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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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Smågrisestalde: To-klimastier med 50-75% fast gulv 

 

Resumé 

Emission af ammoniak fra stald | 0,56 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal. 

Emission af lugt fra stald | 21 OUE/s per m2 produktionsareal og 12 LE/s per m2 produktionsareal. 

Støv | 
Ingen data. Anvendelse af strøelse øger støvkoncentrationen i kortere 

tid i staldrummet. 

Emission af drivhusgasser fra 

stald 
| Ingen data 

Energiforbrug | 
Elforbrug: 18 - 32 kWh/år per m2 produktionsareal.  

Varmeforbrug: 70 - 130 kWh/år per m2 produktionsareal. 

Gødningshåndtering | 
Husdyrgødningen håndteres som gylle, som lagres og udbringes efter 

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 lave ammoniak- og lugtemissioner. 

Etableringsomkostninger | 

Etableringsomkostninger udgør 2.104 – 2.450 kr. per stiplads eller 

7.012 – 8.168 kr. per m2 for bedrifter med 15.500 til 2.300 smågrise-

pladser. De største bedrifter har de laveste etableringsomkostninger 

per produktionsenhed. 

Løbende driftsomkostninger | 

De løbende driftsomkostninger omfatter omkostninger til el, vand, 

varme og arbejdsløn. Omkostningerne udgør 155 til 184 kr. per 

stiplads eller 515 til 613 kr. per m2 produktionsareal. De største bedrif-

ter har de laveste driftsomkostninger per produktionsenhed. 

Samlede driftsomkostninger | 

De samlede årlige driftsomkostninger udgør 238 til 287 kr. per stiplads 

eller 792 til 958 kr. per m2 produktionsareal. De største bedrifter har de 

laveste driftsomkostninger per produktionsenhed. 

Omkostningseffektivitet | 
To-klimastalde med 50-75% fast gulv er referencen, hvorfor omkost-

ningseffektiviteten ikke er beregnet. 

Referencestaldsystem | 
Dette er referencestaldsystemet for smågrise opstaldet i stalde med 

gyllesystem. 
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Definitioner 

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

ningsforhold, inklusive stald- og stiudformning og drift. 

• Drænet gulv: Gulv med et åbningsareal til en underliggende gyllekumme svarende til maksimalt 10% 

af gulvarealet i den pågældende andel af stien. 

• Fast gulv: Betongulv uden gennemgående åbninger/spalter til underliggende gyllekumme. Gulvet 

vil typisk være udført med fald mod drænet gulv eller spaltegulv. 

• Forrum: Rum, hvorigennem der opnås adgang til det primære staldområde. I forrummet skifter man 

tøj og fodtøj og vasker hænder med henblik på at beskyttelse grisene mod udefrakommende pato-

gener, samt forebygge mod personbåren eksport af patogene mikroorganismer ud af besætnings-

området. 

• FRATS: Opstaldning af grise i samme sti fra fravænning til slagtning.  

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

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

kummer vil typisk omfatte to til fire stier, som deler udslusningssted. Gyllekanaler benyttes oftest stalde 

med stier med lille spaltegulvsareal og omfatter en hel række af stier.  

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

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

nisk 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 

holddrift, hvor grisene opstaldes i staldsektioner efter alder, er det muligt at foretage effektiv rengø-

ring og desinfektion mellem holdene. Den fysiske adskillelse mellem hold reducerer smittespredning 

af såvel gødningsbåren som luftbåren smitte. Derved reduceres smittepresset generelt. 

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

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

mulighed for at afsætte gødning og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til (Husdyrgodken-

delsesbekendtgørelsen, 2020, § 2 stk. 4). 

• Servicerum: Rum indeholdende nødvendige tekniske installationer til stalden, herunder foderblande-

anlæg, indendørsfodersiloer, varmeanlæg. 

• Slagtegris: En gris fra 10 uger og indtil slagtning (Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindste-

krav til hold af grise, 2020, § 2 stk. 11).  

• Smågris/fravænnet gris: En gris fra fravænning og indtil 10 uger (Bekendtgørelse om dyrevelfærds-

mæssige mindstekrav til hold af grise, 2020, § 2 stk. 10) 

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

ekskrementer 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). 

• Staldanlæg/husdyranlæg: Stalde og tilhørende servicefaciliteter samt lagerfaciliteter af husdyrgød-

ning.  

