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Svovlsyreforsuring af gylle i grisestalde 
  

Resumé 

Emission af ammoniak fra stald | Op til 64% afhængig af dyregruppe og stitype.  

Emission af lugt fra stald | Ingen statistisk sikker reduktion. 

Emission af støv fra stald | Dette er ikke undersøgt, men forventes uændret. 

Emissioner af drivhusgasser fra 

stald 
| 

Væsentlig lavere emission af metan. Lavere emission af ammoniak 

betyder en tilsvarende lavere indirekte emission af lattergas.  

Energiforbrug | 
Der er et elforbrug til omrøring gylle og syre i procestanken og til at 

pumpe forsuret gylle retur til stalden. 

Affald og spildevand | Teknikken medfører ikke udledning af mere affald eller spildevand. 

Miljøfremmede stoffer | Urenheder, fx tungmetaller, i den anvendte svovlsyre vil blive i gyllen.  

Virkning på lager og mark | 

Ammoniakemissionen under lagring og udbringning er lavere end fra 

ubehandlet gylle. Det øgede kvælstofindhold og svovl i forsuret gylle 

kan erstatte en tilsvarende mængde kvælstof og svovl i handelsgød-

ning. Ved normal mængde udbragt gylle per ha overstiger den tilførte 

mængde svovl med forsuret gylle planternes optagelse af svovl. 

Driftssikkerhed | Teknikken er driftssikker. 

Merinvestering | 

Merinvesteringen ved et forsuringsanlæg er opgjort til 1,7 til 2,5 mio. 

kr. alt efter bedriftstype. Investeringen består af en stor grundinveste-

ring og en mindre stigning i investeringen med stigende produktion. 

Investeringen per produktionsenhed er derfor højere for mindre be-

drifter. 

Driftsomkostninger | 

De samlede årlige driftsomkostninger udgør 11-98 kr. per produceret 

slagtegris, 4-13 kr. per produceret smågris og 35-481-603 kr. per årsso. 

Meromkostningerne udgør 2-16% af de samlede standardomkostnin-

ger. De største bedrifter har de lavest omkostninger per enhed. 

Omkostningseffektivitet | 

Omkostningseffektiviteten er opgjort til 44 til 922 kr. per kg NH3-N for 

slagtegris, 97 til 2026 kr. per kg NH3-N for smågrise og 39-411 kr. per 

kg NH3-N for søer afhængig af staldtype.  

Referencesystem(er) | Grisestalde uden forsuring. 
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Definitioner 
 

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

gulvarealet i den pågældende andel af stien. 

• Fast gulv: Typisk støbt betongulv uden gennemgående åbninger/spalter. Der er ikke gyllekumme/-kanal 

under fast gulv. Fast gulv 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. Gyllekummer vil 

typisk omfatte to til fire stier, som deler udslusningssted. Gyllekanaler benyttes oftest i stalde med stier med 

lille spaltegulvsareal og omfatter en hel række af stier. 

• 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. 
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Beskrivelse 

Tilsætning af stærk syre til grisegylle bevirker, at gyllens pH-værdi falder, hvorved gyllens indhold af 

opløst ammoniak (NH3) omdannes til ammonium (NH4
+). Sidstnævnte er en positivt ladet ion, som let 

opløses i vand, hvorimod ammoniak er en gas med lav opløselighed i vand og som derfor let for-

damper. 

 

Der findes pt. to fabrikater af forsuringsanlæg i danske grisestalde, henholdsvis INFARMs ”NH4+ 

Staldforsuring” og JH Agros ”JH forsuring NH4+”, der begges ejes af JH Agro A/S. De to fabrikater 

fungerer principielt ens, hvorfor der ikke er grund til at tillægge dem forskellige effekt. Det er dog pt. 

kun JH forsuring NH4+, der forhandles. INFARM-anlæg markedsføres ikke længere, men eksiste-

rende anlæg serviceres af JH AGRO A/S. 

 

JH Agros forsuringsanlæg ”JH forsuring NH4+” (Figur 1) virker ved, at alt gyllen i stalden dagligt pum-

pes ud til en ekstern procestank, hvor gyllen under omrøring tilsættes syre til en pH-værdi på 5,5. Der 

anvendes 93-96% koncentreret svovlsyre. Efter forsuring pumpes en del af gyllen tilbage i stalden, 

så der er en gyllehøjde på ca. 20 cm i gyllekummerne. Overskydende gylle pumpes til lagertank. 

