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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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Små- og slagtegrise:  

Stier med 50-75% fast gulv og løbegård (økologi)  
 

Resumé 

Emission af ammoniak fra stald | 
0,68 og 1,6 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal for henholdsvis små-

grise- og slagtesvinestalde. 

Emission af lugt fra stald | 
11 OUE/s per m2 produktionsareal og 3,8 LE/s per m2 produktions-

areal. Værdierne omfatter både smågrise- og slagtesvinestalde. 

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

koncentrationen i staldrummet. 

Emission af drivhusgasser fra 

stald 
| Ingen data. 

Energiforbrug | Ingen data. 

Affald og spildevand | Ingen data. 

Miljøfremmede stoffer | Ingen data. 

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

gældende regler. 

Driftssikkerhed | 
Vanskeligt at beskrive grundet stor variation i indretning og drift af 

stalde og på grund af manglende dokumentation. 

Investering | 

På grund af det beskedne produktionsomfang er der ikke udarbejdet 

økonomiske analyser. 
Driftsøkonomi | 

Omkostningseffektivitet | 

Referencestaldsystem | Dette er referencen. 
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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 med et åbningsareal til en underliggende gyllekumme svarende til maksimalt 10% af 

gulvarealet i den pågældende andel af stien. 

• Fast gulv: Gulv, typisk betongulv, uden 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 patogener. 

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

• 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 rengøring og desin-

fektion mellem holdene. Den fysiske adskillelse mellem hold reducerer smittespredning af såvel gød-

ningsbåren som luftbåren smitte. 

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

• Løbegård: Befæstet areal af en sti, som ligger uden for staldens klimaskærm og hvor minimum 50 % af 

gulvarealet er fast eller drænet gulv og maksimalt 50 % må være spaltegulv. Halvdelen af løbegården 

må være overdækket (Anonym, 2022). 

• 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). 

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

læg, indendørsfodersiloer, varmeanlæg. 

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

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

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

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

• 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). 

• Staldanlæg/husdyranlæg: Stalde og tilhørende servicefaciliteter samt lagerfaciliteter af husdyrgødning.  

• 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 st. 5). Opdelingen af stalde i 

flere fysisk adskilte rum muliggør fysisk adskillelse af grisene efter alder (holddrift). Sektioneringen har til 

formål at beskytte mod intern smittespredning. Staldsektioner har separate ventilationsanlæg og gød-

ningsanlæg. 

• Udeareal: Fællesbetegnelse for græsfolde og løbegårde. Græsfolde er ikke omfattet af husdyrgodken-

delsesbekendtgørelsens definition af produktionsareal og beskrives derfor ikke yderligere. 
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 Faktaboks 

 

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

sat i henhold til BEK nr. 1742 af 30/11/2020: 

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

ligt 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 halebidning og anden uønsket 

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

permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der 

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

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

anordning, der bruges til at regulere dyrenes kropstemperatur. 

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

der er syge eller skadede. Når en sygesti er fyldt op, skal den besætningsansvarlige sikre sig, at 

der straks gøres mindst én yderligere sygesti klar til brug (§51).  

 

I tillæg til de almindelige regler er økologisk grisehold omfattet af en række specifikke økologi-regler 

beskrevet i ”Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion” (Anonym, 2022), som bygger på EU’s øko-

logiregler, der findes i henholdsvis rådsforordning RFO 834/2007 (Anonym, 2007a) og Kommissions-

forordning 889/2008 (Anonym, 2008). Dette omfatter bl.a. at: 

• Økologiske grise skal have adgang til grovfoder i form af friskt grønt, hø, ensilage, rodfrugter, løv 

eller frugt- og grøntsagsrester. 

• Økologiske stalde skal indrettes med ”rigelig naturlig ventilation og naturligt lys”.  

• Økologiske smågrise opstaldes i en smågrisestald i perioden fra fravænning fra soen ved en alder 

af minimum 40 dage og til de overflyttes til en økologisk slagtesvinestald eller poltestald. 

