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Forord 

Det er en af de grundlæggende betingelser for at opnå miljøgodkendelse, at ansøgninger om etab-

lering eller udvidelse af husdyrbrug med en ammoniakemission, der overstiger 750 kg NH3-N per år, 

har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse ammoniakforureningen 

ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).  

 

Formålet med dette projekt har været at opdatere det faglige grundlag for en efterfølgende politisk 

fastsættelse af grænseværdier for ammoniakemission (BAT-krav), der anvendes ved miljøgodken-

delse af husdyrbrug. 

 

Projektet er gennemført som et samarbejde mellem Aarhus universitet (AU) og Københavns Univer-

sitet (KU). Seniorrådgiver Peter Kai, Institut for Bio- og Kemiteknologi, AU har været projektleder i 

forhold til den tekniske og miljømæssige beskrivelse af effekter af stalde og teknologier, mens lektor 

Brian H. Jacobsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU, har været projektleder for de 

økonomiske analyser.   

 

Som led i projektet har AU og KU udarbejdet en serie notater, der omfatter nærmere definerede 

driftssystemer og teknologier indenfor driftsgrenene grise, kvæg, fjerkræ og mink: 

 

Driftssystembeskrivelser er notater, der beskriver den typiske indretning og drift af specifikke stald- 

og stityper til bestemte dyregrupper og de dermed forbundne emissioner af ammoniak, lugt og driv-

husgasser samt de vigtigste ressourceforbrug, der knytter sig til produktionen. Notaterne er udarbej-

det af AU. Driftssystembeskrivelserne indeholder med få undtagelser økonomiske nøgletal, som er 

udtræk fra økonomi-notater udarbejdet af KU.  

 

Teknologibeskrivelser er notater, der beskriver specifikke typer af teknologier og deres miljøeffekt, 

når de anvendes i specifikke stald-/stityper og de dermed forbundne ressourceforbrug og emissio-

ner af ammoniak og lugt. Teknologibeskrivelsernes tekniske og miljømæssige del er udarbejdet af 

AU, mens de økonomiske nøgletal er udtræk fra økonomi-notater udarbejdet af KU. 

 

Økonomiske udrednings- og dokumentationsnotater beskriver dels forudsætningerne for økonomi-

ske analyser af virkemidler til reduktion af ammoniakemissionen i husdyrproduktionen samt de øko-

nomiske konsekvenser forbundet med anvendelse af stalde og teknologier. Disse er udarbejdet og 

publiceret af KU. 

 

Som opsummering er der for hver driftsgren (for grise opdelt på produktionstype) udarbejdet et re-

sumé- og analysenotat, der sammenholder miljømæssige og økonomiske effekter ved anvendelsen 

af stalde og teknologi, herunder i diverse kombinationer og som funktion af husdyrholdets størrelse.  
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Løbe-/drægtighedsstalde: Løsdriftsstier med delvist fast gulv  
 

Resumé 

Emission af ammoniak fra stald | 1,2 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal. 

Emission af lugt fra stald | 
7,1 OUE/s per m2 produktionsareal og 5,9 LE/s per m2 produktions-

areal. 

Støv | 
Ingen data. Tildeling af beskæftigelses- og rodemateriale øger støv-

koncentrationen i staldrummet. 

Emission af drivhusgasser fra 

stald 
| Ingen data. 

Energiforbrug | 
Elforbrug: ca. 37-52 kWh/år per m2 produktionsareal 

Varmeforbrug: ca. 1,1 kWh/år per m2 produktionsareal 

Affald og spildevand | Ingen informationer. 

Miljøfremmede stoffer | Ingen informationer. 

Gødningshåndtering | 
Husdyrgødningen håndteres som gylle, som lagres og udbringes ef-

ter gældende regler. 

Driftssikkerhed | 

Optimalt indeklima er nødvendigt for at opretholde stifunktionen 

(rent og tørt fast gulv) Det faste gulv skal friholdes for gødning og urin 

for at opnå lav ammoniak- og lugtemission. 

Etableringsomkostninger | 

Investeringen i løbe-/drægtighedsstalde (løsgående søer, stier med 

delvist fast gulv) udgør mellem 10.959 og 12.872 kr. per årsso eller 

6.245 og 7.335 kr. per m2 produktionsareal for bedrifter med mellem 

3.000 og 330 årssøer. De største bedrifter har den laveste investering 

per årsso. 

Løbende driftsomkostninger | 
De løbende driftsomkostninger udgør 469 til 484 kr. per m2 produkti-

onsareal eller 823 til 849 kr. per årsso. 

Samlede driftsomkostninger | 

De årlige omkostninger for i løbe-/drægtighedsstalden udgør mel-

lem 838 og 917 kr. per m2 og 1469 til 1608 kr. per årsso for bedrifter 

mellem 3.000 og 330 årssøer. De største bedrifter har de mindste 

omkostninger per produktionsenhed.  

Omkostningseffektivitet | 
Løbe/drægtighedsstald med delvist fast gulv er referencen, hvorfor 

omkostningseffektiviteten ikke er beregnet. 

Referencestaldsystem | 

Dette er referencestaldsystemet for løbe-/drægtighedsstalde med 

gyllesystem. Ca. 65 % af søerne i Danmark opstaldes i dette staldsy-

stem. 
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Definitioner  

• Driftssystem: Beskrivelse af en produktionsform omfattende identifikation af dyrekategori, opstaldnings-

forhold, inklusive stald- og stiudformning og drift. 

• Drænet gulv: Gulv, typisk beton, med et åbningsareal til en underliggende gyllekumme svarende til mak-

simalt 10% af gulvarealet i den pågældende andel af stien. 

