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myndighedsbetjening” indgået mellem Miljøministeriet, Ministeriet for Fødeva-

rer, Landbrug og Fiskeri og Aarhus Universitet. I tillæg er afsnittet om økonomi 

finansieret af KU.  

Ekstern kommentering:  Udkast til notatet blev præsenteret og diskuteret ved møder afholdt i en følge-

gruppe nedsat af Departementet. Følgegruppen bestod ud over Departemen-

tet af repræsentanter fra Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, 

Kommunernes Landsforening, Kopenhagen Fur, Landbrug & Fødevarer og 

Økologisk Landsforening. Følgegruppen har ligeledes haft mulighed for at 

kommentere skriftligt på udkast til notatet. Kommentarerne og AUs håndtering 

kan findes via dette LINK. 

Eksterne bidrag: KU har skrevet notatets afsnit om økonomi. Økonomi-afsnittet består af ud-

træk fra notater omhandlende økonomisk analyse af driftssystemer og miljø-

teknologier udarbejdet af KU. I forbindelse med udarbejdelse af notatet har 

forfatterne haft kontakt til fagpersoner hos SEGES for afklaring af tekniske 

spørgsmål omkring indretning og drift af farestalde samt Lind Jensen Maskin-

fabrik A/S for afklaring af tekniske spørgsmål omkring energiforbrug til gylle-

håndtering i stalde. 

Kommentarer til bestilling: Miljøministeriet (MIM) Departementet har bedt AU om at revidere det tekniske 

grundlag for BAT i Danmark jf. bestilling af 25. februar 2019 benævnt ”BAT-

projektet”. Bestillingen er opdateret d. 16. august 2019. Forventninger til om-

fang og detaljeringsgrad er løbende blevet opdateret. MIM Departementet 

har ønsket en samlet slutlevering af hele BAT-projektet.  

Kommentarer til besvarelse: Notatet har ikke været i eksternt peer review eller er publiceret andre steder. 

Ved en evt. senere publicering i tidsskrifter med eksternt peer review vil der 

derfor kunne forekomme ændringer. 

Ophavsret  Notatet er omfattet af gældende regler om ophavsret. 

Yderligere bidrag: Akademisk medarbejder Birger Faurholt Pedersen, Institut for Agroøkologi, AU, 

som har været behjælpelig med dataudtræk. 
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Forord 
Det er en af de grundlæggende betingelser for at opnå miljøgodkendelse, at ansøgninger om 

etablering 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 ammoniakforure-

ningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).  

 

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

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

kendelse 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 lek-

tor 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 

drivhusgasser samt de vigtigste ressourceforbrug, der knytter sig til produktionen. Notaterne er ud-

arbejdet 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 økono-

miske analyser af virkemidler til reduktion af ammoniakemissionen i husdyrproduktionen samt de 

økonomiske 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 anvendel-

sen af stalde og teknologi, herunder i diverse kombinationer og som funktion af husdyrholdets stør-

relse.  
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Farestalde: Kassestier med delvist fast gulv 
 

Resumé 

Emission af ammoniak fra stald | 0,66 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal. 

Emission af lugt fra stald | 
16 OUE/s per m2 produktionsareal og 2,9 LE/s per m2 produktions-

areal. 

Støv | Ingen data. 

Emission af drivhusgasser fra 

stald 
| Ingen data. 

Energiforbrug | 
Elforbrug: 66-72 kWh/år per m2 produktionsareal. 

Varmeforbrug: ca. 129 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 | 
Stalden er driftssikker. Evt. fugt og gødningsrester på det faste gulv 

bør fjernes mindst en gang om dagen. 

Etableringsomkostninger | 

Investeringen udgør 6.385 – 7.469 kr. per årsso eller 5.864 til 6.859 kr. 

per m2 for staldanlæg mellem 3.000 og 330 årssøer. De største be-

drifter har de laveste etableringsomkostninger per produktionsen-

hed. 

Løbende driftsomkostninger | 

De løbende driftsomkostninger udgør 1.112 til 1.130 kr. per årsso eller 

1.022 til 1.037 kr. per m2. De største bedrifter har de laveste driftsom-

kostninger per produktionsenhed. 

De samlede driftsomkostninger  ! 

De samlede årlige omkostninger udgør 1.490 til 1.572 kr. per årsso 

eller 1.369 til 1.443 kr. per m2 i sostalden for bedrifter mellem 3.000 

og 330 årssøer. De største bedrifter har de laveste omkostninger per 

produktionsenhed.  