• Minimumsarealer jf. Vejledning om økologisk jordbrug, 2022: 

 

Dyregruppe 

(Levende vægt  

Indendørsareal, 

m2/dyr (netto-

areal, både 

hvile- og op-

holdsareal) 

Minimumsareal 

fast gulv inden-

dørs, 

m2/dyr 

Udendørsareal 

(løbegård), 

m2/dyr (ikke 

græsarealer) 

Samlet areal 

(m2/dyr) 

Smågrise fra fravænning indtil 

30 kg 

0,6 0,30 0,4 1,0 

Ungsvin indtil 50 kg 0,8 0,40 0,6 1,4 

Slagtesvin indtil 85 kg 1,1 0,55 0,8 1,9 

Slagtesvin indtil 110 kg 1,3 0,65 1,0 2,3 

Slagtesvin over 110 kg 1,5 0,75 1,2 2,7 

Diegivende søer med små-

grise ≤ 40 d. 

7,5 3,75 2,5 10 

Søer 2,5 1,25 1,9 4,4 

Orner 6 / 101 3 / 51 8,0 14 / 181 

1Arealkrav, hvis stien anvendes til naturlig bedækning. 
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Beskrivelse 

Langt de fleste økologiske slagtesvin produceres i stalde, og kun meget få bliver produceret på fri-

land. Det modsatte gør sig gældende for avlsgrise og smågrise, der stadig går sammen med soen, 

og som minimum skal være på friland fra 15. april til 1. november, når vejrforholdene, jordbundens 

tilstand og dyrenes fysiske kondition tillader det (Anonym, 2021). Grisene bliver tidligst fravænnet 

efter 7 uger. Nogle besætninger praktiserer at fravænne ved en alder af 9 uger, da det giver mere 

robuste grise (Simme Eriksen, Center for Frilandsdyr, personlig kommunikation). De fleste smågrise 

fravænnes og flyttes til smågrisestalde med strøelse og udeareal, og flyttes derefter til en slagtesvi-

nestald ved en vægt på 30 – 40 kg. Smågrise, der først fravænnes ved en alder af ca. 9 uger, ind-

sættes typisk direkte i en slagtesvinestald.  

 

Økologiske stalde er indrettet med både et indeareal og et udeareal, som kan være en græsfold 

eller en løbegård, som kan være delvis overdækket. Græsfolde er ikke omfattet af reglerne i husdyr-

godkendelsesbekendtgørelsen, 2020 og omtales derfor ikke yderligere.  

 

Stierne kan være indrettet til både mindre grupper med 20 grise eller som storstier med op til ca. 500 

grise per sti. Mindst 50% af det lovpligtige areal i stalden udgøres af fast gulv. Resten af stiarealet kan 

være drænet gulv eller spaltegulv.  

 

I løbegården skal mindst 50% af det lovpligtige rådighedsareal være fast eller drænet gulv. Resten 

af gulvet i løbegården kan være spaltegulv. Arealet i løbegården tæller med i Husdyrgodkendelses-

bekendtgørelsen definition af produktionsareal, fordi der er tale om et befæstet ”areal i fast place-

rede husdyranlæg”, hvor den afsatte husdyrgødning opsamles, og hvortil ”grisene ikke kun har kort-

varig adgang til” (BEK nr. 2256 af 29/12/2020). 

 

Løbegårdens indretning, herunder gulvprofilets udformning (Ivano-Peneva et al., 2008) og ressour-

cer i form af rodekasse (Brogaard Petersen, 2017) og sølebad (Lahrmann et al., 2018), påvirker for-

modentlig emissionerne af NH3 og lugt, men der er pt. ikke tilstrækkeligt fagligt grundlag for at skelne 

mellem forskellige indretninger, hvorfor alle typer løbegårde tillægges samme emissionsværdier.  

 

Alle økologiske grise skal have uhindret adgang til et veldefineret, tørt, velstrøet og trækfrit lejeareal 

i stien, hvor der er plads til, at alle dyr kan ligge ned samtidig (Bekendtgørelse om dyrevelfærds-

mæssige mindstekrav til hold af grise, 2020). Et trækfrit areal kan fx opnås ved etablering af over-

dækning af lejearealet. Lejearealet skal være velforsynet med ren og tør strøelse såsom halm, sand 

eller savsmuld. Mængden af strøelse skal være tilstrækkelig til, at lejet er rent, tørt og former sig efter 

dyrets krop.  

 

Stalde, der lever op til økologi-kravene, kan være indrettede på forskellig vis (Figur 1-3). Lahrmann 

et al. (2014) præsenterede endvidere en række indretninger til både smågrise og slagtesvin, som 

indretningsmæssigt vurderes at være i overensstemmelse med nærværende driftssystembeskri-

velse. 
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Figur 1. Snit af stald med delvis spaltegulv inde og udgang til delvist overdækket løbegård med kombineret fast gulv og 

spaltegulv (Serup, 2007). 