• Fast gulv: Gulv, typisk udført i beton, uden underliggende gyllekumme. Gulvet vil typisk være udført med 

fald mod drænet gulv eller spaltegulv. 

• Gyllekumme / gyllekanal: Spaltegulv og drænet gulv lægges oven på en gyllekumme eller gyllekanal, 

som opsamler og lagrer gyllen, inden den sluses ud til en fortank og videre en gylletank.  

• Gødeområde: Området i stien, hvor grisene afsætter ekskrementer og urin. 

• Gødningskanal: Samme geometriske opbygning som en gyllekanal, men opbygget med et mekanisk 

system for tømning af gødningskanalen, fx linespils- eller skrabeanlæg, hvor gyllen skrabes hen til en 

tværkanal i enden af gødningskanalen, hvorfra gyllen skrabes eller sluses ud til en fortank, og herfra 

pumpes den videre til gylletanken. 

• Lejeområde/lejeareal: Området i stien, hvor grisene hviler og sover. 

• Produktionsareal: Det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulig-

hed for at afsætte gødning og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til (Husdyrgodkendelsesbe-

kendtgørelsen, 2020, § 2 stk. 4). 

• Kontinuert drift: Hold af søer indsættes og udtages løbende i et staldafsnit uden at der foretages vask i 

stalden mellem holdene. 

• Spaltegulv: Gulv af beton, støbejern eller plastik, udført med spalteåbninger, der tillader dræning af eks-

krementer og urin til en underliggende gyllekumme. 

• Stabil gruppe: Nye søer introduceres ikke i gruppen efter indsættelse i stien, men dyr kan godt blive udta-

get som følge af fx sygdom. 

• Staldsektion/staldafsnit/staldrum: En enhed i et fast placeret husdyranlæg, der er adskilt fra andre dele 

af anlægget, således at emissioner, herunder ammoniak- og lugtemission, ikke umiddelbart kan spredes 

til andre dele af anlægget (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, 2020, § 2 stk. 5). 
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Faktaboks 

 

Løbe-/drægtighedsstalde med løsdrift og delvist fast gulv består af en løbeafdeling, hvor søerne opholder 

sig fra fravænning til løbning og af en drægtighedsafdeling, hvor søerne opholder sig fra løbning, og indtil 

de flyttes til farestalden. Der vil ofte også være en kontrolafdeling, hvor søerne opholder i fire uger fra løb-

ning, og til drægtighed kan verificeres. Den vil typisk være en del af løbeafdelingen. Løbe- og drægtig-

hedsafdelingerne vil ofte være placeret i forskellige stalde, men kan også være placeret i det samme 

staldrum. 

 

Følgende krav til løbe-/drægtighedsstalde er fastsat i henhold til Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæs-

sige mindstekrav til hold af grise (BEK nr. 1742 af 30/11/2020): 

• I stalde etableret før den 1. januar 2015 må søerne være i enkeltdyrsbokse indtil 4 uger efter løbning. 

• Hvor goldsøer holdes i enkeltdyrsbokse, skal der være mindst 90 cm fast gulv målt fra krybbens bag-

kant. Boksene skal være indrettet således, at hvert svin kan lægge sig samt hvile og rejse sig uden 

besvær. 

• I stalde etableret efter den 1. januar 2015 skal søerne være løsgående fra løbning til overførsel til fa-

restald. Dette gælder for alle stalde fra 1. januar 2035. 

• Søer skal fra fravænning og indtil 4 uger efter løbning være løsgående i løsdriftssystemer i større eller 

mindre grupper. Tilsvarende gælder for gylte fra indsættelse i stald eller staldafsnit med henblik på 

løbning og indtil 4 uger efter løbning. Enkelte grise, som er aggressive, er blevet angrebet af andre 

grise eller er syge eller skadede, kan dog opstaldes midlertidigt i individuelle stier eller i aflastnings-

stier. Goldsøer kan i den egentlige brunstperiode opstaldes i individuelle stier eller enkeltdyrsbokse i 

højst 3 dage, såfremt det vurderes, at soen på grund af sin adfærd kan skade sig selv eller andre søer 

eller gylte. 

• Søer og gylte skal 4 uger efter løbning og indtil 7 dage før forventet faring være løsgående i løsdrifts-

systemer i større eller mindre grupper. Enkelte søer eller gylte, som er aggressive, er blevet angrebet 

af andre grise eller er syge eller skadede, kan dog opstaldes midlertidigt i individuelle stier eller af-

lastningsstier. 

• I stalde etableret efter 15. maj 2003 er arealkravet for søer i løsdriftsstier: 

1. Hvis der holdes til og med 17 søer, skal der for de 

a) første 4 søer være mindst 2,80 m2 per so, 

b) næstfølgende 6 søer være mindst 2,20 m2 per so og 

c) efterfølgende 7 søer være mindst 2,00 m2 per so. 

2. Hvis der holdes mellem 18 og 39 søer, skal der være mindst 2,25 m2 per so. 

3. Hvis der holdes 40 eller flere søer, skal der være mindst 2,025 m2 per so. 

• I stalde etableret efter 15. maj 2003 er arealkravet for gylte i løsdriftsstier: 

1. For de første 10 gylte skal der være mindst 1,90 m2 per gylt. 

2. For de næstfølgende 10 gylte skal der være mindst 1,70 m2 per gylt. 

3. For hver yderligere gylt skal der være mindst 1,50 m2 per gylt. 

• I løsdriftssystemer til søer og gylte skal mindst 1,3 m2 per so og mindst 0,95 m2 per gylt være et sam-

menhængende areal med fast eller drænet gulv, eller en kombination heraf og med strøelse. 