Tømning og fyldning af gyllekummerne og procestanken foregår via et ventilarrangement, der er 

plc-styret (dvs. computerstyret). Ifølge JH Agro, den eneste producent i Danmark, kan forsuringsan-

lægget behandle gyllen fra 800 – 1500 m2 gyllekumme per ventil. Procestanken dimensioneres efter 

den maksimale mængde gylle, der kontrolleres af en given ventil.  

 

Der anvendes 10 – 14 kg syre per ton gylle afhængig af tørstofindhold mv. (Riis, 2016; Riis og Jonas-

sen, 2018). Det er undersøgt, om man kunne nøjes med at forsure to gange om ugen. Det medførte 

ikke et lavere syreforbrug, men til gengæld faldt reduktionseffektiviteten for ammoniak fra 62% til 

38% (Riis & Jonassen, 2018).  
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Figur 1. Skitse af JH Forsuringsanlæg. Kilde: JH Agro A/S.  

 

Management 

Gylleforsuring i grisestalde leveres som turnkey-anlæg. Efter indkøring fungerer anlægget automa-

tisk og kræver kun minimal overvågning og service. 

 

Arbejdsmiljø 

Arbejdsmiljøet forventes at blive bedre på grund af en lavere koncentration af ammoniak og svovl-

brinte i staldluften (Pedersen og Albrechtsen, 2012; Jonassen, 2016; Jørgensen, 2016; Riis, 2016; Riis 

og Jonassen, 2018). 

 

Automatisk udslusning af gylle betyder, at der ikke manuelt skal trækkes propper ved rørudslusning, 

hvilket udgør en fysisk belastning for ryggen. 

 

Arbejdssikkerheden i forbindelse med svovlsyretilsætning er særdeles vigtig. Dette skyldes, at der er 

fare for ætsning og svovlbrinteudvikling ved håndtering af svovlsyre. Der skal foreligge en leveran-

dørbrugsanvisning samt en arbejdspladsbrugsanvisning til anlægget, jf. At-vejledning C.0.12 og 

C.0.11. Mere information kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside (www.at.dk). 

 

Med baggrund i eksempler fra praksis skal man ved etablering være opmærksom på risiko for dan-

nelse og udslip af svovlbrinte, specielt hvor anlægget kobles til eksisterende og uigennemskuelige 

rørføringer. 
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Ved længere tids driftsstop er der risiko for udvikling af svovlbrinte, der kan nå giftige niveauer, især 

ved start af pumpning eller omrøring af forsuret gylle. Der bør ventileres kraftigt og svovlbrinte-de-

tektor bør anvendes.  

 

Ammoniakemission 

Den seneste viden om gylleforsuring ved anvendelse af svovlsyre dokumenterer en reduktion på 

64% i ammoniak-emissionen i slagtegrisestalde med drænet gulv og spaltegulv (Riis, 2016). Der er 

ikke fundet dokumentation for effekten i andre staldtyper, herunder til andre kategorier af grise. Det 

antages dog, at effekten i slagtegrisestalde kan overføres til andre staldtyper, når der tages hensyn 

til andelen af fast gulv, fordi gylleforsuring udelukkende påvirker fordampningen fra gylleoverfladen 

og ikke fra gulvoverfladen. 

 

Til beregning af samspillet mellem areal af fast gulv, drænede- og spaltegulve (beskidte gulve) og 

gyllekumme er der anvendt en metode som beskrevet i Kai et al. (2016). Emissionen af ammoniak-

kvælstof fra forskellige stityper samt tilhørende reduktion i udledning af ammoniak-kvælstof per år 

per m2 produktionsareal er vist i Tabel 1 og per produceret gris og årsso i tabel 2. For yderligere 

information om baggrundsberegninger henvises til Appendiks A. 

 

Tabel 1. Ammoniakemission fra stalde uden og med forsuring af gylle samt reduktion i ammoniakemission 

med forsuring (kg NH3-N/år per m2 produktionsareal). 