Omkostningseffektivitet  
Kassefarestier med delvist fast gulv er referencen, hvorfor omkost-

ningseffektiviteten ikke er beregnet. 

Referencestaldsystem | 

Dette er referencestaldsystemet for diegivende søer opstaldet i 

stalde med gyllesystem. Ca. 80 % af søerne i Danmark opstaldes i 

dette staldsystem. 
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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 betonelementer, med et åbningsareal til en underliggende gyllekumme sva-

rende til maksimalt 10% af gulvarealet i den pågældende andel af stien. I farestier med fuldspaltegulv 

ses tillige drænede gulvelementer af støbejern og plast. 

• 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. 

• Holddrift/sektioneret drift: Driftsform, hvor grisene opstaldes efter alder i hver sin staldsektion. Ved hold-

drift, hvor grisene opstaldes i staldsektioner efter alder, er det muligt at foretage effektiv rengøring og 

desinfektion mellem holdene. Den fysiske adskillelse mellem hold reducerer smittespredning af såvel 

gødningsbåren som luftbåren smitte. Derved reduceres smittepresset generelt. 

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

stalden mellem holdene. 

• 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). 

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

krementer og urin til en underliggende gyllekumme. 

• Stald: Bygning med vægge og tag, som yder nødvendig beskyttelse for dyrene, og som er forsynet med 

en for fugt uigennemtrængelig bund (Husdyrgødningsbekendtgørelsen, 2020, § 9 stk. 2). 

• 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 

I farestalden opholder søer og gylte sig fra ca. en uge før forventet faring, og indtil pattegrisene fravæn-

nes ca. fire uger efter faring.  

 

Følgende vigtigste dyrevelfærdskrav til diegivende søer og pattegrise af betydning for BAT er fastsat i 

henhold til Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige minimumskrav til hold af grise (2020): 

• Drægtige søer og gylte skal indsættes i farestier senest 3 dage før forventet faring. 

• Der er ikke specifikke arealkrav i farestalden, men alle grise skal kunne lægge sig samt hvile og rejse 

sig uden besvær. 

• Der skal være et frit areal bag ved soen eller gylten til at lette naturlig faring og eventuel faringshjælp. 

• Der skal være et gulvareal med fast gulv, dækket med en måtte eller strøet med halm eller andet 

passende materiale, hvor alle pattegrise kan hvile på samme tid. 

• Søer og pattegrise skal have permanent adgang til beskæftigelses- og rodemateriale. 

• I ugen før det forventede faretidspunkt skal søer og gylte have passende redebygningsmateriale i 

tilstrækkelig mængde, medmindre dette teknisk ikke kan lade sig gøre med det gyllesystem, der 

anvendes på bedriften. 

• Pattegrise må ikke vænnes fra soen, før de er mindst 28 dage gamle, medmindre det ellers ville gå 

ud over moderdyrets eller pattegrisenes velfærd eller sundhed. Pattegrise kan dog fravænnes indtil 

7 dage tidligere, hvis de flyttes til specialiserede stalde, der tømmes og renses og desinficeres grun-

digt inden anbringelsen af en ny gruppe. 
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Beskrivelse 
I kassestier er søerne opstaldet enkeltvis i en sti, hvor en boks bestående af stålrør afgrænser soens 

område og forhindrer, at soen lægger sig på pattegrisene (Figur 1). Der er ikke noget specifikt areal-

krav til farestier, men branchen anbefaler, at farestien har en længde på minimum 270 cm og en 

bredde på minimum 180 cm (https://svineproduktion.dk; hjemmeside tilgået 05.07.2019). Andre di-

mensioner forekommer dog. Farestierne kan enten være retvendte eller sidevendte i forhold til stal-

dens inspektionsgange. Ved den retvendte faresti vender søernes bagparti ud mod gangen, og ved 

den sidevendte står søerne med siden til gangen. 

 

Pattegrisenes hvileområde skal have en størrelse, så alle pattegrise kan ligge der samtidig frem til 

fravænning. Det skal som minimum være udført med fast gulv og være afdækket med en måtte 

eller strøet med halm eller andet passende materiale. Et overdækket hvileområde (pattegrisehule) 

anbefales, men uoverdækkede hvileområder findes også og udføres i givet fald med varmeplade 

eller lignende. 