• Goldsøer, drægtige søer og drægtige gylte skal have adgang til en tilstrækkelig mængde halm, fyldigt 

foder eller foder med højt fiberindhold, der kan give mæthedsfølelse og opfylde deres behov for at 

tygge. 

• Drægtige søer og gylte skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet 

manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale. 

• Det samlede antal sygestier skal minimum udgøre 2,5 % af det samlede antal stipladser til løsgående 

drægtige søer. 

• Hvis søer og gylte holdes i en sygesti, skal der være mindst 2,8 m2 frit tilgængeligt stiareal per dyr, dog 

skal der i den enkelte sti være mindst 3,5 m2 frit tilgængeligt stiareal. I sygestien må der anbringes op 

til tre dyr. 

• I løsdriftssystemer til søer og gylte skal der være installeret et overbrusningsanlæg eller tilsvarende an-

ordning, hvorved dyrenes kropstemperatur kan reguleres. 



 

 

 8 

Beskrivelse 

Løbestalde 

En løbestald med løsgående søer i flok vil typisk være indrettet med et lejeområde med dybstrø-

else eller drænet strøelsesmåtte og fri adgang til æde-/insemineringsbokse. Lejeområdet skal ind-

rettes, så søerne har mulighed for at undvige aggressioner og gentagne opspring fra rangstærke 

søer (https://svineproduktion.dk). Figur 1 og 2 illustrerer eksempler på opstaldning af løsgående 

søer og polte i flok i løbestald.  

 

 
Figur 1 - Eksempel på løbestald til løsgående søer i flok. 

Foto: SEGES Svineproduktion. 

 
Figur 2 - Eksempel på løbestald til løsgående polte i flok. 

Foto: SEGES Svineproduktion. 

Drægtighedsstalde 

Der findes forskellige udformninger af drægtighedsstalde, men de mest udbredte systemer er 1) stier 

med æde/hvilebokse (også kaldet ”én boks per so”), 2) elektronisk sofodring (ESF), 3) tørfodring på 

gulv og 4) vådfodring i langkrybbe (https://svineproduktion.dk). 

Én æde-/hvileboks per so: 

I systemer med én æde-/hvileboks per so (Figur 3 og Figur 4), har søerne adgang til en æde-/hvile-

boks hele døgnet, hvor den vil blive fodret, og hvor den har mulighed for at hvile sig. Boksene kan 

låses under fodringen, hvilket muliggør individuel fodring og tilsyn af søerne. Stier med æde-/hvile-

bokse benyttes oftest i stalde med stabile grupper af søer for at undgå aggressioner i forbindelse 

med fodringssituationen. Stierne bør indrettes med redekasser, så der er veldefinerede leje- og gø-

deområder i stien. 

https://svineproduktion.dk/Viden/I-stalden/Staldsystem/Stiindretning/Draegtidshedsstald
https://svineproduktion.dk/Viden/I-stalden/Staldsystem/Stiindretning/Draegtidshedsstald
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Figur 3 Eksempel på indretning af drægtighedsstald med 

æde-/hvilebokse. Foto: SEGES Svineproduktion. 

 
Figur 4 - Eksempel på indretning af drægtighedsstald 

med æde-/hvilebokse. Foto: SEGES Svineproduktion. 

  

Elektronisk sofodring (ESF) 

I ESF-systemet skal søerne enkeltvis gå ind i en foderstation for at få foder, hvilket gør det muligt at 

tildele individuelle rationer til søerne og dermed sikre bedre styring af foderoptagelse og huld. Ved 

ESF kan der anvendes både tørfoder og vådfoder. Supplerende drikkeventiler placeres i gødeom-

rådet. Desuden giver ESF mulighed for mærkning og separation (udtagning) af dyr, hvilket er aktuelt 

i forbindelse med vaccination og når en delmængde af søerne skal flyttes til farestalden. Separation 

af søer foregår til specielle separationsområder, hvor det anbefales, at der minimum er 2 m2 per so 

eller minimum 10 m2 per sti. Hvis søerne er opstaldet i stabile grupper, kan separationsområdet ude-

lades. Unge søer skal oplæres i at bruge foderstationen, og til dette formål vil der typisk etableres 

træningsstier med specielle træningsstationer. 

 

Stierne indrettes med et veldefineret leje- og gødeområde med fast gulv og halm i lejeområdet (re-

dekassen) og spaltegulv eller drænet gulv i gødeområdet (Figur 5 og Figur 6). Halmtildelingen vil ofte 

ske med en strørobot eller ved manual tildeling fra en hængebane. Ved den sidste mulighed vil det 

samtidig være muligt at foretage tilsyn af søerne. 

 

 
Figur 5 - Eksempel på indretning af drægtighedsstald med 

ESF. Foto: SEGES Svineproduktion. 

 
Figur 6 - Eksempel på indretning af drægtighedsstald 

med ESF. Foto: SEGES Svineproduktion. 

Gulvfodring og vådfodring i langkrybbe 

I systemer med gulvfodring (tørfoder) og vådfodring i langkrybbe tildeles hele foderrationen én gang 

om dagen på enten gulvet eller i en til to langkrybber per sti (Figur 7 og Figur 8). Den enkelte so er 

ikke beskyttet, så der er derfor konkurrence mellem søer i forbindelse med fodring. Det er ikke muligt 
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at fodre den enkelte so individuelt, og derfor fordeles ugeholdet typisk i mindre, stabile grupper af-

hængig af søernes alder og huld. Dermed er det på stiniveau muligt at styre fodertildelingen.  