Staldtype Uden forsuring1 Med forsuring Reduktion 

Slagtegrisestalde, stier med drænet gulv og spal-

tegulv 

2,3 0,83 1,47 (64%) 

Slagtegrisestalde, stier med 25-49% fast gulv 1,9 0,83 1,07 (56%) 

Slagtegrisestalde, stier med 50-75% fast gulv 1,4 0,83 0,57 (41%) 

Smågrisestalde, stier med drænet gulv og spalte-

gulv 

1,2 0,43 0,77 (64%) 

Smågrisestalde, to-klimastier med delvist fast gulv 0,56 0,43 0,13 (23%) 

Løbe-/drægtighedsstalde, løsdriftsstier, delvist fast 

gulv 

1,2 0,53 0,67 (56%) 

Løbe-/kontrolstalde, enkeltdyrsbokse med delvist 

fast gulv 

1,3 0,57 0,73 (56%) 

Farestalde, kassestier med fuldspaltegulv 1,3 0,47 0,83 (64%) 

Farestalde, kassestier med delvist fast gulv 0,66 0,38 0,28 (42%) 
1Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, 2020. 
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Tabel 2. Ammoniakemission fra stalde uden og med forsuring af gylle samt reduktion i ammoniakemission 

med forsuring (kg NH3-N/produceret gris og årsso). 

Staldtype Uden forsuring1 Med forsuring Reduktion 

Slagtegrisestalde, stier med drænet gulv og spal-

tegulv 

0,42 0,15 0,27 (64%) 

Slagtegrisestalde, stier med 25-49% fast gulv 0,34 0,15 0,19 (56%) 

Slagtegrisestalde, stier med 50-75% fast gulv 0,26 0,15 0,11 (42%) 

Smågrisestalde, stier med drænet gulv og spalte-

gulv 

0,061 0,022 0,039 (64%) 

Smågrisestalde, to-klimastier med delvist fast gulv 0,029 0,022 0,007 (23%) 

Løbe-/drægtighedsstalde, løsdriftsstier med del-

vist fast gulv 

1,99 0,88 1,11 (56%) 

Løbe-/kontrolstalde, enkeltdyrsbokse med delvist 

fast gulv 

1,62 0,71 0,91 (56%) 

Farestalde, kassestier med fuldspaltegulv 1,39 0,50 0,89 (64%) 

Farestalde, kassestier med delvist fast gulv 0,69 0,40 0,29 (42%) 
1Normtal for husdyrgødning 2018/19. 

 

Lugtemission 

Der er ikke målt en statistisk sikker effekt af gylleforsuring på lugtemissionen fra grisestalde (Riis, 

2016). 

 

Støvemission 

Der er ikke fundet dokumentation. Gylleforsuring vurderes ikke at have betydning for produktionen 

og emissionen af støv fra stalde. 

 

Drivhusgasemissioner 

Teknikken reducerer emissionen af metan og svovlbrinte på grund af hæmning af mikrobielle ned-

brydningsprocesser i gyllen (Ottosen et al., 2009). Vurdering af gylleforsurings effekt på metanemis-

sionen fra stalde vanskeliggøres af, at dyrenes fordøjelsessystem bidrager med betydelig mængde 

metan uafhængigt af staldsystemet, hvilket gør det vanskeligt at fastlægge den specifikke effekt af 

gylleforsuring. Pilot-skalaforsøg med lagring af forsuret grisegylle i 83 dage har dog vist, at metan-

emissionen var mere end 90% lavere end ubehandlet gylle (Petersen et al., 2014), hvilket er en god 

indikation for, at forsuring også vil have en betydelig effekt på metanemissionen fra gylle under lag-

ring i grisestalde. 

 

Der er ikke fundet belæg for, at gylleforsuring påvirker emissionen af lattergas efter udbringning 

(Jensen, 2015). Ifølge det internationale klimapanels metodik forventes der ingen nettoeffekt af gyl-

leforsuring på lattergasemissionen. Ved substitution af kvælstof i handelsgødning med sparet am-

moniakfordampning i markens gødningsplan kan der forventes en lavere indirekte lattergasemis-

sion (IPCC, 2006). 
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Ressourceforbrug 

Arbejdstidsforbrug 

Teknikken forventes ikke at medføre et væsentligt øget arbejdsforbrug ud over almindeligt tilsyn 

med anlægget. Omvendt skal propperne ikke løftes manuelt ved udslusning i systemer med 

rørudslusning, hvilket er arbejdsbesparende. Det er dog vanskeligt at give et kvalificeret bud på stør-

relsen af arbejdsbesparelsen ved automatisk udslusning grundet manglende dokumentation. For 

slagtegrise skønner Holm (2016), at det tager ca. 15 minutter per udslusning i en staldsektion med 

16 stier og 4 udslusningssteder. Ved 2-3 udslusninger per hold resulterer det i et skønnet tidsforbrug 

på 0,10 - 0,16 minutter per produceret slagtegrise, hvilket kan omregnes til 0,60 – 0,90 minutter per 

år per m2 produktionsareal.  

