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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 fuldspaltegulv 
 

Resumé 

Emission af ammoniak fra stald | 1,3 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal. 

Emission af lugt fra stald | 
22 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: ca. 63-69 kWh/år per m2 produktionsareal. 

Varmeforbrug: ca. 137 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.  

Etableringsomkostninger | 

Investeringen i farestalde med fuldspaltegulv udgør 6.385 til 7.469 kr. 

per årsso eller 5.864 til 6.859 kr. per m2 produktionsareal for stalde 

med mellem 3.000 og 333 årssøer.  

Løbende driftsomkostninger | 

De løbende driftsomkostninger udgør 1.117 til 1.134 kr. pr. årsso eller 

1.026 til 1042 kr. per m2 produktionsareal for stalde med mellem 

3.000 og 333 årssøer. 

Samlede driftsomkostninger | 

De samlede årlige omkostninger for farestalde med fuldspaltegulv 

udgør mellem 1.495 og 1.576 kr. per årsso eller 1.373 og 1.448 kr. 

per m2 produktionsareal for bedrifter med mellem 3.000 og 330 års-

søer. 

Omkostningseffektivitet | 

Farestalde med fuldspaltegulv har en meromkostning på 0,3% af de 

samlede produktionsomkostninger. Fuldspaltegulv øger omkostnin-

ger og ammoniakemissionen i forhold til referencen, hvorfor omkost-

ningseffektiviteten er negativ. Meromkostningen udgør -6 kr. per kg 

NH3-N. 

Referencestaldsystem | Farestalde: Kassestier med delvist fast gulv. 
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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 fra-

vænnes 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 farings-

hjælp. 

• 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 desinfice-

res grundigt inden anbringelsen af en ny gruppe. 
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Beskrivelse 

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

vænnes ca. fire uger efter faring. I kassestier er søerne opstaldet enkeltvis i en sti, hvor en boks be-

stående af stålrør afgrænser soens område og forhindrer, at soen lægger sig på pattegrisene (Figur 

1). Der er ikke noget specifikt arealkrav til farestier, men SEGES-anbefaling er, at farestien har en 

længde på minimum 270 cm og en bredde på minimum 180 cm (svineproduktion.dk; hjemmeside 

tilgået 05.07.2019). Andre dimensioner forekommer dog. Farestierne kan enten være retvendte eller 

sidevendte i forhold til staldens inspektionsgange. Ved den retvendte faresti vender søernes bagparti 

ud mod gangen, og ved den sidevendte står søerne med siden til gangen. 

 

Kassestier med fuldspaltegulv er karakteriseret ved, at der kan være spaltegulv i hele farestien bort-

set fra i pattegrisenes hvileområde. Pattegrisenes hvileområde skal have en størrelse, så alle patte-

grise kan hvile på samme tid, og 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. Spaltegulvet kan være udført i støbejern, plast eller beton. Der vil 

ofte være fast gulv eller drænet gulv under soen. Ved fast gulv under soen er dette ikke ført til bunden 

af gyllekummen og tæller derfor ikke som fast gulv i emissionsmæssig forstand. Valg af materiale og 

konstruktion har betydning for skridsikkerheden og hygiejnen. Der er dog ikke fundet litteratur, som 

kan afklare, hvorvidt dette har betydning for emissionerne fra stitypen.  

 

  
Figur 1. Eksempel på indretning af farestier med fuldspaltegulv. Soen er opstaldet i en boks, mens pattegrisene kan 

bevæge sig frit i hele stien. Pattegrisenes hvileområde kan være en varmeplade og varmelampe (tv.) eller en pattegri-

sehule med fast gulv (th.). Foto: SEGES Svineproduktion. 

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 af loftsventiler til at øge lufthastigheden 

i soens opholdszone ved udetemperaturer over 20 °C. Den anbefalede temperatur i staldrummet er 

20-24 °C, med højeste temperatur omkring faring (Pedersen, 2011). Endvidere er det nødvendigt at 

etablere et nærmiljø for pattegrise, fx en pattegrisehule, hvor temperaturen er højere, og hvor der 

ikke er træk. Pattegrisehulen kan være udstyret med gulvvarme og/eller varmelampe/-element, så 

https://svineproduktion.dk/viden/i-stalden/staldsystem/stiindretning/farestald
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der kan sikres en ensartet varmefordeling og en overfladetemperatur på 34-35 °C i pattegrisehulen 

ved faring. Gulvvarmen dimensioneres typisk med 70-90 W og varmelamper med 150 W per pat-

tegrisehule. Ventilationsanlægget dimensioneres typisk til en maksimumventilation på 400 m3/time 

per so (Poulsen og Pedersen, 2007).  

 

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 ca. 1,67 ton gylle i en farestald 

med kassestier med fuldspaltegulv. 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 manipulerbart 

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

om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise, 2020). Ifølge Fødevarestyrelsen1 kan føl-

gende rode- og beskæftigelsesmaterialer benyttes i farestalde: 

 

• Manuel tildeling af halm 

• Halmhæk 

• Halmautomat 

• Dispenser med snittet halm, halmpiller, træpiller 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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• 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. 