 

Kassestier med delvist fast gulv er karakteriseret ved, at der er fast gulv i den forreste del af stien 

omkring soens forparti og pattegrisehulen samt spaltegulv i den bagerste del omkring soens bag-

parti. Undersøgelserne, der ligger til grund for fastsættelse af standard-emissionsværdierne for am-

moniak og lugt er alle gennemført i farestalde, hvor andelen af fast gulv i stierne udgjorde 50 % eller 

mere af stiarealet, hvilket derfor fremadrettet definerer stitypen i emissionsmæssig henseende. 

 

Spaltegulvet kan være udført i støbejern, plast eller beton. Valg af materiale og konstruktion har be-

tydning for skridsikkerheden og hygiejnen. Der er dog ikke fundet litteratur, som kan afklare, hvorvidt 

materialevalg har betydning for gasemissionerne. 

 

 
Figur 1. Eksempel på indretning af farestald med sidevendte kassestier 

med delvist fast gulv og pattegrisehule med gulvvarme. Foto: SEGES Svine-

produktion. 

Ventilation og indeklimaregulering 

Farestalde indrettes oftest med undertryksventilation i form af diffust luftindtag og udsugningsventi-

latorer placeret i loftet og evt. supplerende luftindtag i form loftventiler til at øge lufthastigheden i 

soens opholdszone ved udetemperaturer over 20 °C. Den anbefalede staldtemperatur er 22-18 °C 

https://svineproduktion.dk/viden/i-stalden/staldsystem/stiindretning/farestald
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med højeste temperatur omkring faring. Ventilationsanlægget dimensioneres til en maksimumven-

tilation på 400 m3/h per so (Poulsen og Pedersen, 2007). Der bør være gulvvarme i pattegrisehulen 

samt varmelampe/-element, så der kan sikres en ensartet varmefordeling og en overfladetempe-

ratur på 34-35 °C i pattegrisehulen ved faring. Gulvvarmen dimensioneres med 70-90 W per patte-

grisehule og varmelampen bør have en effekt på 150 W. 

 

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). 

Gødningshåndtering 

Ifølge normtal for husdyrgødning (Lund, 2018) producerer en årsso i farestalden ca. 1,67 ton gylle 

inklusive nedbør i gylletanken. Korrigeres der for nedbør estimeres gyllemængden ab farestald til 

ca. 1,5 ton per årsso. Der forventes stor variation i gyllemængden mellem besætninger som følge af 

variationer i fodersammensætning, foderforbrug, drikkevandsforsyning, overbrusningsanlæg og -

strategi samt rengøringspraksis. 

 

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

være af typen rørudslusningsanlæg, hvor hver gyllekanal er forbundet med en dybereliggende for-

tank eller pumpebrønd beliggende uden for stalden via et gyllerør, som er tilproppet mellem udslus-

ninger. Udslusning fra en gyllekanal finder sted ved, at proppen i gyllekanalen løftes, hvorved gyllen 

løber til fortanken som følge af højdeforskellen mellem gyllekanal og fortank. Gyllen pumpes fra 

fortank til gylletank.  

 

Rørudslusningsanlæggets dimensionering har betydning for, hvor store mængder strøelse, der kan 

anvendes uden at have negativ indvirkning på udslusningseffektiviteten. For at sikre effektiv udslus-

ning og dermed tømning af gyllekummer/-kanaler for gylle, herunder bundfald og flydelag, er det 

endvidere vigtigt, at kummer, rør og propper er tætte, og at der i kummebunden er en sump omkring 

udslusningshullet. 

Rode- og beskæftigelsesmateriale 

Alle grise skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipuler-

bart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale (§14 i bekendt-

gørelse nr. 1742 af 30/11/2020). Ifølge Fødevarestyrelsen1 kan følgende rode- og beskæftigelses-

materialer benyttes i farestalde: 

• Manuel tildeling af halm 

• Halmhæk 

• Halmautomat 

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

• Tildeling af træspåner el. lign. på gulv 

 
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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• 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. 

• Foder på gulv (kun til pattegrisene) 

 

I ugen før det forventede faretidspunkt skal søer og gylte endvidere have passende redebygnings-

materiale i tilstrækkelig mængde, medmindre dette teknisk ikke kan lade sig gøre med det gyllesy-

stem, der anvendes på bedriften (§70 i Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige minimumskrav til 

hold af grise, 2020). 