 

Elforbrug 

Følgende mer-elforbrug ved gylleforsuring med koncentreret svovlsyre er rapporterede fra undersø-

gelser i grisestalde. Alle undersøgelser er gennemført i slagtegrisestalde med drænet gulv og spal-

tegulv. Riis (2016) er gennemført ved anvendelse af et forsuringsanlæg i fuld skala i én stald, mens 

Jonassen (2016) og Riis og Jonassen (2018) begge er baserede på forsøgsanlæg i mindre skala. Det 

er uklart, i hvilket omfang skalering har betydning for det målte elforbrug. 

 

Tabel 3. Rapporterede elforbrug ved svovlsyreforsuring i grisestalde. 

Kilde Rapporteret el-forbrug 

(kWh per produceret slagtegrise) 

Omregnet elforbrug 

(kWh/ton gylle)1 

Jonassen (2016) 2,3 4,6 

Riis (2016) 1,5 3,0 

Riis og Jonassen (2018) 2,36 4,7 

Gennemsnit 2,1 4,2 

Minimum 1,5 3,0 

Maksimum 2,36 4,7 
1Det er antaget, at en slagtegris producerer 0,5 ton gylle. 

 

Der foreligger ingen dokumentation for el-forbrug til gylleforsuring i andre typer af grisestalde, hvor-

for mer-elforbruget ved gylleforsuring i øvrige typer af grisestalde er skønnet på grundlag af det do-

kumenterede elforbrug per ton gylle målt i slagtegrisestalde med drænet gulv og spaltegulv (tabel 

4). 
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Tabel 4. Forventede minimum- og maksimum mer-elforbrug ved gylleforsuring per produceret gris og årsso 

samt per år per m2 produktionsareal for forskellige dyregrupper og stityper.  

Staldtype Ton gylle per 

produceret 

gris og årsso 

Elforbrug 

(kWh/produceret 

gris og årsso) 

Elforbrug 

(kWh/(år · m2) 

Slagtegrisestalde, stier med drænet gulv og spalte-

gulv 

0,50 1,5 – 2,4 8,7 – 13,7 

Slagtegrisestalde, stier med 25-49% fast gulv 0,50 1,5 – 2,4 8,1 – 12,7 

Slagtegrisestalde, stier med 50-75% fast gulv 0,50 1,5 – 2,4 8,1 – 12,7 

Smågrisestalde, stier med drænet gulv og spalte-

gulv 

0,121 0,36 – 0,57 7,2 – 11,3 

Smågrisestalde, to-klimastier med delvist fast gulv 0,121 0,36 – 0,57 7,2 – 11,3 

Løbe-/drægtighedsstalde, løsdriftsstier med delvist 

fast gulv 

4,2 12,6 – 19,8 7,2 – 11,3 

Løbe-/kontrolstalde, enkeltdyrsbokse med delvist 

fast gulv 

3,6 10,7 – 16,8 8,6 – 13,4 

Farestalde, kassestier med fuldspaltegulv 1,5 4,5 – 7,1 4,1 – 6,5 

Farestalde, kassestier med delvist fast gulv 1,5 4,5 – 7,1 4,1 – 6,5 

Note: Gyllemængden per produceret gris og årsso er baseret på normtal for husdyrgødning 2018/19. 

Note: Omregning fra per produceret gris til per år per m2 produktionsareal er fortaget ved at gange forbruget per produ-

ceret gris eller årsso med antal producerede per år per stiplads: slagtegrise: 3,76, smågrise: 6,0 og søer: 1, og dividere med 

stipladsarealet (m2) per gris eller årsso: slagtegrise: 0,65 (drænet gulv og spaltegulv), 0,70 (delvist fast gulv), smågrise: 0,30, 

løbe-/drægtighedsstalde: 1,75 (løsdrift), 1,25 (individuel opstaldning), farestalde: 1,09. 

