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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 Uni-

versitet (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 

resumé- og analysenotat, der sammenholder miljømæssige og økonomiske effekter ved anven-

delsen af stalde og teknologi, herunder i diverse kombinationer og som funktion af husdyrholdets 

størrelse.  
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Reduceret tildeling af råprotein til smågrise 

 

Resumé 

Emission af ammoniak fra stald | 
Reduceret råproteinindhold i foderet reducerer ammoniakemissio-

nen. 

Emission af lugt fra stald | Ingen effekt. 

Emission af støv | Ingen effekt. 

Emission af drivhusgasser fra 

stald 
| 

Reduceret N-udskillelse reducerer den direkte og indirekte lattergas-

emission. 

Energi og ressourceforbrug | Ingen effekt. 

Affald og spildevand | Ingen effekt. 

Miljøfremmede stoffer | Ingen effekt. 

Virkning på lager og mark | 

En reduktion i foderets råproteinindhold med 7,5 g per FEsv fra 165,2 

til 157,7 g per FEsv (svarende til en reduktion med 0,75 %-point) re-

ducerer ammoniakemissionen fra lager og under udbringning af 

gylle. 

Driftssikkerhed | Teknikken er driftssikker i det beskrevne område. 

Økonomi | Der er ikke udarbejdet økonomisk analyse. 
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Definitioner 
• Enhedsblanding: Anvendelse af samme foderblanding med uændret indhold af næringsstoffer gen-

nem et helt vækstforløb (smågrise, slagtesvin) eller del af en produktionscyklus (søer). 

• Essentiel aminosyre: En aminosyre defineres som en essentiel eller uundværlig aminosyre, hvis den 

ikke kan dannes ved dyrets eget stofskifte ud fra andre aminosyrer eller andre metabolitter i stofskif-

tet i en hastighed, der svarer til dyrets behov, og som derfor skal tilføres via foderet. 

• Fasefodring: Anvendelse af flere foderblandinger gennem et helt vækstforløb (slagtesvin) eller del af 

en produktionscyklus (søer) for bedre at tilfredsstille dyrenes behov for næringsstoffer i en specifik pe-

riode af deres vækst eller produktionscyklus. 

• FEsv: Foderenhed til svin (smågrise og slagtesvin). Dansk energivurderingssystem, som fastlægger 

energiindholdet i svinefoder på grundlag af næringsstoffernes fysiologiske energiværdi. Derved kan 

foderets fysiologiske værdi fastlægges og sammenlignes uafhængigt af dets ingredienser. 

• Fri aminosyre: Industrielt fremstillet specifik aminosyre. Fremstillingen foregår typisk ved fermentering. 

Det er ikke tilladt at benytte frie aminosyrer i økologisk svineproduktion.  

• Råprotein: Foderets indhold af råprotein beregnes som indholdet af kvælstof (N) ganget med fakto-

ren på 6,25 for alle foderstoffer. Det betyder, at alle kvælstofforbindelser (også eksempelvist nuklein-

syrer) medregnes i råprotein, uanset om de bidrager med aminosyrer eller ej. I normale foderblan-

dinger er råprotein dog meget tæt på at være lig med summen af alle aminosyrer. 

• Standardiseret ileal fordøjelighed: Først måles den tilsyneladende ileale fordøjelighed som forskellen 

mellem mængden af næringsstof, fx. råprotein, tilført med foderet og mængden fundet ved enden 

af tyndtarmen (ileum). Under fordøjelsen udskilles en række fordøjelsesenzymer, og disse består af 

proteiner. Den standardiserede ileale fordøjelighed er højere end den målte tilsyneladende ileale 

fordøjelighed, fordi grisen udskiller fordøjelsesenzymer, og en del af disse absorbers ikke i tarmen, 

hvilket kaldes for det endogene tab. Det endogene tab opdeles i to, nemlig det specifikke og det 

uspecifikke endogene tab. Det specifikke endogene tab afhænger af råvarevalget, mens det uspe-

cifikke anses for at være konstant per kg optaget fodertørstof. Den standardiserede ileale fordøjelig-

hed beregnes ved at korrigere den tilsyneladende ileale fordøjelighed for det uspecifikke endogene 

tab.  

• Syntetisk aminosyre: Se Fri aminosyre. 

• TAN (Total Ammoniakalsk Nitrogen, dvs. ammonium + ammoniak). TAN regnes lig med urin-N, idet 

TAN stort set stammer fra urinstof og andre N-forbindelser i urin, hvorimod N i fæces ikke bidrager 

nævneværdigt til TAN.  