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

dele af anlægget, så emissioner, herunder ammoniak- og lugtemission, ikke umiddelbart kan spre-

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

Smågrise opstaldes i en smågrisestald i perioden fra fravænning fra soen ved en alder af 4-5 uger, og til 

de overflyttes til en slagtesvinestald eller en poltestald efter 7-8 uger. 

 

Følgende vigtigste dyrevelfærdskrav til stalde til små- avls- og slagtegrise af betydning for BAT er fastsat 

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

• Grise skal have adgang til et fysisk og temperaturmæssigt behageligt lejeareal, der er tilstrækkeligt 

drænet og rent, og som gør det muligt for alle grisene at ligge ned samtidig (§ 11). 

• Ud over de foranstaltninger, der normalt træffes for at forhindre halebid og anden uønsket adfærd, 

samt for at grisenes adfærdsmæssige behov skal kunne tilfredsstilles, skal alle grise have perma-

nent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan op-

fylde deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale (§ 14). 

• Der skal være frit gulvareal til hver smågris eller hver avls- og slagtegris, der opdrættes i grupper, 

på mindst: (§ 34): 

• 0,15 m2 til grise med en gennemsnitsvægt på 10 kg eller derunder.  

• 0,20 m2 til grise med en gennemsnitsvægt på mellem 10 kg og 20 kg.  

• 0,30 m2 til grise med en gennemsnitsvægt på mellem 20 kg og 30 kg. 

• 0,40 m2 til grise med en gennemsnitsvægt på mellem 30 kg og 50 kg. 

• 0,55 m2 til grise med en gennemsnitsvægt på mellem 50 kg og 85 kg. 

• 0,65 m2 til grise med en gennemsnitsvægt på mellem 85 kg og 110 kg. 

• 1,00 m2 til grise med en gennemsnitsvægt på over 110 kg. 

• Der skal være et tilstrækkeligt antal sygestier, så der altid er mindst én sygesti klar til brug til grise, 

der er syge eller skadede (§ 51). 

• Hvis smågrise, avls- eller slagtegrise holdes i en sygesti, skal der være et frit tilgængeligt stiareal på 

mindst (§ 51, stk. 4): 

• 0,36 m2 per gris, der vejer fra 7 kg op til 15 kg, dog skal der i den enkelte sti være mindst 0,41 m2 

frit tilgængeligt stiareal. 

• 0,58 m2 per gris, der vejer fra 15 kg op til 30 kg, dog skal der i den enkelte sti være mindst 0,69 m2 

frit tilgængeligt stiareal. 

• 0,91 m2 per gris, der vejer fra 30 kg op til 60 kg, dog skal der i den enkelte sti være mindst 1,14 m2 

frit tilgængeligt stiareal. 

• 1,29 m2 per gris, der vejer fra 60 kg op til 100 kg, dog skal der i den enkelte sti være mindst 1,70 m2 

frit tilgængeligt stiareal. 

• I sygestier skal der være afkølingsfaciliteter og varmekilde, så grisenes kropstemperatur kan regu-

leres. Sygestier skal være indrettet, så træk i sygestien undgås (§ 51, stk. 5). 

• I sygestier skal mindst 2/3 af det samlede minimumsgulvareal, jf. stk. 3 eller 4, være med et blødt 

underlag. Underlaget kan bestå af en gummimåtte eller strøelse i en tilstrækkelig mængde, så gri-

sene ikke er i direkte kontakt med gulvet (§ 51, stk. 5). 

• Mindst 33% af minimumsarealet i stier til slagtegrise skal være fast eller drænet gulv eller en kom-

bination heraf (§ 71). 

• Mindst 50% af minimumsarealet i stier til smågrise skal være fast eller drænet gulv eller en kombi-

nation heraf. Dette gælder dog ikke, hvis grisene går i samme sti fra fravænning til slagtning 

(FRATS-stier) (§ 71, stk. 2). 

• I stier til smågrise over 20 kg skal der være installeret et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende 

anordning, der bruges til at regulere dyrenes kropstemperatur (§ 72). 
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Beskrivelse 

To-klimastier til smågrise er karakteriseret ved, at stien har fast gulv i ca. 1/3 til 2/3 af stiarealet samt 

at lejeområdet er udstyret med en justerbar overdækning (Figur 1). Nærværende notat omhandler 

stier, der er indrettet med 50-75% fast gulv, da de undersøgelser, som ligger til grund for fastsættelse 

af emissionsfaktorer for stitypen, er gennemført i stalde med mere end 50% fast gulv. 