 

Syreforbrug 

Syreforbrug (koncentreret svovlsyre) i Tabel 5 er rapporterede fra undersøgelser i grisestalde. Alle 

undersøgelser er gennemført i slagtegrisestalde med drænet gulv og spaltegulv. 

 

Tabel 5. Rapporterede forbrug af koncentreret svovlsyre per produceret slagtegrise samt omregning til forbrug 

per ton gylle. Det er antaget, at der produceres 0,50 ton gylle per produceret slagtegrise. 

Kilde Rapporteret forbrug 

(kg konc. svovlsyre per produceret 

slagtegris) 

Omregnet forbrug 

(kg konc. svovlsyre per ton gylle) 

Pedersen og Albrechtsen 

(2012) 

7,1 14,2 

Jonassen (2016) 7,0 14,0 

Jørgensen (2016) 5,3 10,6 

Riis (2016) 6,5 13,0 

Riis og Jonassen (2018) 5,2 10,4 

Gennemsnit 6,2 12,4 

Minimum 5,3 10,6 

Maksimum 7,1 14,2 

 

Der foreligger ingen dokumentation for syreforbrug ved gylleforsuring i andre typer af grisestalde, 

hvorfor syreforbruget ved gylleforsuring i øvrige typer af grisestalde er skønnet på grundlag af det 

dokumenterede forbrug fra slagtegrisestalde (Tabel 6). For smågrise vurderes det, at det beregnede 

syreforbrug sandsynligvis overestimeres, idet pH-værdien i smågrisegylle typisk er lavere end i slag-

tegrisegylle. Det er dog ikke muligt at fremkomme med et bedre estimat. 
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Tabel 6. Forventede minimum- og maksimumsyreforbrug per produceret gris og årsso samt per år per m2 pro-

duktionsareal for forskellige dyregrupper og stityper.  

Staldtype Ton gylle Syreforbrug (kg 

konc. svovl-

syre/produceret 

gris og årsso) 

Syreforbrug (kg 

konc. svovl-

syre/(år · m2) 

Slagtegrisestalde, stier med drænet gulv 

og spaltegulv 

0,50 5,3 – 7,1 30,9 – 41,4 

Slagtegrisestalde, stier med 25-49% fast 

gulv 

0,50 5,3 – 7,1 28,7 – 38,4 

Slagtegrisestalde, stier med 50-75% fast 

gulv 

0,50 5,3 – 7,1 28,7 – 38,4 

Smågrisestalde, stier med drænet gulv og 

spaltegulv 

0,121 1,3 – 1,7 25,6 – 34,3 

Smågrisestalde, to-klimastier med delvist 

fast gulv 

0,121 1,3 – 1,7 25,6 – 34,3 

Løbe-/drægtighedsstalde, løsdriftsstier 

med delvist fast gulv 

4,2 44,6 - 59,8 25,5 – 34,2 

Løbe-/kontrolstalde, enkeltdyrsbokse med 

delvist fast gulv 

3,6 37,8 – 50,6 30,2 – 40,5 

Farestalde, kassestier med fuldspaltegulv 1,5 15,9 – 21,3 14,6 – 19,6 

Farestalde, kassestier med delvist fast gulv 1,5 15,9 – 21,3 14,6 – 19,6 

Omregning fra per produceret gris til per år per m2 produktionsareal er fortaget ved at gange forbruget per produceret gris 

eller årsso med antal producerede per år per stiplads og dividere med stipladsarealet. Følgende værdier for antal produ-

cerede per år per stiplads er anvendt: slagtegrise: 3,76, smågrise: 6,0 og søer: 1. Følgende stipladsarealer (m2) per gris eller 

årsso er anvendt: slagtegrise: 0,65 (drænet gulv og spaltegulv), 0,70 (delvist fast gulv), smågrise: 0,30, løbe-/drægtigheds-

stalde: 1,75 (løsdrift), 1,25 (individuel opstaldning), farestalde: 1,09. 

 

Vandforbrug 

Gylleforsuring i stalden er ikke forbundet med øget vandforbrug. Der benyttes en lille vandmængde 

til at skylle pH-følerne i procestanken. Dette vandforbrug er dog så begrænset, at det ikke er med-

regnet i ressourceforbruget. 