Management 

Staldtypen vurderes at være driftssikker. Indretningen med fareboks bevirker, at arealet, hvor soen 

afsætter fæces og urin, er begrænset, og spaltegulvet bag soen gør det er let at holde gulvet rent. 

Evt. fugt og gødningsrester på det faste gulv øger ammoniak– og lugtemissionen og bør fjernes 

mindst en gang om dagen.  

Arbejdsmiljø 

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

lende indeklimaforhold uden eller kun 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 

måde, at frigivelse af svovlbrinte er mindst mulig i stalden. Ved normal indretning og drift af gyllean-

lægget i stalde er risikoen for uheld minimal. For at reducere risikoen for svovlbrinteforgiftning skal 

gødningssystemet udformes og anvendes i overensstemmelse med Arbejdstilsynets krav 

(VEJ nr. 9580 af 26/08/2020). Gyllen opbevares generelt kortere tid i stalde med delvist fast gulv 

sammenlignet med stier med drænet gulv og spaltegulv, fordi lagerkapaciteten er mindre. Kortere 

opholdstid reducerer mængden af svovlbrinte og dermed reduceres fordampningen af svovlbrinte 

ved tømning af gyllekummer/-kanaler). Hyppig tømning af gyllekumme, fx ugentligt, kan reducere 

risikoen yderligere. 

 

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

støv i luften overskrides kortvarigt, fx i forbindelse med tildeling af strøelse, behandling af syge dyr og 

anden håndtering af dyr. Passende åndedrætsværn kan anvendes i disse perioder. 

Ammoniakemission 

Ammoniakemissionen er tidligere beregnet til 0,66 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal baseret på 

normtal for husdyrgødning 2015 (Kai og Adamsen, 2017).  
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En gennemgang af nyere danske undersøgelser resulterede kun i én anvendelig undersøgelse, hvil-

ket ikke er tilstrækkeligt grundlag til at ændre den tidligere fastsatte standard-ammoniakemission. 

 

Standard-ammoniakemissionsfaktoren kan betragtes som gældende for farestalde med delvist fast 

gulv, 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 ammoniakemissionen. 

 

Hvis der tages udgangspunkt i normtal for husdyrgødning 2018/19 (Lund, 2018) samt det beregnede 

fare-stipladsareal per årsso (1,09 m2) jf. Kai og Adamsen (2017), beregnes ammoniakemissionen til 

0,64 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal. Der er sket et mindre fald i den beregnede koncentration 

af ammonium-kvælstof i gyllen (2,91 til 2,89 g/kg) fra 2015 til 2018. Faldet er dog lille og inden for 

den forventede usikkerhed, hvorfor der ikke er grundlag for at ændre emissionsfaktoren. 

Danske undersøgelser 

Tre nyere undersøgelser af ammoniakemissionen fra farestalde med delvist fast gulv er publiceret. 

Riis et al. (2010) målte ammoniakemissionen fra farestaldssektioner med og uden luftkonditionering. 

Ammoniakmålingerne blev imidlertid baseret på punktmålinger med gasdetektionsrør, hvilket giver 

for usikkert grundlag til at fastsætte absolutte emissionsværdier.  

 

Granath (2019) undersøgte effekten på ammoniakfordampningen af hyppig udslusning og fortyn-

ding af gyllen med vand i en farestald. Ved undersøgelsen blev ammoniakemissionen målt tre 

gange i hvert af seks hold diegivende søer over et forløb på ca. 1 år. Målingerne blev imidlertid først 

iværksat ca. to uger efter indsættelse, og der foreligger derfor ingen målinger fra starten af holdpe-

rioden, hvilket bevirker, at undersøgelsen ikke er egnet som grundlag for fastsættelse af absolutte 

emissionsværdier. 