 

I stier, hvor grisene opstaldes i hele perioden fra fravænning til slagtning (FRATS), er det tilladt, at det 

faste (og drænede1) gulv udgør ned til 1/3 af minimumsarealet (Bekendtgørelse om dyrevelfærds-

mæssige mindstekrav til hold af grise, 2020, § 71). Spaltegulvet udgør ca. 1/3 til 2/3 af stiarealet og 

kan være udført i beton, støbejern eller plast. Når smågrisene ligger under overdækningen, holder 

overdækningen på varmen og forhindrer træk. Som følge heraf opstår der to temperaturzoner i stal-

den (heraf navnet to-klimastald). Der etableres ofte gulvvarme under overdækningen. Overdæknin-

gen kan endvidere ofte vippes op i lodret position. Dette benyttes, når grisene ikke længere har brug 

for højere temperatur i lejet.  

 

Størrelsen af stierne vil typisk være indrettet til 25-35 smågrise, men såvel stier til færre og flere grise 

findes. Så længe, der kan opretholdes en god stihygiejne, skønnes flokstørrelsen ikke at have betyd-

ning for emissionerne af ammoniak, lugt og drivhusgasser. 

 

 

 

Figur 1. T.v.: Principskitse af to-klimasti med fast betongulv i 2/3 af stiarealet og spaltegulv i resten samt justerbar over-

dækning af lejeområdet. To-klimastien er vist med en simpel tørfodringsautomat og drikkekop. Under spaltegulvet er 

der en gyllekanal. Tegning: SEGES Svineproduktion. T.h.: Snittegning af smågrisestald med to-klimastier med henholdsvis 

50% fast gulv (t.v.) og 67% fast gulv (t.h.). Stalden er vist med diffust luftindtag gennem loftet og ventilationsafkast gen-

nem loftet over inspektionsgangen. Over gødearealet er der monteret vanddyser for afkøling af dyrene. Tegning: Peter 

Kai, AU. 

Inspektionsgange 

Inspektionsgangen kan være udført i fast gulv, drænet gulv eller spaltegulv. Der kan være gylle-

kumme under inspektionsgangen, hvilket øger gyllens samlede overflade i stalden og dermed for-

modentlig emissionerne fra stalden. Det er der dog taget hensyn til ved fastlæggelsen af emissions-

værdier, da de, i den udstrækning de baserer sig på målinger, kan være målt i stalde med såvel som 

uden gylle under inspektionsgangen. I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (2020) tæller arealet i 

inspektionsgangen som udgangspunkt ikke med i staldens produktionsareal og indgår dermed ikke 

i beregningsgrundlaget for ammoniak og lugt. 

 
1 ikke aktuel for denne stitype. 
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Sygestier 

Ifølge bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise (2020) skal der være 

et tilstrækkeligt antal sygestier til rådighed (§ 51). Smågrise i vægtintervallet 15-30 kg, som opstaldes 

i sygesti, skal have et stiareal på 0,69 m2 per gris, hvis de opstaldes enkeltvis. Hvis der opstaldes flere 

grise i samme sti, skal der være 0,58 m2 per gris. Der skal altid være mindst én sygesti klar. Stien skal 

have afkølingsfacilitet og varmekilde. Mindst 2/3 af det samlede minimumsgulvareal skal være med 

blødt underlag.  

Foder- og vandforsyning 

Såvel tørfoder og opblødt foder kan problemfrit benyttes i denne stitype. Fodring med vådfoder øger 

risikoen for svineri. 

 

Grisene tilbydes vand i form af en drikkeventil eller drikkekop. Drikkekop er typisk forbundet med 

lavest vandspild, men kan være forbundet med øget risiko for forringet vandkvalitet.  