 

Virkning på lager og under udbringning af husdyrgødning 

Ammoniakemissionen fra forsuring af grisegylle er lavere under lagring og udbringning sammenlig-

net med ubehandlet gylle. Petersen et al. (2014) rapporterede, at staldforsuret grisegylle ved pH 5,5 

reducerede ammoniakemissionen med 84% under lagring. Staldforsuring sidestilles med tæt over-

dækning (naturligt flydelag) på Miljøstyrelsens teknologliste. Ved anvendelse af forsuringsanlæg i 

grisestalde bortfalder husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om fast overdækning af gyllebehol-

dere (§ 22 stk. 1, 2020), der modtager forsuret gylle. Undtagelsen for overdækningskrav er dog stadig 

gældende for gyllebeholdere, der ligger indenfor 300 meter til nabobeboelse (§ 22 stk. 3, 2020).  

 

Ammoniaktabet under udbringning af staldforsuret gylle er beregnet til 31-48% afhængig af bl.a. 

tidspunktet for udbringning (Hafner et al., 2021).  

 

Det forøgede kvælstofindhold i gyllen som følge af lavere tab under lagring og udbringning kan 

substituere kvælstof i mineralsk handelsgødning. 
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Anvendelse af svovlsyre i gylle medfører øget tilførsel af svovl (sulfat) til marker ved udbringning, ofte 

ud over hvad der umiddelbart kan udnyttes af afgrøderne.  

 

Ved udbringning af forsuret gylle i marken stiger behovet for kalkning. Kalkbehovet afhænger af 

flere forhold og er derfor usikker, men vurderes at udgøre i størrelsesordenen 1,0-1,8 kg kalciumkar-

bonat (CaCO3) per liter svovlsyre (Jensen et al., 2018). 

 

Miljøfremmede stoffer 

Afhængig af produktkvalitet kan tungmetaller i den anvendte syre medføre udledning af tungme-

taller på marker ved udbringning af forsuret gylle. 

 

Driftssikkerhed 

Teknikken må anses for driftssikker (Riis, 2016). 

 

Etablering i eksisterende stalde 

Teknikken kan eftermonteres i de fleste stalde. Der må dog ifølge JH Agro A/S være et staldareal 

svarende til maksimalt 1500 m2 gyllekanal tilkoblet samme gyllerør under stalden. Der skal endvi-

dere tages hensyn til, at der ikke ophobes tørstof langs kanterne i gyllekanalerne.  

 

Økologi 

Teknikken er ikke godkendt til økologi, da der bruges svovlsyre. 

 

Udbredelse 

JH Agro A/S oplyser, at der er solgt ca. 75 forsuringsanlæg til brug i grisestalde i Danmark, heraf er 

godt halvdelen i drift. 

 

Økonomi 

Grundlæggende beskrivelser af omkostningsniveauer og produktionsforhold kan forefindes i Calle-

sen & Jacobsen (2022a). 

 

Investering 

Etableringsomkostningen til forsuring (Tabel 7) er i denne analyse baseret på tal fra Danmarks ene-

ste leverandør af forsuringsanlæg, JH Agro A/S. Der anvendes en levetid på 15 år som i tidligere 

analyser. På baggrund af de modtagne data er der opstillet en model, der beskriver investeringen. I 

beregningen indgår m2 gyllekummeareal. Startomkostningen udgør 1,7 mio. kr. Dertil lægges 77 kr. 

per m2 gyllekummeareal. Der er tale om en stor grundinvestering og en mindre tilpasning i forhold 
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til størrelsen. Det vurderes, at 12.000 stipladser i slagtegrisestalden udgør anlæggets kapacitets-

grænse. Der kan her i nogle tilfælde være behov for at etablere en ekstra procestank m.m., hvilket 

vil øge omkostningerne væsentligt. 

 

Tabel 7. Investering per enhed (kr./enhed) 

Type Investering (kr./stiplads) Investering i alt  

(mio. kr.)  

Slagtegrise  176 – 3.853 1,7 – 2,1 

Smågrise  125 – 769 1,8 – 2,1 

Sostalde 828 – 5.464  1,8 – 2,5  

Note: For årssøer er det summen af investering i løbe/drægtighedsstald (løsdrift) og farestald (delvis spaltegulv). 