Stierne er indrettet med et veldefineret leje- og gødeområde. I stierne med gulvfodring tildeles fo-

deret på det faste gulv i søernes lejeområde. I stier med vådfodring i langkrybbe placeres en til to 

krybber langs stiadskillelserne, og står således ofte på både leje- og gødeområde. 

 
Figur 7 - Eksempel på indretning af drægtighedsstald med 

vådfodring i langkrybbe. Foto: SEGES Svineproduktion 

 
Figur 8 - Eksempel på indretning af drægtighedsstald 

med gulvfodring. Foto: SEGES Svineproduktion 

Gødningshåndtering 

Ifølge normtal for husdyrgødning (Lund, 2018) producerer en årsso ca. 4,68 ton gylle i en løbe-

/drægtighedsstald med delvist fast gulv og løsdrift. Der forventes stor variation i gyllemængden mel-

lem besætninger som følge af variationer i fodersammensætning, fodertildeling, strøelsestildeling, 

drikkevandsforsyning, overbrusningsanlæg og -strategi samt rengøringspraksis.  

 

Husdyrgødningen håndteres som gylle i stald, lager og under udbringning. Gyllesystemet vil typisk 

være med skrabeanlæg eller linespilsanlæg til at fjerne gødningen fra stalden (se fx https://svine-

produktion.dk.). Disse systemer er mekaniske og derfor forbundne med et el-forbrug til driften. 

 

 
Skitse af linespilsanlæg. Foto: SEGES Svineproduktion. 

 

Som alternativ løsning kan der anvendes rørudslusningsanlæg, hvor hver gyllekanal er forbundet 

med en dybereliggende fortank eller pumpebrønd beliggende uden for stalden via et gyllerør, som 

https://svineproduktion.dk/Viden/I-stalden/Staldsystem/Goedning/Anlaeg
https://svineproduktion.dk/Viden/I-stalden/Staldsystem/Goedning/Anlaeg


 

 

 11 

er tilproppet mellem udslusninger. Udslusning fra en gyllekanal finder sted ved, at proppen i gylle-

kanalen løftes, hvorved gyllen løber til fortanken som følge af højdeforskellen mellem gyllekanal og 

fortank. Gyllen pumpes fra fortank til gylletank.  

 

Ved anvendelse af rørudslusningsanlæg, skal det sikres, at rørdimensionerne er tilpasset den 

mængde strøelse, der ønskes anvendt. For at sikre effektiv udslusning og dermed tømning af gylle-

kummer/-kanaler for gylle, herunder bundfald og flydelag, er det vigtigt, at kummer, rør og propper 

er tætte, og at der i kummebunden er en sump omkring udslusningshullet. 

Ventilation og indeklimaregulering 

Løbe-/drægtighedsstalde indrettes oftest med undertryksventilation i form af stråleventilation med 

indblæsningsventiler placeret i begge langsider af stalden og udsugningsventilatorer placeret i stal-

dens kip. For at opnå en ensartet luftfordeling i stalden anbefales det at staldbredden ikke er over 

25 m. Den anbefalede staldtemperatur er 15 – 20 °C og ventilationsanlægget dimensioneres til en 

maksimumventilation på 100 m3/time per stiplads (Poulsen og Pedersen, 2007). Der skal være etab-

leret overbrusning eller tilsvarende anordning, der kan regulere søernes kropstemperatur. 

 

Der findes ventilationsanlæg, hvor udsugning af staldluften helt eller delvist finder sted via udsug-

ningspunkter lokaliseret under gulvniveau i gyllekummerne, hvorved størsteparten af gasserne, der 

dannes og fordamper fra gyllen, fjernes, inden de når op i staldrummet. Dette system benævnes 

gulvudsugning eller punktudsugning. Undersøgelser har vist, at gulvudsugning reducerer gaskon-

centrationerne i staldrummet, men samtidig forøges emissionerne af ammoniak og lugt (Hansen et al., 

2012; Zhang et al., 2017; van Huffel et al., 2019). 

Rode- og beskæftigelsesmateriale 

Alle søer skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart 

materiale, der kan opfylde deres behov beskæftigelses- og rodemateriale (§ 14 i Bekendtgørelsen 

om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise, 2020). I tillæg hertil angiver § 67, stk. 2 i 

samme bekendtgørelse krav om anvendelse af strøelse på fast eller drænet gulv. Ifølge Fødevare-

styrelsen1 kan følgende rode- og beskæftigelsesmaterialer benyttes (Tabel 1). 
 

Tabel 1 - Følgende rode- og beskæftigelsesmaterialer kan benyttes til søer i løbe-drægtighedsstalde. Kilde: 

Fødevarestyrelsen1 

 Løbe-/kontrolafde-

ling 

Drægtighedsaf-

deling 

Dybstrøelse + + 

Tildeling af halm + + 

Halmhæk + + 

Halmautomat +  

Dispenser med snittet halm, halmpiller, træpiller el. lign. +  

Tildeling af træspåner el. lign. på gulv + + 

Tildeling af kompost, spagnum, muld, pektinaffald el. lign. på gulv +  

Tildeling af reb på gulv +  

Tildeling af træ på gulv +  

Sammenpresset materiale tildelt på gulv, fx halmbriketter el. lign. +  

Lodret holder med trærafter el. lign. +  

 
1 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Rode--og-beskaeftigelsesmateriale-til-svin.aspx 

(hjemmeside tilgået 12-04-2021) 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Rode--og-beskaeftigelsesmateriale-til-svin.aspx
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Der vil oftest blive anvendt halm, da dette er tilgængeligt materiale på de fleste bedrifter. Tildelingen 

af halm kan foretages manuelt, men dette vil ofte være forbundet med et relativt stort arbejdsforbrug 

og i de fleste besætninger anvendes der mere eller mindre automatiserede metoder til halmtildeling 