 

 
Figur 2. Snit af såkaldt open-front stald med delvis spaltegulv inde og delvist overdækket løbegård med kombineret fast 

gulv og spaltegulv (Serup, 2007). 

 

 
Figur 3. Plantegning af storsti-koncept med 340 stipladser med løbegården placeret i forlængelse af stalden (Serup, 2007). 

Ventilation og indeklimaregulering 

På grund af kravet til ”rigelig naturlig ventilation” (Anonym, 2007a), ventileres de fleste økologiske 

stalde alene ved naturlig ventilation, typisk med regulerbare luftindtag via åbninger i væggene og 

åbninger mellem stald og løbegård, mens luftafgangen typisk finder sted via en åbning i kippen. 

Hvorvidt det er muligt at supplere den naturlige ventilation med mekanisk ventilation, fx punktud-

sugning under spaltegulvet i stalden, er ikke undersøgt.  
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Ved indsættelse i smågrisestald, ved en vægt på ca. 15 kg per gris, har grisene et temperaturbehov 

på 22-24°C faldende til 18-22°C ved afgang fra smågrisestalden ved en vægt på 30-40 kg per gris. 

I slagtesvinestalden er temperaturintervallet på 15-20°C (Poulsen og Pedersen, 2007). Ved over-

dækning af lejearealet og/eller tildeling af større mængder strøelse i lejearealet falder kravet til rum-

temperatur yderligere. 

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 i løbegården placeres der derfor 

typisk et antal vanddyser, som kan aktiveres i intervaller afhængig af grisenes størrelse og tempera-

turen. 

Gødningshåndtering 

Husdyrgødningen håndteres som gylle i stald, lager og under udbringning. Gyllen opsamles i en gyl-

lekumme/gyllekanal lokaliseret under spaltegulvet. Gyllekummerne i grisestalde har typisk en 

dybde på 40-60 cm. Det er dog lovligt at etablere gyllekummer, der er 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.  

Rode- og beskæftigelsesmateriale 

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

materiale, der kan opfylde deres behov beskæftigelses- og rodemateriale ((Bekendtgørelse om dy-

revelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise, 2020, § 14). Det er endvidere et krav, at grisene har 

permanent adgang til grovfoder (Anonym, 2022). 

Management 

Det er vigtigt, at det faste gulv i stien holdes så rent som muligt. Afsætter grisene ekskrementer og 

urin på det faste gulv øges emissionerne af især ammoniak og lugt, og samtidig kan kravet om, at 

alle svin skal have adgang til et fysisk og temperaturmæssigt behageligt lejeareal, der er tilstrække-

ligt drænet og rent, ikke nødvendigvis siges at være overholdt. 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 lejeområdet, som i 

stedet benyttes som gødeområde med deraf følgende svineri. Spaltegulvet kan med fordel befugtes 

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

sene. 

 

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

Rotationstiden i smågrisestalde og slagtesvinestalde afhænger af vægtintervallet og den daglige 

tilvækst. 
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Arbejdsmiljø 

Ved passende dimensionering af klimaanlæg (ventilation og varme) vurderes, det, at der kan opret-

holdes tilfredsstillende indeklimaforhold uden eller kun uvæsentlig overskridelse af gældende græn-

seværdier for fx ammoniak og kuldioxid (Anonym, 2007b). 

 

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 

Der er ikke fundet danske undersøgelser, der dokumenterer ammoniakemissionen fra stalde til øko-

logiske smågrise- og slagtesvinestalde. Ammoniakemissionsfaktorerne er derfor skønnede ud fra 

den foreliggende udenlandske litteratur og bedste faglige viden (Appendiks A). Det skal derfor po-

interes, at emissionsfaktorerne er forbundne med meget stor usikkerhed. 

 

Ammoniakemissionen fra økologiske smågrisestalde er estimeret til 0,68 kg NH3-N/år per m2 pro-

duktionsareal og fra økologiske slagtesvinestalde til 1,6 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal. 

 

Emissionsfaktoren kan betragtes som gældende for økologiske slagtesvinestalde, der er indrettede 

og drevne som beskrevet efter gældende lovgivning og faglige anbefalinger, herunder til staldklima 

og ventilationsydelse og fodersammensætning. Afvigelser fra dette kan påvirke ammoniakemissio-

nen.  