For søer er investeringen pr. årsso.  

 

 

Driftsøkonomi 

De løbende omkostninger (Tabel 8) består af vedligeholdelse, syreforbrug, elforbrug og 

kalkning samt besparelser på forbruget af svovl og kvælstof i handelsgødning (se Callesen 

& Jacobsen, 2022b). 

 

Tabel 8. Oversigt over omkostningsniveauer (kr. per produceret gris eller årsso). 

 Slagtegrise Smågrise Søer 

Sparet N -2 -0,3 -2-9 

Svovl  -1 -0,2 -1,9-5,5 

Kalkning 1 0,3 4-11 

El-forbrug  2 0,4 5-14 

Syreforbrug  6 1,4 18-50 

Vedligehold  1-11 0,3 – 1,4 2-48 

Årlige omk. til anlæg  4 – 80 1,6 – 10,0 13-337 

I alt  11-97 3,7 – 13,2 35-481 

Note: For søer er det summen af omkostninger for farestald og løbe/drægtighedsstald.  

 

I de samlede driftsomkostninger (  
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Tabel 9) indgår investering i syreanlæg samt de løbende omkostninger.  
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Tabel 9. Samlede omkostninger per m2 produktionsareal og per produceret gris eller årsso 

Samlede omkostninger (kr. per m2) 

Antal stipladser  450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Slagtegrisestalde, stier med drænet gulv og spaltegulv  562 161 103 74 64 

Slagtegrisestalde, stier med 25-49% fast gulv 523 151 97 70 61 

Slagtegrisestalde, stier med 50-75% fast gulv 526 153 99 72 63 

Antal stipladser    2.300 4.600 9.200 15.500 

Smågrisestalde, stier med drænet gulv og spaltegulv  
 

262 152 97 75 

Smågrisestalde, to-klimastier med delvist fast gulv 
 

263 154 99 77 

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Løbe-/drægtighedsstalde, løsdriftsstier med delvist fast gulv 275 198 122 85 72 

Farestalde, kassestier med delvist fast gulv 111 82 54 39 35 

Farestalde, kassestier med fuldspaltegulv 109 80 51 37 32 

Samlede omkostninger (kr. per produceret gris eller årsso) 

Antal stipladser  450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Slagtegrisestalde, stier med drænet gulv og spaltegulv 97 28 18 13 11 

Slagtegrisestalde, stier med 25-49% fast gulv 97 28 18 13 11 

Slagtegrisestalde, stier med 50-75% fast gulv 98 29 18 13 12 

Antal stipladser    2.300 4.600 9.200 15.500 

Smågrisestalde, stier med drænet gulv og spaltegulv  
 

13 8 5 4 

Smågrisestalde, to-klimastier 
 

13 8 5 4 

Antal årssøer  330 500 1.000 2.000 3.000 

Løbe-/drægtighedsstalde, løsdriftsstier med delvist fast gulv 481 346 214 148 126 

Farestalde, kassestier med delvist fast gulv 121 89 58 43 38 

Farestalde, kassestier med fuldspaltegulv 119 87 56 41 35 
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Omkostningseffektivitet  

 

Tabel 10. Omkostningseffektivitet for slagtegrise, smågrise og søer (kr. per kg NH3-N). 

Antal stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Slagtegrisestalde, stier med drænet gulv og spalter  383 110 70 50 44 

Slagtegrisestalde, stier med 25-49% fast gulv  489 141 91 65 57 

Slagtegrisestalde, stier med 50-75% fast gulv 922 269 174 126 111 

Antal Stipladser   2.300 4.600 9.200 15.500 

Smågrisestalde, stier med drænet gulv og spaltegulv  
 

340 197 126 97 

Smågrisestalde, to-klimastier 
 

2.026 1.182 760 589 

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Løbe-/drægtighedsstalde, løsdriftsstier med delvist fast gulv 411 295 182 126 108 

Farestalde, kassestier med delvist fast gulv 397 293 191 140 123 

Farestalde, kassestier med fuldspaltegulv 132 96 62 45 39 
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Appendiks A 

 

Grundlag for beregning af ammoniakreducerende effekt af svovlsyreforsuring i andre grisestalde 

end slagtegrisestalde 

 