(Petersen og Hansen, 2003). De mest almindelige metoder til halmtildeling i løbe-/drægtigheds-

stalde er manuel tildeling fra hængebane og automatisk strørobot (Figur 9 og Figur 10). Ved manuel 

tildeling fra en hængebane vil det kræve en person til at tildele halmen. Ved den automatiske strø-

robot indstilles strørobotten til at tildele halm 1-2 gange om dagen. Til trods for at strørobotten tildeler 

halmen automatisk, så er der stadig et arbejdsforbrug forbundet med strørobotten, når der skal på-

fyldes halm. I en tidligere erfaringsundersøgelse med metoder til halmtildeling i drægtighedsstalde 

blev der kun fundet en mindre forskel i tidsforbruget for de to metoder med et lidt højere tidsforbrug 

for hængebanen (Petersen og Hansen, 2003). Der bør dog understreges at tidsforbruget til halmtil-

deling med en hængebane vil være en del af det daglige tilsyn af søerne. 

 

 
Figur 9 - Eksempel på tildeling af halm ved brug af en 

hængebane. Foto: SEGES Svineproduktion. 

 
Figur 10 - Eksempel på tildeling af halm ved brug af en 

automatisk strørobot. Foto: SEGES Svineproduktion. 

  

Management 

Driftssystemet tillader fuld bevægelsesfrihed for søerne. Stitypen, som egentlig er en rammebeskri-

velse omfattende flere stiindretninger (se Beskrivelse), vurderes generelt at være driftssikker. Løsdrift 

medfører dog øget risiko for svineri på det faste gulv i stierne. Svineri på det faste gulv undgås ved 

optimering af indretning, ventilation og overbrusningsanlæg. Af hensyn til at undgå svineri på det 

faste gulv, er det er afgørende, at stierne indrettes, så der er et veldefineret leje- og gødeområde. 

Det kan endvidere være en fordel at etablere liggevægge på det faste gulv for at give flere ligge-

pladser til søerne og derved sikre, at søerne primært bruger det faste gulv til lejeområde (Hansen et 

al., 2016a; Hansen et al., 2016b). 

Arbejdsmiljø 

Ved passende dimensionering af klimaanlæg (ventilation og varme) kan der opretholdes tilfredsstil-

lende indeklimaforhold uden eller med uvæsentlig overskridelse af gældende grænseværdier for fx 

ammoniak og kuldioxid (Arbejdstilsynet, 2007). 

 

I stalde, hvor gyllen lagres i længere tid, dannes der svovlbrinte i gyllen. I høje koncentrationer er 

svovlbrinte dødelig for mennesker og dyr. Risikoen for forgiftning med svovlbrinte er størst, når gyllen 

sættes i bevægelse bl.a. ved tømning af gyllekummer. Gyllen skal derfor håndteres på en sådan 
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måde, at frigivelse af svovlbrinte er mindst mulig i stalden. For at reducere risikoen for svovlbrintefor-

giftning skal gødningssystemet udformes og anvendes i overensstemmelse med Arbejdstilsynets 

krav (VEJ nr. 9580 af 26/08/2020).  

 

Løbe-/drægtighedsstalde, der fra starten er etableret til løsgående søer er ofte indrettet med meka-

nisk udmugning, hvor gyllen typisk kun opholder sig kort tid i stalden, hvilket reducerer dannelsen af 

svovlbrinte i gyllen og dermed risikoen for høje svovlbrintekoncentrationer i forbindelse med tømning 

af gødning.  

 

Ved anvendelse af strøelse vurderes det, at der kan forekomme perioder, hvor grænseværdien for 

støv i luften overskrides kortvarigt (fx tildeling af strøelse, behandling af syge dyr, vejning, udtagning 

af dyr fra stien). Passende åndedrætsværn kan anvendes i disse perioder. 

Ammoniakemission 

Ammoniakemissionen er tidligere beregnet til 1,2 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal baseret på 

normtal for husdyrgødning 2015/16 (Kai og Adamsen, 2017).  

 

Emissionsfaktoren kan betragtes som gældende for løbe-/drægtighedsstalde, der er indrettet som 

ovenfor og drives som beskrevet efter gældende lovgivning og faglige anbefalinger, herunder til 

staldklima og ventilationsydelse og fodersammensætning. Afvigelser fra dette kan påvirke ammo-

niakemissionen. 

 

Genberegning med anvendelse af normtal for husdyrgødning 2018/19 (Lund, 2018), landsgennem-

snit for produktivitet i danske slagtesvinestalde 2017 (Hansen, 2018) samt en gennemgang af nyere 

danske undersøgelser giver ikke anledning til at ændre den beregnede standard-ammoniakemis-

sion.  

 

Ammoniakemissionen med udgangspunkt i de seneste opgørelser af normtal for husdyrgødning 

2018/19 (Lund, 2018) er beregnet til 1,1 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal. Beregningen af gød-

ningsnormen for golde og drægtige søer viser et uændret indhold af ammonium-kvælstof i gyllen 

(2,41 til 2,37 kg/ton ab dyr) fra 2015/16 til 2018/19. 

Danske og udenlandske undersøgelser 

Se Appendiks A. 