Lugtemission 

Der er ikke fundet undersøgelser, der dokumenterer lugtemissionen fra stalde til økologiske smågrise- 

og slagtesvinestalde. Lugtemissionsfaktorerne er derfor skønnede ud fra viden om lugtemissioner fra 

konventionelle stalde. De fastsatte lugtemissionsværdier er derfor meget usikre (Appendiks B). Det 

skal derfor pointeres, at emissionsfaktorerne er forbundne med meget stor usikkerhed. 

 

Der er beregnet fælles lugtemissionsfaktorer for økologiske smågrise og slagtesvin opstaldet i stalde 

med 50-75% fast gulv og løbegård: 11,0 OUE/s per m2 produktionsareal og 4,2 LE/s per m2 produk-

tionsareal. 

Drivhusgasemissioner 

Der er ikke fundet undersøgelser, der dokumenterer emissionerne af drivhusgasser fra økologiske 

smågrise- og slagtesvinestalde. 

 

Drivhusgasemissionerne fra stalde, hvor husdyrgødningen håndteres som gylle, omfatter primært 

metan (CH4), mens lattergas (N2O) erfaringsmæssigt kun dannes i spormængder (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 lagring i stalden (Philippe & Nicks, 

2014). Den enteriske metanproduktion er en funktion af dyrekategorien og fodersammensætning 

og afhænger blandt andet af mængden og sammensætningen af organisk tørstof i foderet og pas-

sagehastigheden gennem tarmsystemet. Den enteriske metanproduktion er derfor uafhængig af 
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staldsystemet. Metanemissionen fra gylle afhænger primært af gyllens indhold af organisk tørstof, 

temperatur, lagringstid samt af restmængden af gylle efter hver tømning (Møller et al., 2004). 

Ressourceforbrug 

I tillæg til foder er økologisk svineproduktion forbundet med følgende væsentlige ressourceforbrug: 

Energiforbrug 

Der er ikke fundet danske undersøgelser, der dokumenterer energiforbruget i økologiske grisestalde. 

Som grundlag for beregning af noteringen for økologiske grise skønnede Christiansen (2018) det 

samlede energiforbrug til 2,0 kWh per produceret økologisk smågris og 11 kWh per produceret øko-

logisk slagtesvin. 

Vandforbrug 

Der er ikke fundet undersøgelser omhandlende vandforbrug i økologiske grisestalde. Som grundlag 

for beregning af noteringen for økologiske grise skønnede Christiansen (2018) vandforbruget til 0,09 

m3 per produceret økologisk smågris og 0,7 m3 per produceret økologisk slagtesvin. Forbruget vur-

deres at være stærkt afhængig af lokale forhold hos den enkelte landmand. 

Arbejdstidsforbrug 

Der er ikke fundet studier af arbejdsforbruget i stalde med økologiske smågrise. Som grundlag for 

den beregnede notering for økologiske smågrise skønner Christiansen (2018), at der medgår 10 mi-

nutter per produceret økologisk smågris og 25,5 minut per produceret økologisk slagtesvin. I arbejds-

forbruget indgår tilsyn, behandling og registrering samt driftsledelse og vedligeholdelse. 

Strøelse 

Strøelsesforbruget i økologiske grisestalde med strøet leje og delvis spaltegulv i indearealet er i norm-

tal for husdyrgødning skønnet til henholdsvis 2 kg per produceret økologisk smågris og 10 kg halm 

per produceret økologisk slagtesvin i stalde med 50-75% fast gulv i stalden. Der må forventes stor 

besætningsvariation i strøelsesforbruget som følge af lokale forhold. 

Affald og spildevand 

Der er ikke fundet data.  

Miljøfremmede stoffer 

Der er ikke fundet data. 

Gødningshåndtering 

Mængden af husdyrgødning, der produceres af økologiske grise, er ikke undersøgt. Ifølge normtal 

for husdyrgødning 2021-2022 (Børsting et al., 2021) producerer en økologisk smågris 0,12 ton gylle 

ab lager i løbet af produktionstiden fra 15 til 31 kg, og et økologisk slagtesvin producerer 0,85 ton 

gylle i løbet af produktionstiden fra 31 til 113 kg. Tallene er dog stærkt afhængige af lokale forhold, 

og der må forventes stor variation i gyllemængden mellem besætninger.  
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Driftsikkerhed 

Økologisk svineproduktion er endnu under opbygning, og produktionssystemerne er under konstant 

udvikling med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag for økologisk produktion. Der findes 

flere forskellige staldindretninger, som hører ind under definitionen, men der foreligger meget be-

grænset dokumentation, hvorfor staldtypens driftssikkerhed vanskeligt kan angives. 