Ventilation og indeklimaregulering 

I smågrisestalde med to-klimastier med delvist fast gulv anbefales en staldtemperatur på 22-24°C 

ved indsættelse ved en vægt på ca. 7 kg per gris faldende til 17°C ved afgang fra stalden ved en 

vægt på 30-35 kg per gris (Poulsen og Pedersen, 2007). Indeklimaet i stalden reguleres ved hjælp 

af et ventilationsanlæg og et varmeanlæg. Ventilationsanlæg baseret på såvel mekanisk (drevet af 

ventilatorer) som naturlig (drevet af dyrenes varmeproduktion og/eller vind) kan benyttes i smågri-

sestalde. Størstedelen af staldene skønnes at være udstyret med et ventilationsanlæg af typen un-

dertryksventilation med luftindtag diffust via loftsarealet (gennem mineraluldsisolering og træbeton-

plader, og hvor dampspærren samtidig er fjernet/fraværende) over stierne. Luftafgangen finder sted 

via et eller flere ventilationsafkast; typisk placeret i loftet. Ventilationsanlægget dimensioneres efter 

gældende normer, svarende til maksimal ventilationsydelse på 40 m³/time per dyr ved en afgangs-

vægt på 30 kg.  

 

Der findes ventilationsanlæg, hvor udsugning af staldluften helt eller delvist finder sted direkte fra 

gyllekummerne under gulvniveau; typisk med indstik til en hovedkanal placeret under inspektions-

gangen eller under lejet i stien. Dette system benævnes gulvudsugning eller punktudsugning. Un-

dersøgelser har vist, at gulvudsugning forøger emissionerne af ammoniak og lugt (Hansen et al., 

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

 

Varmeanlægget vil typisk være centralvarme med rumopvarmning via varmerør. 

Overbrusningsanlæg 

I stier til smågrise over 20 kg skal der være installeret et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende 

anordning, der bruges til at regulere dyrenes kropstemperatur (Bekendtgørelse om dyrevelfærds-

mæssige mindstekrav til hold af grise, 2020, §72). Over spaltegulvet placeres der derfor typisk en 

vanddyse, som kan aktiveres i intervaller afhængig af grisenes størrelse og staldtemperaturen. An-

den kølemulighed (fx højtrykskøling) forekommer dog også.  
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Gødningshåndtering 

Ifølge Normtal for husdyrgødning 2018/19 (Lund, 2018) producerer en smågris ca. 0,12 ton gylle i 

løbet af vækstperioden fra 6,7 kg til 31 kg. Der forventes stor variation i gyllemængden mellem be-

sætninger som følge af variationer i fodersammensætning, fodertildeling, drikkevandsforsyning, 

overbrusningsanlæg og -strategi samt rengøringspraksis. 

 

Gyllen opsamles i en gyllekanal lokaliseret under spaltegulvet. Gyllekanalerne i smågrisestalde med 

to-klimastier har typisk en dybde på 45-60 cm. De kan dog lovligt være op til 120 cm dybe. Dette 

skønnes ikke at påvirke ammoniakemissionen, da dybden ikke påvirker overfladearealet og dermed 

ammoniakemissionen. Større dybde af gyllekummerne øger kapaciteten og dermed potentielt gyl-

lens lagringstid, hvilket skønnes at øge emissionerne af lugt og metan.  

 

Gyllesystemet vil typisk være af typen rørudslusningsanlæg, hvor hver gyllekanal er forbundet med 

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

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

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

fortank. Gyllen pumpes fra fortank til gylletank. 

 

 
Figur 2. Principskitse af smågrisestald med tilhørende gyllesystem. Gyllen opsamles i gyllekummer under spaltegulv og 

drænet gulv i stalden. Fra stalden sluses gyllen ud til en fortank via et udslusningssted og et lukket rørsystem, og fra fortan-

ken pumpes gyllen videre til gylletanken. Tegning: Peter Kai, AU. 

 

Der findes andre typer af gyllesystemer (se fx https://svineproduktion.dk/Viden/I-stalden/Staldsy-

stem/Goedning/Anlaeg; hjemmesiden tilgået 19-08-2019). Mekaniske gødningssystemer såsom 

skrabeanlæg og linespilsanlæg benyttes sjældent, da længden af gødningskanalerne er relativt 

korte i smågrisestalde. Disse systemer er mekaniske og er derfor forbundet med et øget elforbrug til 

driften (ikke indregnet i estimat for energiforbrug). 