Lugtemission 

I Danmark er der i 2005 foretaget en systematisk dokumentation af lugtemissionen fra de mest al-

mindelige typer af svinestalde med henblik på at fastlægge nye lugtemissionsfaktorer til beregning 

af afstandskrav til naboer (Riis, 2006). I undersøgelsen indgik fire typer af løbe/drægtighedsstalde 

med henholdsvis boksopstaldning med delvist fast gulv og løsdrift med delvist fast gulv. Den gen-

nemsnitlige lugtemission blev fastlagt til 16 OUE/s per dyr. Der blev ikke fundet statistisk sikker forskel 

på de to staldtyper. Denne værdi er benyttet som grundlag for beregning af lugtemissionen per m2 

produktionsareal i løbe/drægtighedsstalde jf. Kai og Adamsen (2017) med senere opdatering (Kai, 

2018): 7,1 OUE/s per m2 produktionsareal. Lugtemissionen i henhold til FMK-vejledningen (Anonym, 

2002), 210 LE/s 1000 kg-1 dyr, er beregnet til 5,9 LE/s per m2 produktionsareal (Kai og Adamsen, 
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2017; Kai, 2018). Emissionsfaktorerne kan betragtes som gældende for løbe/drægtighedsstalde, der 

er indrettede og drevne efter gældende lovgivning og faglige anbefalinger, herunder anbefalinger 

til staldklima og ventilationsydelse. 

Drivhusgasemissioner 

Drivhusgasemissionerne fra løbe/drægtighedsstalde med løsdrift og delvist fast gulv omfatter pri-

mært metan (CH4), mens lattergas (N2O) erfaringsmæssigt kun dannes i spormængde i staldsyste-

mer, der håndterer husdyrgødningen som gylle. Der er to kilder til metan i stalde; henholdsvis metan, 

der dannes i dyrenes tarmsystem; såkaldt enterisk metan, samt metan, der dannes i husdyrgødnin-

gen under lagring i stalden. Den enteriske metanproduktion er en funktion af dyrekategorien og fo-

dersammensætning og afhænger blandt andet af mængden af organisk tørstof i foderet og passa-

gehastigheden gennem tarmsystemet. Den enteriske metanproduktion er således uafhængig af 

staldsystemet.  

 

Metanemissionen fra gylle afhænger primært af gyllens indhold af organisk tørstof, temperatur og 

lagringstid. Der kan således forventes en lavere metanemission fra stalde, hvor gyllen hyppigt fjernes 

fra stalden (fx ved brug af linespil).  

Ressourceforbrug 

Tidsforbrug 

Tidsstudier fra syv besætninger med varierende størrelser (650 – 1600 søer) har vist et median tids-

forbrug for løbe/drægtighedsstalden på 2,83 timer per årsso (Christiansen, 2018). Dette tidsforbrug 

inkluderer også den tid der anvendes til tildeling af beskæftigelses- og rodemateriale. På baggrund 

af resultaterne fra Christiansen (2018) vurderes det endvidere at der ikke er en størrelseseffekt af 

antal søer på tidsforbruget per årsso. 

Energiforbrug 

Energiforbruget for løbe-/drægtighedsstalde med delvist fast gulv er angivet i Tabel 2, men der må 

påregnes stor variation mellem stalde. 

 

Tabel 2. Forventet energiforbrug i løbe-/drægtighedsstalde med delvist fast gulv. 

 kWh per årsso kWh/år per m2 produkti-

onsareal4 

Ventilation1 15 8,4 

Foderfremstilling (indkøb / hjemmeblanding)2 0-15 0-8,3 

Udfodring2 1,5-2,4 0,83-1,4 

Belysning2 48 27 

Pumpning af gylle til gylletank3 0,39-0,52 0,22-0,30 

Evt. udmugning (linespilsanlæg el. lign.)2 0-12 0-6,7 

I alt el 64-91 37-52 

Varme (almindelig luftkvalitet)1 2,0 1,1 

Kilde: 1Staldvent-beregning baseret på lavenergi ventilatorer og forudsætninger beskrevet i Pedersen (2011), 2Håndbog for driftsplan-

lægning 2015, 3Personlig meddelelse Torben Nielsen, LJM og 4Produktionsarealet er beregnet til 1,75 m2/årsso jf. Kai og Adamsen 

(2017). 

 

Energiforbruget er med undtagelse af varmeforbrug er baseret på el. Rumopvarmning baseres på 

olie, naturgas eller varmepumpe (gyllekøling).  
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Vandforbrug 

Vandforbruget i løbe-/drægtighedsstalde omfatter drikkevand, drikkevandsspild og vand til rengø-

ring og er estimeret til i alt 4,2 m3 per årsso (Håndbog for driftsplanlægning, 2015). Dette svarer til ca. 

2,4 m3 vand/år per m2 produktionsareal. Der må påregnes stor variation mellem besætninger som 

følge af foderforhold, drikkevandsforsyning og rengøringsmetode. 

Strøelsesforbrug 

Der er ikke fundet dokumentation for strøelsesforbruget i løbe-/drægtighedsstalde med delvis spal-

tegulv. Som grundlag for beregning af normtal for husdyrgødning (Kai, 2021) skønnes strøelsesfor-

bruget til 50 kg per år per stiplads. For yderligere oplysninger se afsnittet ”Rode- og beskæftigelses-

materiale”. 

Etablering i eksisterende stalde 

På grund af de omfattede lovmæssige krav til løbe-/drægtighedsstaldes indretning, vurderes det 

ikke at være relevant. 

Økologi 

Denne staldtype kan ikke umiddelbart anvendes i en økologisk produktion, der blandt andet forud-

sætter, at søerne har adgang til udeareal. 

Udbredelse 

Baseret på udtræk fra www.landbrugsindberetning.dk skønnes det, at ca. 65 % af søerne i løbe-

/drægtighedsstaldene er opstaldet i dette staldsystem. 