Implementering i eksisterende stalde 

Eksisterende råbygning skal kunne indrettes, så den lever op til reglerne for indretning af økologiske 

stalde, og der skal være mulighed for at etablere adgang til udeareal i tilknytning til hver sti. 

Økologi 

Dette er en staldtype, der er beregnet til økologisk produktion. 

Udbredelse 

Økologisk svineproduktion er karakteriseret ved stor mangfoldighed i indretning og drift. Et udtræk 

for antal dyr (summen) søer, polte, smågrise og slagtesvin mv. fra det centrale husdyrregister (CHR) 

viser, at der i maj 2021 var 170 besætninger, hvoraf 91 besætninger (54%) havde mindre end 500 

dyr, 28 besætninger (16,5%) havde mellem 500 og 1000 dyr. Der var kun få besætninger med flere 

end 3000 dyr (Figur 4). 

 

 
Figur 4. Fordeling af antal økologiske grise per besætning. 
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Ses der på de 30 besætninger med flest dyr, er de største sobesætninger på 650 årssøer, den største 

smågrisebesætning på 6.000, og den største slagtesvinebesætning på 4.200 dyr. Der var i CHR regi-

streret ca. 140 tusinde økologiske svin per maj 2021. 

Økonomi 

På grund af det beskedne produktionsomfang og manglende dokumenteret reduktionsteknologi 

udarbejdes der ikke økonomiske analyser af grisestalde til økologiske produktion. 
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Appendiks A  

 

Grundlag for beregning af ammoniakemissionsfaktorer for stalde til produktion af 

økologiske små- og slagtegrise. 

Smågrisestalde 

Der ikke fundet undersøgelser, der dokumenterer ammoniaktabet fra stalde til opdræt af økologiske 

smågrise.  

 

Ammoniak-tabet fra konventionelle smågrisestalde er typisk ikke så højt som i konventionelle slag-

tesvinestalde, hvorfor det vurderes heller ikke at gøre sig gældende for økologiske smågrisestalde 

med løbegård.  

 

I mangel på specifikke emissionsdata for stalde til økologiske smågrise er ammoniaktabet fastlagt 

ved analogi til konventionelle stalde som følger:  

 

Ammoniak-tabet fra en konventionel to-klima smågrisestalde med delvist spaltegulv er 0,10 kg 

NH3-N per kg udskilt urin-N ved 0,30 m2 per stiplads og ca. 54 dage per produceret smågris.  

Ifølge normtal for husdyrgødning 2021-22 udskiller en økologisk smågris (15-31 kg) 0,352 kg urin-N. 

Antages det, at en konventionelt opstaldet gris blev fodret som en økologisk gris, kan ammoniak-

tabet beregnes til 35 g NH3-N, som fordelt på 0,3 m2 staldareal og 54 dage giver 2,2 g NH3-N/dag 

per m2.  

 

Økologiske smågrise skønnes at være 37,8 dage om at nå en vægt på 31 kg ved en indgangsvægt 

på 15 kg (Serup, personlig kommunikation). Ammoniak-tabet estimeres derfor til 89 g NH3-N per 

produceret smågris svarende til 24 % af den udskilte mængde urin-N ab dyr for to-klimastalde med 

delvist spaltegulv i indearealet og fast/drænet gulv og spaltegulv i løbegården. 

 

Ved en udskillelse på 0,35 kg urin-N (TAN) kan ammoniaktabet estimeres til (0,35 kg urin-N/produ-

ceret smågris · 0,24 kg NH3-N/kg urin-N) = 0,084 kg NH3-N per produceret smågris. 

 

Ved en indgangsvægt på 15 kg og en gennemsnitlig daglig tilvækst på 0,423 kg jævnfør produkti-

vitetstal for danske økologiske svinebesætninger (Serup, personlig kommunikation) er økologiske 

smågrise i gennemsnit 37,8 dage om at nå en vægt på 31 kg. Det er regnet med, at 3,8 % af de 

indsatte grise dør inden levering (Serup, personlig kommunikation) og, at de i gennemsnit dør 14 

dage efter indsættelse. Grisene leveres over uger, henholdsvis 1 uge før tømning samt på dagen for 

tømning af stalden. Det antages endvidere, at der bruges 3 dage på rengøring og klargøring af stal-

den, inden næste hold grise indsættes (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Beregning af antal tomdage per stiplads per hold i økologiske smågrisestalde. 
 