Beskæftigelses- og rodemateriale 

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). Stier med drænet gulv og spaltegulv 

er ikke egnede til strøelse på gulvet, hvorfor grisene skal tilbydes andet rode-/beskæftigelsesmate-

riale. Fødevarestyrelsen (2020) oplister følgende muligheder for tildeling af beskæftigelses- og ro-

demateriale til smågrise, som er relevante for stitypen: 

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

• Automatisk tildeling af halm 

• Manuel tildeling af halm 

• Halmhæk 

• Halmautomat 

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

• Automatisk tildeling af halmpiller, træpiller el.lign. 

• Tildeling af træspåner 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 tildeling af trælægter el.lign. 

• Foderautomater (tæller kun som rodemateriale) 

Management 

Når andelen af fast gulv øges og spaltegulvsarealet mindskes, stiller det større krav til stiindretning, 

klimastyring og daglig driftsledelse således, at der sikres rene og tørre lejer i stien. Med udgangspunkt 

i dyrevelfærdskrav skal grise sikres adgang til rent og tørt leje, hvilket samtidig er en forudsætning 

for, at gældende ammoniak- og lugtemissionsfaktorer kan betragtes som gældende. 

 

Afsætter grisene gødning (ekskrementer) og urin på det faste gulv, øges emissionerne af især am-

moniak og lugt, og samtidig kan kravet om, at alle svin skal have adgang til et fysisk og temperatur-

mæssigt behageligt lejeareal, der er tilstrækkeligt drænet og rent, ikke siges at være overholdt (§ 11 

i Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise, 2020). Det er derfor vigtigt, 

at det faste gulv i stien holdes så rent som muligt. Beskidte dyr er således tegn på, at noget er galt 

med hygiejnen. Hvis temperaturen i stien er for høj, kan grisene begynde at sølebade i gylle for at 

afkøle sig. Ved uhensigtsmæssige luftbevægelser i form af træk kan grisene ligeledes begynde at 

ligge andre steder i stien end i lejeområdet, som i stedet benyttes som gødeområde med deraf føl-

gende svineri og forøgede emissioner. Overdækningen skal derfor justeres løbende, så temperatu-

ren under overdækningen er passende i forhold til grisenes behov. Begynder grisene at ligge uden 

for overdækningen, kan det være fordi, de har det for varmt. I så fald skal overdækningen skal lukkes 

op eller fjernes, ellers kan grisene begynde at svine i lejearealet. Spaltegulvet kan med fordel befug-

tes med passende mellemrum med overbrusningsanlægget, hvilket tydeliggør gødeområdet for gri-

sene. 

 

Gyllekummerne tømmes typisk efter behov. I to-klimastier, hvor spaltegulvet udgør 1/3 af stiarealet 

er det, afhængigt af kummedybden normalt at tømme gyllekummerne tre til fire gange i løbet af en 

produktionscyklus. Tømningshyppigheden påvirker ikke umiddelbart ammoniakemissionen. Målin-

ger i slagtesvinestalde har vist, at ugentlig tømning af gyllekummerne reducerede lugtemissionen 

sammenlignet med tømning hver 6. uge (Jonassen, 2011; Jonassen, 2013). Der er dog ikke lavet 

undersøgelser i smågrisestalde. 
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Stierne/sektionerne tømmes, rengøres, udtørres og desinficeres, inden næste hold grise indsættes. 

En typisk rotationstid vil være 8 uger inkl. rengøring og klargøring mellem hold. 

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 (Anonym, 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 referencestalden (stier med drænet gulv og spaltegulv), hvor der er gyllekumme 

i hele stiarealet og typisk også under inspektionsgangen. Kortere opholdstid reducerer mængden af 

svovlbrinte og dermed reduceres fordampningen af svovlbrinte ved tømning af gyllekummer/-ka-

naler). 

 

Ved anvendelse af (halm)strøelse vurderes det, at der kan forekomme perioder, hvor grænsevær-

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

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

Ammoniakemission 

Standard-ammoniakemissionen fra smågrisestalde med to-klimastier med delvist fast gulv er tidli-

gere blevet beregnet til 0,56 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal (Kai og Adamsen, 2017). Emissi-

onsværdien er baseret på forudsætningerne i Normtal for husdyrgødning 2015/16 (Poulsen, 2015) 

og landsgennemsnit for produktivitet i danske slagtesvinebesætninger 2014 (Jessen, 2015).  