 

Jørgensen og Riis (2015) undersøgte effekten af punktudsugning i farestalde med delvist fast gulv i 

en sobesætning med 650 årssøer i ugedrift med fem farestaldssektioner. Ammoniakkoncentrationen 

blev fastlagt ved anvendelse af Innova, der benytter et fotoakustisk måleprincip (Innova 1412 gas 

analyzer). Målingerne blev jævnligt kontrolleret med Kitagawa gasdektionsrør. Ventilationsydelsen 

blev fastlagt ved anvendelse af måleventilatorer tilkoblet ventilationsafkastet. I gennemsnit blev der 

målt en ammoniakemission på 0,43 g NH3-N/time per so (95% konfidensinterval: 0,41 - 0,45 g NH3-

N/time per so). I gennemsnit var der på måledagene 35 søer i hver faresektion med 36 farestier, 

hvilket giver en gennemsnitlig belægning på 97 % i perioder med dyr i stalden. Rotationstiden var 5 

uger inkl. anslået 3 tomdage mellem hold. Der var derfor dyr i stalden i anslået 39 dage/42 dage · 

365 dage år-1 · 24 timer dag-1 = 8134 timer per år. Farestierne målte 2,7 m · 1,75 m. De anførte mål 

på farestierne antages at være målt midt inventar til midt inventar. Det antages, at inventaret har en 

godstykkelse på 35 mm. Foderkrybben skønnes at udgøre 0,2 m2 per faresti var monteret oven på 

det faste gulv og indgår derfor ikke i produktionsarealet. Produktionsarealet beregnes til ((2,70-

0,035) · (1,75 – 0,035)) – 0,2 m2 = 4,37 m2 per faresti, heraf udgjorde det faste gulv 2,37 m2 (fast gulv 

fratrukket foderkrybbe) svarende til 54 % fast gulv. Ammoniakemissionen beregnes til 0,43 g time-1 

so-1 · 0,97 (belægningsgrad) · 8134 timer år-1 = 3,393 kg NH3-N/år per faresti svarende til 0,78 kg 

NH3-N/år per m2 produktionsareal. 
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Lugtemission 

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

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

af afstandskrav til naboer (Riis, 2006). I undersøgelsen indgik fire farestalde med delvist fast gulv (hhv. 

65 %, 59 %; 64 % og 50 % fast gulv af stiarealet). Den gennemsnitlige lugtemission blev fastlagt til 72 

OUE/s per dyr. Denne værdi er benyttet som grundlag for beregning af standard-lugtemissionen per 

m2 produktionsareal i farestalde jf. Kai og Adamsen (2017): 16 OUE/s per m2 produktionsareal. FMK-

vejledningens (Anonym, 2002) lugtemissionen, 60 LE/s per so inkl. pattegrise er, ligeledes med ud-

gangspunkt i Kai og Adamsen (2017) med efterfølgende korrektion (Kai, 2018), beregnet til 2,9 LE/s 

per m2 produktionsareal. Emissionsfaktorerne kan betragtes som gældende for farestalde, der er 

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

staldklima og ventilationsydelse. 

Drivhusgasemissioner 

Drivhusgasemissionerne fra farestalde med delvist fast gulv omfatter primært metan (CH4), mens 

lattergas (N2O) erfaringsmæssigt kun dannes i spormængde i staldsystemer, der håndterer husdyr-

gødningen 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 husdyrgødningen under lagring i stal-

den. Den enteriske metanproduktion er en funktion af dyrekategorien og fodersammensætning og 

afhænger blandt andet af mængden af organisk tørstof i foderet og passagehastigheden 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) samt, hvis stalden er indrettet med gyllekøling (nærmere info i 

separat teknologiblad).  

Ressourceforbrug 

Tidsforbrug 
Tidsstudier fra 7 besætninger med varierende størrelser (650 – 1600 søer) har vist et median-tidsfor-

brug i farestalden på 4,34 timer pr. årsso (Christiansen, 2018). På baggrund af resultaterne fra Chri-

stiansen (2018) vurderes det endvidere, at der ikke er en størrelseseffekt af antal søer på tidsforbru-

get per årsso.  

Energiforbrug 

Følgende energiforbrug er estimeret for farestalde med delvist fast gulv, idet der må påregnes stor 

variation som følge af forskelle i indretning, dimensionering og drift af staldene ( 
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Tabel 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Forventet energiforbrug i farestalde med delvist fast gulv. 

 kWh per årsso kWh/år per m2 produkti-

onsareal4 

Ventilation1 10 9,0 

Foderfremstilling (+/- hjemmeblanding)2 0-6,2 0-5,7 

Udfodring (tørfoder hhv. vådfoder)2 0,62-1,04 0,57-0,95 

Belysning2 20 19 

Pumpning af gylle til gylletank3 0,14 0,13 

Elvarme (fem dage per kuld)2 41 38 

I alt el 72-78 66-72 

Rum-/gulvvarme1 122 112 

Tørring af stald efter vask2 19 18 

I alt varme 141 129 

Kilde:1 Staldvent-beregning baseret på lav-energi ventilatorer og forudsætninger beskrevet i Pedersen (2011). 2Håndbog 

til driftsplanlægning 2015 (Jørgensen, 2015) korrigeret for foderforbrug, 3Personlig kommunikation, Torben Nielsen, LJM, 
4Pedersen, 2011 og 4Produktionsarealet er beregnet til 1,09 m2/årsso (Kai og Adamsen, 2017). 