Døde  1. levering  2. levering  

Døde og leverede 3,8% + 25% + 71,2% = 100% 

Døde dag 14       

1. levering, dag  30,8  
  

 

Stald tømt, dag     37,8 
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Vask + klargøring, dage 3,0  3,0  3,0 
 

 

Tomdage/100 stipladser per hold 102 + 250 + 214 = 566 

Tomdage/stiplads per hold       5,66 

 

Antallet af producerede grise per år per stiplads = (100% - % døde) · (365 dage per år / (vægt ud – 

vægt ind) / daglig tilvækst) + tomdage per stiplads per hold). 

 

Ved indsættelse af relevante parameterværdier kan det beregnes, at der produceres (96,2% · 365 / 

(37,8 + 5,66) = 8,08 smågrise/år per stiplads. 

 

Ammoniakemissionen kan derfor estimeres til 0,084 kg NH3-N per produceret smågris · 8,08 produ-

cerede smågrise/år per stiplads / 1,0 m2/stiplads = 0,68 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal. 

 

Der er ved fastsættelsen af emissionsfaktoren ikke taget stilling til løbegårdens indretning, da der 

ikke foreligger viden om, hvordan løbegårdens gulvprofil og overdækning påvirker ammoniakfor-

dampningen.  

 

Ammoniakemissionsfaktoren kan betragtes som gældende for økologiske smågrisestalde, der er 

indrettede og drevne som beskrevet efter gældende lovgivning og faglige anbefalinger, herunder 

til staldklima og ventilationsydelse og fodersammensætning. Afvigelser fra dette kan påvirke am-

moniakemissionen.  

Slagtesvinestalde 

Ved en udskillelse på 2,74 kg urin-N (TAN) (Normtal 2019/20) kan ammoniaktabet estimeres til (2,74 

kg urin-N/produceret slagtesvin · 0,38 kg NH3-N/kg urin-N) = 1,04 kg NH3-N per produceret slagte-

svin. 

 

Ved en indgangsvægt på 31 kg og en gennemsnitlig daglig tilvækst på 0,927 kg jævnfør produkti-

vitetstal for danske økologiske svinebesætninger (Serup, personlig kommunikation) er økologiske 

slagtesvin 88,5 dage om at nå en leveringsvægt på 113 kg. Antallet af producerede grise/år per 

stiplads er beregnet til 3,53 (Tabel 2). Det er regnet med, at 4,3 % af de indsatte grise dør inden 

levering og, at de i gennemsnit dør 1/3 henne i produktionen. Grisene leveres over fire dage, hen-

holdsvis 3 uger, 2 uger, 1 uge samt på dagen for tømning af stalden. Det antages endvidere, at der 

bruges 3 dage på rengøring og klargøring af stalden, inden næste hold grise indsættes. 

 

Tabel 2. Beregning af antal producerede økologiske slagtesvin/år per stiplads. 
 

døde-

lighed 

 1. lev-

ering 

 2. lev-

ering 

 3. lev-

ering 

 4. levering 

Antal (%) 4,3  8  12  24  51,7 
 

Døde, dag 29,51  
 

 
 

 
 

 
  

1. levering, dag  67,5  
 

 
 

 
  

2. levering, dag  
 

 74,5  
 

 
  

3. levering, dag  
 

 
 

 81,5  
  

Stald tømt, dag         88,5 
 

Vask + klargøring 3,0  3,0  3,0  3,0  3,0 
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Tomdage/100 stipladser per 

hold 

267 + 192 + 204 + 240 + 155 = 1058 

Tomdage per stiplads per hold 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10,58 
1Det antages, at døde grise dør 1/3 henne i produktionsforløbet. 

 

Antallet af producerede grise per år per stiplads = (100% - % døde) · 365 dage per år / ((vægt ud – 

vægt ind) / daglig tilvækst) + tomdage per stiplads per hold). 

 

Ved indsættelse af nedenstående parameterværdier kan det beregnes, at der produceres 3,53 

grise/år per stiplads. 