• Foder på gulv (NB! 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 mindstekrav 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 gør det er let at holde gulvet rent. 

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 

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 fuldspaltegulv, fordi lagerkapaciteten er mindre. Kortere opholdstid 

reducerer mængden af svovlbrinte og dermed reduceres fordampningen af svovlbrinte ved tøm-

ning af gyllekummer/-kanaler). 

 

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 1,3 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal baseret på 

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

 

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

snit for produktivitet i danske slagtegrisestalde 2017 (Hansen, 2018) samt en gennemgang af nyere 
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danske undersøgelser giver ikke anledning til at ændre den beregnede standard-ammoniakemis-

sion. 

 

Emissionsfaktoren kan betragtes som gældende for farestalde med kassestier med fuldspaltegulv, 

der er indrettet som ovenfor og drives som beskrevet efter gældende lovgivning og faglige anbefa-

linger, herunder til staldklima og ventilationsydelse og fodersammensætning. Afvigelser fra dette 

kan påvirke ammoniakemissionen. 

 

Danske undersøgelser 

Der er fundet to nyere danske undersøgelse af ammoniakemissionen fra farestalde med fuldspalte-

gulv (Tabel 1). Ammoniakemissionen fundet af Granath et al. (2019) er meget tæt på standard-

ammoniakemissionsfaktoren på 1,3 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal. Ammoniakemissionen 

målt af Jørgensen og Nielsen (2018) forekommer derimod at være meget lav sammenlignet med 

standard-ammoniakemissionsfaktoren, målingerne af Granath et al. (2019) samt målinger foretaget 

i en farestald med delvist fast gulv, hvor der blev målt en ammoniakemission på 0,78 kg NH3-N/år 

per m2 produktionsareal (Jørgensen & Riis, 2015).  

 

Overordnet set vurderes det, at der ikke er grundlag for at ændre standard-emissionsfaktoren på 1,3 

kg NH3-N/år per m2 produktionsareal.  

Tabel 1. Ammoniakemission fra farestalde med fuldspaltegulv. 

Staldtype Omfang Emission, g NH3-

N/time per so 

Produktionsareal 

per so, m2 

Emission, kg NH3-

N/år per m2 pro-

duktionsareal3 

Farestald med tørfodring1 1 år 0,31 4,17 0,62 

Farestald med vådfod-

ring2 

1 år 0,61 4,00 1,2 

1Jørgensen & Nielsen (2018) og 2Granath et al. (2019), 3Det er antaget, at søerne i gennemsnit opholder sig 35 dage i 

farestalden per cyklus, og at der er tre dage mellem hvert hold svarende til, at der er søer i stalden 92 % af tiden. 

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 fuldspaltegulv. Den 

gennemsnitlige lugtemission blev fastlagt til 100 OUE/s per dyr. Denne værdi er benyttet som grund-

lag for beregning af lugtemissionen per m2 produktionsareal i løbe/drægtighedsstalde jf. Kai og 

Adamsen (2017): 22 OUE/s per m2 produktionsareal. FMK-vejledningens (Anonym, 2002) lugtemis-

sionen, 60 LE/s per so inkl. pattegrise er, ligeledes med udgangspunkt i Kai og Adamsen (2017) med 

efterfølgende korrektion (Kai, 2018) beregnet til 2,9 LE/s per m2 produktionsareal. Emissionsfakto-

rerne kan betragtes som gældende for farestalde af typen kassestier med fuldspaltegulv, der er ind-

rettet og drevet efter gældende lovgivning og faglige anbefalinger, herunder anbefalinger til stald-

klima og ventilationsydelse. 
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Drivhusgasemissioner 

Drivhusgasemissionerne fra farestalde af typen kassesti med fuldspaltegulv omfatter primært metan 

(CH4), mens lattergas (N2O) erfaringsmæssigt kun dannes i spormængde i staldsystemer, der hånd-

terer 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 husdyrgødningen under lag-

ring i stalden. Den enteriske metanproduktion er en funktion af dyrekategorien og fodersammen-

sætning og afhænger blandt andet af mængden af organisk tørstof i foderet og passagehastighe-

den 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 samt, hvis stalden er udstyret med gyllekøling (Kai et al., 2022). 

Ressourceforbrug 

Tidsforbrug 

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

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

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

bruget per årsso. 

Energiforbrug 

Følgende energiforbrug er estimeret for farestalde med fuldspaltegulv. Der må dog påregnes stor 

variation mellem stalde (Tabel 2): 

Tabel 2. Forventet energiforbrug i farestalde med fuldspaltegulv. 

 kWh per årsso kWh/år per m2 produkti-

onsareal5 

Ventilation1 7,0 6,0 

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

Udfodring (tørfoder/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 69-75 63-69 

Rum-/gulvvarme1 130 119 

Tørring af stald efter vask4 19 18 

I alt varme 149 137 

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

for driftsplanlægning 2015, 3Personlig kommunikation Torben Nielsen, LJM, 4Pedersen, 2011 og 5Produktionsarealet per 

årsso er beregnet til 1,09 m2/årsso jf. Kai og Adamsen (2017). 