Økonomi 

Etableringsomkostninger 

Den samlede investeringssum til staldanlægget opgøres både per stiplads og per m2 produktions-

areal. Tabel 3 er der taget udgangspunkt i Håndbog til driftsplanlægning 2015 (Jørgensen, 2015), 

som er justeret for inflation i perioden 2015-2018. For nærmere beskrivelse af metoden henvises til 

Callesen og Jacobsen (2022a og 2022b). Som forventet falder investeringen per årsso med størrel-

sen på produktionen. 

 

Tabel 3. Etableringsomkostning forbundet med opførsel løbe-/drægtighedsstalde med løsdrift. 

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Produktionsareal, m2 579 877 1.755 3.510 5.265 

Kr./årsso 12.872 12.571 11.770 11.370 10.959 

Kr./m2 7.335 7.163 6.707 6.479 6.245 

Kilde: Callesen og Jacobsen, 2022b.  
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Driftsomkostninger 

Løbende driftsomkostninger  

De samlede løbende omkostninger består af omkostninger til løn, el, varme, vand og vedligehold. (se nær-

mere i Tabel 4 og Tabel 5 samt Callesen og Jacobsen (2022b).   

De samlede driftsøkonomiske omkostninger 

De samlede løbende omkostninger består af omkostninger til forretning og afskrivning af stalden og inventar, 

samt de løbende driftsomkostninger.  

 

I beregningen af de samlede årlige omkostninger ved etablering antages det, at bygningerne har en levetid 

på 25 år, levetiden for inventar er 15 år, og der anvendes en diskonteringsrente på 2%.  

 

Tabel 4. Samlede omkostninger for løbe-/drægtighedsstalde (løsgående søer, delvist fast gulv) opgjort i kr. 

per m2 produktionsareal. 

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Annualiseret etableringsom-

kostning 

434 424 397 384 369 

Løbende omkostninger 484 481 474 470 469 

Samlede årlige omkostninger 917 905 871 854 838 

 

Tabel 5. Samlede omkostninger for løbe/drægtighedsstald opgjort i kr. per årsso. 

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Annualiseret etableringsom-

kostning 

759 742 695 671 646 

Løbende omkostninger 849 844 831 825 823 

Samlede årlige omkostninger 1608 1586 1526 1496 1469 

Driftsøkonomisk omkostningseffektivitet  

Der indgår ikke beregninger af omkostningseffektiviteten da denne staldtype er referenceteknolo-

gien for denne staldtype.  
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Appendiks A. Ammoniakemission 

Danske undersøgelser 

Der er gennemført en undersøgelse af ammoniakemissionen fra seks løbe/drægtighedsstalde, hvor 

tre var med æde-/hvilebokse, én var med tørfodring på gulv, én med elektronisk sofodring (ESF) og 

én med vådfoder i langkrybbe (Holm og Sørensen, 2019). I gennemsnit blev der målt en emission 

på 1,33 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal med en medianværdi på 1,13 kg NH3-N/år per m2 

produktionsareal. Stalden med vådfodring i langkrybbe gav anledning til særlig høj ammoniakemis-

sion, hvilket blandt andet skyldes problemer med svineri på det fast gulv i stierne.  

 

Ved en tidligere undersøgelse af gyllekøling i en drægtighedsstald med æde-/hvilebokse og lines-

pilsanlæg (mekanisk udmugning) blev ammoniakemissionen fra kontrolstalden opgjort til 1,2 NH3-

N/år per m2 produktionsareal (Holm et al., 2016). 

 

Riis et al. (2009) målte ammoniakemissionen fra en løbe-/kontrolstald med søer og gylte opstaldet 

individuelt i bokse med delvist fast gulv og orne- og poltestier med delvist fast gulv samt en dræg-

tighedsstald med løsgående søer i stier med delvist fast gulv (tørfodring på gulv). Målingerne blev 

gennemført over en periode på et år. Drægtighedsstaldens produktionsareal kan ud fra de givne 

oplysninger beregnes til 900 m2. Der var i gennemsnit 431 søer og polte i stalden i forsøgsperioden. 

Ammoniakemissionen kan derfor beregnes til (0,39 g NH3-N/(time·dyr) · 8760 timer/år · 431 dyr / 

900 m2 produktionsareal / 1000 g/kg) = 1,64 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal. 

 

Pedersen (2005) undersøgte effekten af gyllekøling i en sobesætning, hvor kontrolstalden var af ty-

pen biofix i stier med delvist fast gulv. Målingerne blev gennemført over et forløb på et år, og ammo-

niakemissionen blev opgjort til 12 kg NH3-N/år per varmeproducerende enhed (VPE). Dette svarer 

til 3,6 kg NH3-N/år per dyr i stalden, idet en drægtig so har en gennemsnitlig varmeproduktion sva-

rende til 0,3 VPE. Staldarealet angives til 1488 m2, hvilket skønnes at være tæt på produktionsarealet 

for staldtypen. Produktionsarealet er estimeret til 2,67 m2 per stiplads, og i stalden var der 558 sop-

ladser. Ammoniakemissionen kan således estimeres til ca. 1,4 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal. 

Estimatet er dog behæftet med relativ stor usikkerhed grundet manglende informationer. 