 

Genberegning med anvendelse af Normtal for husdyrgødning 2018/19 (Poulsen, 2018), landsgen-

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

nyere danske undersøgelser giver ikke anledning til at foreslå ændring af den tidligere beregnede 

standard-ammoniakemission. Denne værdi er alene baseret på en undersøgelse i én stald (Hansen 

et al., 2006), hvorfor ammoniakemissionsfaktoren er forbundet med en væsentlig usikkerhed.  

 

Stalden, som forsøget blev gennemført i, havde 2/3 fast gulv. Der findes dog to-klimastalde med helt 

ned til 25% fast gulv, hvorfor det vurderes at være nødvendigt at opdele to-klimastalde i flere kate-

gorier tilsvarende driftssystembeskrivelserne for slagtesvinestalde med varierende andele fast gulv. 

Den fastsatte emissionsværdi vurderes derfor at være repræsentativ for to-klimastalde med 50-75% 

fast gulv. 
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Danske undersøgelser 

Der foreligger kun én dansk undersøgelse, som dokumenterer ammoniakemissionen fra smågrise-

stalde med to-klimastier med 50-75% fast gulv. Hansen et al. (2006) undersøgte effekten af reduce-

ret råprotein i foderet på miljøparametre. Undersøgelsen fandt sted i en sektioneret to-klimastald 

med et rådighedsareal på 0,37 m2 per gris. I kontrolgruppen, hvor smågrisene fik tildelt foder med et 

gennemsnitligt indhold af råprotein på 20,2%, blev der målt en gennemsnitlig ammoniakemission 

fra stalden på 0,64 g NH3-N/dag per gris, hvilket svarer til 13% af den beregnede mængde udskilt 

TAN, når forsøgsgrisenes vægtinterval (8,1-26,9 kg) korrigeres i overensstemmelse med vægtinter-

vallet i Normtal 2018/19 (6,7-31,0 kg). Med den observerede daglige tilvækst og antal kg tilvækst 

per hold (39,2 dage per hold) samt en antagelse om, at der er tre dage til vask og klargøring mellem 

hold kan det estimeres, at der med de angivne produktivitetsdata kunne produceres (365 dage år-1 

/ 42 dage hold-1) 8,7 hold per år svarende til, at der var dyr i stalden 340 dage per år (8,7 hold år-1 · 

39,2 dage hold-1). Ammoniakemissionen fra stalden kan derfor beregnes til (340 dage/år · 0,64 g 

NH3-N/dag/gris) 218 g NH3-N/år per stiplads, svarende til 0,59 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal, 

hvilket er tæt på den beregnede værdi samt Kai og Adamsen (2017). 

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 to typer af smågrisestalde med hen-

holdsvis to-klimastier med ca. 67% fast gulv samt stier med drænet gulv og spaltegulv (50%/50%). 

Den gennemsnitlige lugtemission blev fastlagt til 380 OUE/s per 1000 kg dyr. Der blev dog ikke fundet 

statistisk sikker forskel på de to stityper. Denne værdi er benyttet som grundlag for beregning af lug-

temissionen per m2 produktionsareal i smågrisestalde jf. Kai og Adamsen (2017): 21 OUE/s per m2 

produktionsareal. Lugtemissionen i henhold til FMK-vejledningen, 210 LE/s 1000 kg-1 dyr, er, ligele-

des med udgangspunkt i Kai og Adamsen (2017), beregnet til 12 LE/s per m2 produktionsareal. 

Emissionsfaktorerne kan betragtes som gældende for to-klimastalde, der er indrettede og drevne 

efter gældende lovgivning og faglige anbefalinger, herunder anbefalinger til staldklima og ventila-

tionsydelse. 

Drivhusgasemissioner 

Der er ikke fundet forsøg eller undersøgelser, der dokumenterer emissionerne af drivhusgasser rela-

teret til denne stitype. 

 

Drivhusgasemissionerne fra smågrisestalde omfatter primært metan (CH4), mens lattergas (N2O) er-

faringsmæssigt kun dannes i spormængder i staldsystemer, der håndterer husdyrgødningen som 

gylle (Philippe & Nicks, 2014). 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 (Philippe & Nicks, 2014). Den enteriske metanproduktion er en funktion af dyrekatego-

rien og fodersammensætning og afhænger blandt andet af mængden og sammensætningen af 

organisk tørstof i foderet og passagehastigheden gennem tarmsystemet. Den enteriske metanpro-

duktion er således uafhængig af staldsystemet. Metanemissionen fra gylle afhænger primært af gyl-

lens indhold af organisk tørstof, temperatur, lagringstid samt af restmængden af gylle efter hver tøm-

ning (Møller et al., 2004). 
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Ressourceforbrug 

Tidsforbrug 

Følgende arbejdstidsforbrug kan forventes til pasning af smågrise jf. Håndbog til driftsplanlægning 

2015 (Jørgensen, 2015) (Tabel 1). Der må forventes stor variation mellem besætninger som funktion 

af blandt andet staldindretning og management.  