 

Vægt ind 31 kg 

Vægt ud 113 kg 

Dødelighed 4,3 % 

Tomdage per stiplads per hold 3,53 

 

Ammoniakemissionen kan derfor estimeres til 1,04 kg NH3-N per produceret slagtesvin · 3,53 produ-

cerede slagtesvin/år per stiplads / 2,3 m2/stiplads = 1,6 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal. 
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Appendiks B 

Grundlag for beregning af lugtemissionsfaktorer for stalde til produktion af økologiske 

små- og slagtegrise. 

 

Der er ikke fundet danske undersøgelser, der dokumenterer lugtemission fra økologiske smågrise-

stalde. I Danmark er der i 2005 foretaget en systematisk dokumentation af lugtemissionen fra de 

mest almindelige typer af konventionelle svinestalde med henblik på at fastlægge nye lugtemissi-

onsfaktorer til beregning af afstandskrav til naboer (Riis, 2006). I undersøgelsen indgik der blandt 

andet fire konventionelle to-klimastalde med delvist spaltegulv og fire konventionelle slagtesvine-

stalde med delvis spaltegulv. Den gennemsnitlige lugtemission fra smågrisestaldene og slagtesvine-

staldene blev fastlagt til henholdsvis 380 og 300 OUE/s per 1000 kg dyr. 

 

Stalde til økologisk svineproduktion adskiller fra konventionelle stalde på flere punkter, som kan have 

betydning for lugtemissionen: arealkravet per stiplads er markant større, der er krav om stor andel 

fast gulv i stalden, der anvendes væsentligt mere strøelse, og der er krav om løbegård med udeklima.  

 

I mangel af egentlige måleværdier for økologiske smågrisestalde er der i lighed med visse staldtyper 

til konventionel svineproduktion (Kai og Adamsen, 2017) udarbejdet arealrelaterede lugtemissions-

faktorer baseret på de fundne lugtemissionsværdier jf. Riis (2006), idet lugtemissionen per sekund 

per m2 produktionsareal er fundet ved at gange lugtemissionen per 1000 kg dyr med gennemsnits-

vægten i de respektive vægtintervaller for smågrise (15-31 kg) og slagtesvin (31-113 kg) og dividere 

med produktionsarealet, hvorved følgende værdier fås:  

 

Økologiske smågrisestalde med 50-75% fast gulv i stien + løbegård: (380 OUE/s per 1000 kg gris · 

20,2 kg per gris / (1,0 m2 produktionsareal per gris · 1000) = 7,7 OUE/s per m2 produktionsareal.  

 

Økologiske slagtesvinestalde med 50-75% fast gulv i stien + løbegård: (300 OUE/s per 1000 kg gris · 

63,2 kg per gris / (2,3 m2 produktionsareal per gris · 1000) = 8,2 OUE/s per m2 produktionsareal.  

 

De beregnede arealrelaterede lugtemissionsfaktorer er grundet manglende måledata stærkt usikre, 

og da de endvidere afviger så lidt fra hinanden, benyttes gennemsnittet af værdierne som fælles 

lugtemissionsfaktor for både smågrise- og slagtesvinestalde, dvs. 8,0 OUE/s per m2 produktionsareal. 

 

FMK-modellen 

Omregningen af de vægtrelaterede lugtemissionsværdier angivet i FMK-vejledningen (Anonym, 

2002), dvs. henholdsvis 210 og 150 LE/s 1000 kg-1 dyr for smågrise og slagtesvin, er, ligeledes med 

udgangspunkt i modellen for omregning jf. Kai og Adamsen (2017), beregnet til: 

 

Økologiske smågrisestalde: (210 LE/s per 1000 kg gris · 20,6 kg per gris / (1,0 m2 produktionsareal 

per gris · 1000) = 4,3 LE/s per m2 produktionsareal. 

 

Økologiske slagtesvinestalde: (150 LE/s per 1000 kg gris · 63,2 kg per gris / (2,3 m2 produktionsareal 

per gris · 1000) = 4,1 LE/s per m2 produktionsareal. 
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De beregnede arealrelaterede lugtemissionsfaktorer er grundet manglende måledata stærkt usikre, 

og da de endvidere afviger så lidt fra hinanden, benyttes gennemsnittet af værdierne som fælles 

lugtemissionsfaktor for både smågrise- og slagtesvinestalde, dvs. 4,2 LE/s per m2 produktionsareal. 