Slagtegrisestalde 

I slagtegrisestalde med drænet gulv og spaltegulv er der fundet en gennemsnitlig ammoniakredu-

cerende effekt af svovlsyreforsuring af gyllen på 64%. Det antages, at der ved forsuring ned til pH 5,5 

ikke finder ammoniakfordampning sted fra gylleoverfladen, hvorfor den målte ammoniakemission 

fra staldene må stamme fra stiernes gulvoverflade. Ved den målte 64% reduktion i ammoniakemis-

sionen ved forsuring i stier med drænet gulv, kan det derfor beregnes, at: 

 

Andel af emission fra gylle: 64% af 2,3 kg NH3-N/år per m2 = 1,47 kg NH3-N/år per m2 

Andel af emission fra gulv: 36% af 2,3 kg NH3-N/år per m2 = 0,83 kg NH3-N/år per m2 

 

For øvrige typer slagtegrisestier, dvs. stier med 25-49% fast gulv og stier med 50-75% fast gulv anta-

ges i lighed med stier med drænet gulv og spaltegulv, at der fordamper 0,83 kg NH3-N/år per m2 fra 

gulvoverfladen uanset behandling af gyllen i gyllekummen. Ammoniakreduktionen kan derfor be-

regnes til 56% i slagtegrisestier med 25-49% fast gulv og 41% for slagtegrisestier med 50-75% fast 

gulv. 

 

Smågrisestalde 

Betragtningerne vedrørende slagtegrisestalde skønnes at kunne overføres til smågrisestalde. For 

smågrisestier med drænet gulv og spaltegulv fås: 

 

Andel af emission fra gylle: 64% af 1,2 kg NH3-N/år per m2 = 0,77 kg NH3-N/år per m2 

Andel af emission fra gulv: 36% af 1,2 kg NH3-N/år per m2 = 0,43 kg NH3-N/år per m2 

 

To-klimastier med delvist fast gulv antages i lighed med stier med drænet gulv og spaltegulv at for-

dampe 0,43 kg NH3-N/år per m2 fra gulvoverfladen uanset behandling af gyllen i gyllekummen. Ved 

gylleforsuring fås derfor: 

 

Andel af emission fra forsuret gylle: 0% af 0,56 kg NH3-N/år per m2 = 0,00 kg NH3-N/år per m2 

Andel af emission fra gulv:  0,43 kg NH3-N/år per m2 

Samlet ammoniakemission: 0,43 kg NH3-N/år per m2.  

Reduktion: 23%. 

 

Løbe-/drægtighedsstalde 

I mangel af såvel måledata som fuldspaltegulvssystemer at sammenligne med, skønnes det, at am-

moniakfordampningen fordeler sig mellem gyllekumme og gulvoverflade analogt med slagtegri-

sestier med samme andel fast gulv, dvs. slagtegrisestier med 25-49% fast gulv. Effekten af gyllefor-

suring i både løbe-/drægtighedsstalde, løsdriftsstier med delvist fast gulv og løbe-/drægtigheds-

stalde, enkeltdyrsbokse med delvist fast gulv skønnes derfor at være 56% sammenlignet med 

samme stityper uden forsuring. 
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Farestalde 

Den anvendte model for fordeling mellem gylle og gulv anvendt for slagtegrisestalde vurderes ikke 

at være repræsentativ for kassestier i farestalde, idet søerne er fikserede i farebøjler, hvilket bevirker, 

at gødearealet er væsentligt mindre end en tilsvarende sti med løsgående grise. Det vurderes derfor, 

at gulvoverfladen bidrager væsentligt mindre end 36% af den samlede ammoniakemission fra stal-

den. I mangel af måledata benyttes dog samme antagelse. Miljøeffekten vurderes som følge heraf 

at være væsentlig større end for slagtegrisestalde. 

 

Gylleforsuring i farestalde, kassestier med fuldspaltegulv antages, i lighed med slagtegrisestalde 

med drænet gulv og spaltegulv, at være forbundet med en reduceret ammoniakemission på 64%. 

 

Reduktionen i ammoniakemission fra farestalde, kassestier med delvist fast gulv antages at være 

tilsvarende reduktionen, der er beregnet for slagtegrisestier med samme andel fast gulv (50-75%) 

svarende til 42%. 

 

 