 

Tabel 1. Tidsforbrug forbundet med pasning af smågrise. 

Tidsforbrug i alt (minutter/år) Antal producerede smågrise per år (N) 

7,8 · N + 1800 N <2000 

6,0 · N + 3000 N = 2000-3999 

5,4 · N + 4500 N = 4000-7999 

4,2 · N + 6000 N = 8000-11999 

3,6 · N + 9000 N = 12000-19999 

3,6 · N + 12000 N = ≥20000 

Kilde: Modificeret efter Håndbog til driftsplanlægning 2015 (Jørgensen, 2015). 

 

Tidsforbruget per m2 produktionsareal findes ved at dele ”tidsforbrug i alt” med produktionsareal i 

alt, som findes ved:  

Produktionsareal i alt (m2) = N (producerede grise per år) / 6 (producerede grise per år per stiplads) 

· 0,30 (m2 per stiplads). 

Energiforbrug 

Følgende energiforbrug er estimeret for smågrisestalde med to-klimastier med 50-75% fast gulv, idet 

der må påregnes stor variation mellem stalde: 

 

Tabel 2. Forventet energiforbrug i smågrisestalde (to-klimastier med 50-75% fast gulv). 

 kWh per produceret smågris kWh/år per m2 produktions-

areal4 

Ventilation1 0,54 11 

Foderfremstilling (indkøbt eller 

hjemmeblanding)2 

0-0,63 0-13 

Udfodring (tørfoder/vådfoder)2 0,063-0,10 1,3-2,1 

Belysning2 0,30 6,0 

Pumpning af gylle til gylletank2 0,010 0,20 

I alt el 0,91-1,6 18-32 

Rum-/gulvvarme1 3,0-5,5 60-110 

Tørring af stald efter vask3 0,50-1,0 10-20 

Varme 3,5-6,5 70-130 
1StaldVent-simuleringer af energiforbrug i smågrisestalde med diffust luftindtag samt tørfodring, fugtstyring, samt henholds-

vis alm. luftkvalitet (temperatur+RF=90) og ekstra god luftkvalitet (temperatur+RF=85). 

2Håndbog til driftsplanlægning 2015 (Jørgensen, 2015). Foderrelaterede elforbrug er korrigerede for udvikling i foderfor-

brug, og gylleproduktion per smågris er korrigeret jf. Normtal for husdyrgødning 2018/19. 
3Varmeforbrug til udtørring af stalde er beregnet på basis af 1,5-3,0 kWh/m2 bruttostaldareal jf. Pedersen (2011). 
4Forbruget per m2 produktionsareal er beregnet ved at gange forbruget per produceret smågris med 6,0 producerede 

smågrise/år per stiplads og dividere med stipladsarealet per smågris = 0,3 m2. 

 

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

naturgas eller varmepumpe (gyllekøling). Udtørring er baseret på anvendelse af flytbar 40kW var-

mekanon (0,15-0,3 l olie/m2 per gang). 
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Vandforbrug 

Estimater for smågriseproduktionens vandforbrug er angivet i Håndbog til driftsplanlægning 2015 

(Jørgensen, 2015) og omfatter drikkevand og drikkevandsspild (2,35 l/FEsv · 45,9 FEsv/produceret 

smågris = 108 l/produceret smågris), vand til overbrusning (15 liter) og vand til rengøring (15 liter) og 

er estimeret til i alt 138 liter per produceret smågris. Dette svarer til ca. 2,8 m3 vand/år per m2 pro-

duktionsareal (6 producerede smågrise/år per stiplads og 0,30 m2/stiplads). Der må påregnes stor 

variation mellem stalde som følge af fodringsforhold, drikkevandsforsyning og rengøringsmetode. 