 

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

naturgas eller halm. Rumvarme tilvejebringes i stigende grad ved anvendelse af en varmepumpe 

(gyllekøling), hvilket er forbundet med et forbrug af el. Der må påregnes stor variation mellem stalde 

som følge af valg af anlægskomponenter og management. 
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Vandforbrug 

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

m3 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 ren-

gøringsmetode. 

Strøelsesforbrug 

Der er ikke fundet dokumentation for strøelsesforbruget i farestalde med fuldspaltegulv. Fuldspalte-

gulv er uegnet i forhold til tildeling af strøelse på gulvet. Der benyttes typisk reb eller træklodser som 

rode- og beskæftigelsesmateriale og evt. jutesække som redebygningsmateriale (Lisbeth U. Hansen, 

SEGES Svineproduktion, pers. kommunikation, 2021). Yderligere information om rode- og beskæfti-

gelsesmateriale i afsnittet ”Rode- og beskæftigelsesmateriale”. 

Affald og spildevand 
Ingen informationer. 

Miljøfremmede stoffer 
Ingen informationer. 

Etablering i eksisterende stalde 
Vurderes ikke at være relevant. 

Økologi 
Denne staldtype kan ikke anvendes i en økologisk produktion.  

Udbredelse 
Baseret på udtræk fra www.landbrugsindberetning.dk i 2017 skønnes det, at ca. 17 % af de diegi-

vende søer opstaldes i farestier med fuldspaltegulv.  

Økonomi 

Etableringsomkostninger 

Den samlede investeringssum til staldanlægget opgøres både per årsso og per m2 produktionsareal. 

Der er 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 Ja-

cobsen (2022a). Som forventet falder investeringen per stiplads med størrelsen på produktionen. Der 

er ingen forskel i etableringsomkostningerne mellem delvist fast gulv og fuldspaltegulv.  
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Tabel 2. Etableringsomkostninger forbundet med opførsel af farestalde med fuldspaltegulv. 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 forretning og afskrivning af stalden og 

inventar samt de løbende driftsomkostninger (se nærmere 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 diskonte-

ringsrente på 2%.  

Tabel 3. Samlede omkostninger for farestald med fuldspaltegulv opgjort per m2. 

Antal årssøer 330 500 1.000  2.000 3.000 

Annualiseret etableringsom-

kostning 

406 398 373  360 347 

Løbende omkostninger 1.042 1.039 1.032  1.029 1.026 

Samlede årlige omkostninger 1.448 1.436 1.405  1.390 1.373 

Kilde: Callesen og Jacobsen (2022b) 

Tabel 4. Samlede omkostninger for farestald med fuldspaltegulv opgjort per årsso. 

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Annualiseret etableringsom-

kostning 

442 433 406 393 378 

Løbende omkostninger 1.134 1.131 1.124 1.121 1.117 

Samlede årlige omkostninger 1.576 1.564 1.530 1.513 1.495 

Kilde: Callesen og Jacobsen (2021b) 

 

Meromkostningen, der er forbundet med at vælge fuldspaltegulv i farestalden, er opgjort til 4 kr./år 

per m2 eller 0,3% af de samlede årlige driftsomkostninger på 1.262 til 1.276 kr. per m2.  

Omkostningseffektivitet 

Farestalde med fuldspaltegulv har en højere omkostning og samtidig også en højere ammoniak-

emission. Emissionen for farestalde med delvist fast gulv udgør 0,66 kg NH3-N/år per m2 produkti-

onsareal, mens emissionen for farestalde med fuldspaltestald udgør 1,3 kg NH3-N/år per m2 produk-

tionsareal. Den øgede emission er således 0,64 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal, når der vælges 

fuldspaltegulv frem for delvist fast gulv.  

 

Fuldspaltegulv giver således en højere emission og højere omkostninger sammenlignet med delvist 

fast gulv, hvorfor omkostningseffektivteten bliver negativ. Omkostningen er opgjort til 

−6 til −7 kr. per kg NH3-N. 
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Tabel 5. Driftsøkonomisk og miljøøkonomisk analyse af fuldspaltegulv i farestalden sammenlignet med refe-

rencestalden med delvist fast gulv. 

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Ændring i samlede årlige omkostninger (kr. per m2) 4,3 4,1 4,1 4,1 4,3 

DST: Samlede årlige prod. omkostninger  

(kr. per m2) 

1.276 1.276 1.262 1.262 1.262 

Meromkostninger i forhold til de samlede prod. omkostninger per 

m2 

0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

Reduktion i emission (kg NH3-N/år per m2) -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 

Driftsøkonomisk omkostningseffektivitet (kr./ reduceret kg NH3-N) -6,6 -6,4 -6,4 -6,4 -6,8 

Bemærk: den driftsøkonomiske omkostningseffektivitet er ikke ganget med nettoafgiftsfaktoren.  

Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger.  
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