 

Energiforbruget er, med undtagelse af gulvvarme, baseret på el. Rumopvarmning baseres på olie, 

naturgas eller varmepumpe (gyllekøling).  

Vandforbrug 

Vandforbruget omfatter drikkevand, drikkevandsspild og vand til rengøring og er estimeret til i alt 2,0 

m3 per årsso (30 % af 1484 FEso/årsso; 1,07 FEso/kg foder; 3,81 liter vand/kg foder + 400 liter vaske-

vand per årsso (Jørgensen, 2015)). Dette svarer til ca. 1,8 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 mængden af anvendt rode- og beskæftigelsesmateriale. 

Som grundlag for beregning af normtal for husdyrgødning (Kai, 2021) indregnes der intet strøelses-

forbrug. For yderligere oplysninger se afsnittet ”Rode- og beskæftigelsesmateriale”. 

Affald og spildevand 

Ingen informationer. 

Miljøfremmede stoffer 

Ingen informationer. 
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Etablering i eksisterende stalde 

Stitypen kan ofte etableres i farestalde med kassestier med fuldspaltegulv. Dette kræver udskift-

ning af gulvet ved montering af væg i gyllekummen samt etablering af fast gulv i en del af gulv-

arealet. 

Økologi 

Denne staldtype er ikke tilladt at anvende i økologisk produktion.  

Udbredelse 
Baseret på udtræk fra www.landbrugsindberetning.dk i 2017 skønnes det, at ca. 80 % af de diegi-

vende søer opstaldes i farestier med delvist fast gulv. 

Økonomi 

Etableringsomkostninger 

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

areal. Der er taget udgangspunkt i håndbog til driftsplanlægning (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 stiplads med størrelsen på 

produktionen. Der er ingen forskel i etableringsomkostningerne mellem delvist fast gulv og fuld-

spaltegulv.  
 

Tabel 2. Etableringsomkostningerne forbundet med opførsel af farestalde med delvist fast gulv. Priserne er i 

2019-faste priser. 

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Produktionsareal 

m2 

359 544 1.089 2.178 3.267 

Kr./årsso 7.469 7.312 6.859 6.630 6.385 

Kr./m2 6.859 6.715 6.298 6.089 5.864 

Kilde: Callesen og Jacobsen (2022b).  

Samlede driftsøkonomiske omkostninger 

De samlede løbende omkostninger består af omkostninger til løn, el, varme, vand og vedligehold. 

Endvidere indregnes sparet forbrug af handelsgødning grundet lavere ammoniakemission (se nær-

mere i Tabel 3 og Tabel 4 samt Callesen og Jacobsen (2022b) 

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%. Se 

Tabel 3 for de årlige omkostninger til drift af farestalde med delvist fast gulv i kvadratmeter produk-

tionsareal og Tabel 4 for omkostningerne per årsso. 
 

Tabel 3. Samlede årlige omkostninger i kr. per m2 for farestalde med delvist fast gulv.   

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Annualiseret etableringsom-

kostning 

406 398 373 360 347 

Løbende omkostninger 1.037 1.035 1.028 1.025 1.022 

Samlede årlige omkostninger 1.443 1.432 1.401 1.385 1.369 

Kilde: Callesen og Jacobsen (2022b).  
 

Tabel 4. De samlede årlige omkostninger i kr. per årsso for farestalden med delvist fast gulv. 

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 
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Annualiseret etableringsom-

kostning 

442 433 406 393 378 

Løbende omkostninger 1.130 1.127 1.120 1.116 1.112 

Samlede årlige omkostninger 1.572 1.560 1.526 1.509 1.490 

Kilde: Callesen og Jacobsen (2022b).  

Omkostningseffektivitet 

Der indgår ikke beregninger af omkostningseffektiviteten, da denne staldtype er referencestaldty-

pen.  
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