Strøelsesforbrug 

Fødevarestyrelsen giver en række eksempler på rode- og beskæftigelsesmaterialer, som vurderes 

at leve op til loven (se ”Beskæftigelses- og rodemateriale”). Der er ikke fundet dokumentation for 

strøelsesforbruget i to-klimastalde med 50-75% fast gulv. Som grundlag for beregning af normtal for 

husdyrgødning (Kai, 2021) skønnes strøelsesforbruget til 1 kg per produceret gris.  

Driftsikkerhed 

Staldtypen vurderes at være driftssikker i den forstand, at der kan opnås god produktivitet ved ind-

sættelse af fravænnede grise af passende kvalitet, samt at der kan opnås god stifunktion uden væ-

sentlige svineriproblemer ved passende indretning, dimensionering og drift af klimanlæg samt pas-

ning/tilsyn af grisene. 

 

Etablering i eksisterende stalde 
Det eneste alternative staldsystem til opstaldning af konventionelle smågrise er smågrisestier med 

drænet gulv og spaltegulv. I forbindelse med renovering vurderes det, at stier med drænet gulv og 

spaltegulv ofte kan ændres til to-klimastier med 50-75% fast gulv. Dette gøres ved at indsætte en 

væg i gyllekummen, så gødeområdet begrænses til 33% af stiarealet. Der etableres fast betongulv i 

den resterende 67% af stiarealet, og der etableres en overdækning af passende størrelse i lejeom-

rådet.  

 

Økologi 
Smågrisestalde med to-klimastier med 50-75% fast gulv lever ikke op til reglerne for indretning og 

drift af stalde til økologiske smågrise (Anonym, 2019).  

 

Udbredelse 
Baseret på udtræk fra www.landbrugsindberetning.dk skønnes det, at ca. 80 % af smågrisene op-

staldes i to-klimastier med delvist fast gulv. Opgørelsen nævner ikke, hvor stor andelen af fast gulv 

er i stierne, og det kan derfor afgøres, hvor stor en andel af smågrisene, der blev opstaldet i to-kli-

mastier med 50-75% fast gulv. 

 

Økonomi 

Etableringsomkostninger 

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

Til at beskrive investeringen er der taget udgangspunkt i Håndbog til driftsplanlægning 2015 (Jør-

gensen, 2015), som er justeret for inflation i perioden 2015-2018. For nærmere beskrivelse af meto-

den henvises til Callesen og Jacobsen (2022a). Som forventet falder investeringen per stiplads med 
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størrelsen på produktionen (Tabel 3). Der produceres 6 smågrise per stiplads per år, og der anvendes 

0,3 m2 produktionsareal per smågris.  

 

Tabel 3. Investering ved etablering af en smågrisestald med to-klimastald 

Antal smågrisepladser 2.300 4.600 9.200 15.500 

Produktionsareal, m2 690 1.380 2.760 4.650 

Kr./stiplads 2.450 2.295 2.207 2.104 

Kr./m2 8.168 7.649 7.355 7.012 

Kilde: Callesen og Jacobsen (2022b).  

 

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

Endvidere indregnes sparet forbrug af handelsgødning grundet ammoniakemission.  

 

Af de løbende driftsomkostninger udgør løn ca. 70% (se nærmere i 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. 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. Årlige etableringsomkostninger, løbende omkostninger og samlede årlige omkostninger (kr./m2) 

Antal stipladser 2.300 4.600 9.200 15.500 

Annualiseret etableringsomkostning 484 453 435 415 

Løbende omkostninger 475 414 411 377 

Samlede årlige omkostninger 958 867 846 792 

 

Tabel 5. De årlige etableringsomkostninger, de løbende omkostninger og de samlede årlige omkostninger. 

Oplyst i kr./stiplads 

Antal stipladser 2.300 4.600 9.200 15.500 

Annualiseret etableringsomkostning 145 136 131 125 

Løbende omkostninger 142 124 123 113 

Samlede årlige omkostninger 287 260 254 238 

 

De løbende driftsomkostninger per enhed og de årlige etableringsomkostninger per enhed falder 

med stigende besætningsstørrelse. 

 

Omkostningseffektivitet 
Driftsøkonomisk omkostningseffektivitet angiver meromkostningen i forhold til referencestalden set i 

forhold til reduktionen i emissionen. Da to-klimastalden er referencestalden, er der ikke nogen mer-

omkostninger, hvorfor der ikke er beregnet nogen omkostningseffektivitet. 
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