 

Resultaterne fra de fire undersøgelser er vist i Tabel 6. Den gennemsnitlige ammoniakemission i de 

fire studier er 1,4 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal. Emissionerne er dog ikke normalfordelte, 

hvilket skyldes én stald (vådfodring i langkrybbe), som var forbundet med en særlig høj ammoniak-

emission. Kun en stald af denne type indgik i undersøgelsen, hvorfor det er usikkert, om den høje 

ammoniakemission er karakteristisk for det pågældende fodringsprincip. En test for outliers indikerer 

dog, at der er tale om en ekstrem observation set i forhold til det samlede datasæt. Fjernes observa-

tionen, er datasættet normalfordelt med middelværdien 1,24 ≈ 1,2 kg NH3-N/år per m2 produktions-

areal; samme værdi som medianen. 95 % konfidensintervallet for middelværdien er ± 0,27 NH3-N/år 

per m2 produktionsareal. 
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Tabel 6. Ammoniakemissioner målt i forskellige typer af løbe-/drægtighedsstalde med delvist fast gulv til løs-

gående søer. 

Staldtype Omfang Råprotein i fo-

der, g/FEso 

Produktions-

areal per so, m2 

Ammoniakemis-

sion, kg NH3-

N/år per m2 pro-

duktionsareal 

Æde-/hvilebokse (stald 1)1 Et år 112 2,71 1,12 

Æde-/hvilebokse (stald 2)1 Et år 125 3,05 0,85 

Æde-/hvilebokse (stald 3)1 Et år 118 3,17 0,89 

Æde-/hvilebokse2 Et år  118 2,50 1,2 

ESF1  Et år 119 2,45 1,72 

Tørfodring på gulv1 Et år 118 2,22 1,12 

Tørfodring på gulv3 Et år 117 1,88 1,6 

Biofix4 Et år Ingen data 2,67 1,4 

Vådfodring i langkrybbe1 Et år 118 2,50  2,31* 

Gennemsnit ekskl. outlier    1,2 

Median ekskl. outlier    1,2 

95% konfidensinterval    ± 0,27 

Kilde: 1Holm (2019) og 2Holm et al. (2016), 3Riis et al. (2009), 4Pedersen (2005). *Outlier. 

 

Løsdriftsstalde med æde-/hvilebokse er tilsyneladende generelt forbundne med en lavere ammo-

niakemission end de øvrige stityper inden for kategorien delvist fast gulv. En statistisk t-test viser, at 

ammoniakemissionen målt i drægtighedsstalde med æde-/hvilebokse var lavere end de øvrige sti-

typer (1,0 versus 1,6 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal; P=0,038). Dette indikerer at særlige for-

hold omkring indretningen og driften af stier af denne type medfører lavere ammoniakemission end 

resten af stityperne, der er omfattet af stalddefinitionen. 

 

Normtal for husdyrgødning, som danner grundlag for beregningen af standard-ammoniakemissi-

onsfaktorerne (Kai og Adamsen, 2017) grupperer søerne i henholdsvis farestalde og løbe-/drægtig-

hedsstalde. Undersøgelserne, der er refererede i Tabel 6 er dog kun fokuserede på drægtigheds-

stalde. Søerne tilbydes oftest foder med et højere indhold af råprotein i løbestalden sammenlignet 

med drægtighedsperioden, hvilket øger udskillelsen af urinstof og dermed alt andet lige fordamp-

ningen af ammoniak fra gyllen. Samtidig adskiller løbe-/kontrolstalde til løsgående søer sig indret-

ningsmæssigt fra drægtighedsstalde, idet der i større eller mindre omfang forefindes ornestier, som 

er kendetegnede ved et relativt stort stiareal per orne ligesom polte ofte opstaldes i løbe-/kontrol-

stalden. Der anvendes desuden typisk mere strøelse i løbestalde til løsgående søer, fordi strøelsen 

reducerer risikoen for udskridninger, når søerne ”springer” op på hinanden i forbindelse med brun-

sten. Det er derfor sandsynligt, at ammoniakemissionen per m2 produktionsareal i løbe-/kontrol-

stalde adskiller sig fra drægtighedsstalde. Det bør derfor overvejes at arbejde hen imod en opdeling 

af løbe-/kontrolstalde og drægtighedsstalde.  

 

I mangel af et tilstrækkeligt datagrundlag foreslås den gældende standard-ammoniakemissions-

faktor på 1,2 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal fastholdt for løbe-/drægtighedsstalde med del-

vist fast gulv. 
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Udenlandske undersøgelser 

Ved en hollandsk undersøgelse blev ammoniakemissionen fastlagt i fire løbe-/drægtighedsstalde, 

henholdsvis to stalde med enkeltdyrsbokse og to med løsdriftsstier (Mosquera et al., 2011). Stalde 

med søer i enkeltdyrsbokse udledte i gennemsnit 2,3 kg NH3-N/år per stiplads, mens staldene med 

søer i løsdrift i gennemsnit udledte 3,2 kg NH3-N/år per stiplads svarende til knap 40 % højere emis-

sion per stiplads ved løsdrift. Korrigeres emissionerne for produktionsarealet var ammoniakemissio-

nen fra stalde med løsdriftsstier i gennemsnit 1,4 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal, mens stalde 

med søer i enkeltdyrsbokse udledte 1,8 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal svarende til 28 % hø-

jere emission per m2 produktionsareal fra enkeltdyrsbokse. Den højere emission per m2 produktions-

areal skyldes blandt andet, at der i gangarealet mellem rækker af enkeltdyrsbokse var spaltegulv 

med underliggende gyllekanal, som bidrog til ammoniakemissionen. Det samme er tilfældet i dan-

ske stalde med enkeltdyrsbokse. 

 

Det vurderes, at absolutte emissionsværdier for stalde vanskeligt kan overføres mellem lande, fordi 

de, trods umiddelbar lighed i staldidentifikationen, adskiller sig på forskellig vis i forhold til staldind-

retning, ventilation og klimastyring, fodersammensætning, produktivitet og race/genetik af dyrene.  

 