• Tilsyneladende fækal fordøjelighed: Forskellen mellem mængden af næringsstof, fx. råprotein, tilført 

med foderet og mængden fundet i fæces.  Ved indførslen af det nuværende proteinvurderingssy-

stem i 2003, fandt man iflg. Tybirk (2020), at for typiske foderblandinger kunne den fækale tilsynela-

dende proteinfordøjelighed beregnes ved at multiplicere den standardiserede ileale fordøjelighed 

med 0,972.  

• Urin-N beregnes som en differens, defineret ved: N ab dyr ÷ N i fæces. 
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Beskrivelse 
Dette teknologiblad omfatter en vurdering af effekterne af reduceret indhold af råprotein i foderet 

ved samtidig tilsætning af aminosyrer. Smågrise defineres som svin i vægtintervallet 6,6-31 kg le-

vende vægt jf. Normtal 2018-19 (Lund, 2018). Der vurderes på N ab dyr, ammoniakfordampning 

og produktionsparametrene foderudnyttelse og tilvækst.  

Råprotein 

Foderets indhold af råprotein måles som indholdet af kvælstof, og der omregnes til råprotein med 

en fælles faktor på 6,25 for alle fodermidler. Svin har imidlertid ikke behov for ”råprotein” men der-

imod for de aminosyrer, som proteinet består af. Aminosyrer opdeles i ikke-essentielle og essentiel-

le, hvor de essentielle ikke kan dannes i dyret selv, men skal tilføres via foderet. Den fordøjede del 

af foderets råprotein (normalt 77-85 %) aflejres enten som protein i grisen, eller udskilles som urin-

stof (urea) med urinen. Når urinstof kommer i kontakt med bakteriefloraen fra fæces og i staldmil-

jøet, omdannes en del af dette til ammonium, der let kan omdannes til ammoniak. Den ufordøjede 

del af foderets protein udskilles som organisk bundet kvælstof med fæces, der kun i ringe omfang 

omdannes til ammoniak, mens det endnu er på gulvarealet eller i gyllekanaler under gulvet. 

 

Foderets råproteinindhold kan reduceres, hvis indholdet af aminosyrer kan optimeres til lige præcis 

dyrets behov. Dette er ofte svært at opnå ud fra de gængse fodermidler, der anvendes, men tilsæt-

tes syntetiske aminosyrer kan råproteinindholdet sænkes samtidigt med, at dyrets aminosyrebehov 

dækkes. Det vil typisk være lysin, methionin, tryptofan og treonin, der tilsættes, da disse ofte er først 

begrænsende for proteinaflejring og dermed grisenes vækst. Herved reduceres især indholdet af 

kvælstof i urin, men også indholdet af organisk bundet kvælstof i fæces reduceres. Potentialet ved 

reduceret råprotein i foderet er derfor en reduktion i udskillelsen af kvælstof i fæces og urin, og den 

afledte reduktion i ammoniakdannelse og –fordampning.  

Normtal og normer 

I normtallene for 2018-19 for husdyrgødningens indhold af N (Lund, 2018) tages der udgangspunkt 

i, at smågrise har et foderforbrug på 1,89 FEsv per kg tilvækst, og at foderets råproteinindhold er på 

165,2 g per FEsv. Disse normtal er anvendt som reference i notatet vedr. ”Effekt af skånenormer til 

smågrise på produktivitet og ammoniakfordampning” (Tybirk og Sloth, 2020). I dette teknologiblad 

tages der derfor udgangspunkt i, at foderet til danske smågrise har et gennemsnitligt råproteinind-

hold på 165,2 g per FEsv.     

Muligheder til reduktion af foderets råproteinindhold 

For smågrise findes der både standardnormer og skånenormer (Tybirk et al. 2019) (Tabel 1). Skå-

nenormer har et lavere råproteinindhold i foderet, fordi et lavere råproteinindhold mindsker risikoen 

for diarré, men medfører samtidig en lidt lavere produktivitet. Skånenormerne er beregnet til be-

sætninger med diarréproblemer (Sloth et al. 2017; Kjeldsen et al. 2019). I dette teknologiblad tages 

der udgangspunkt i, at råproteinindhold og aminosyresammensætning i foderet kan reduceres til 

samme niveau som skånenormerne. 
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Tabel 1. Normer for fordøjelige aminosyrer og fordøjeligt protein til smågrise (Tybirk et al. 2019) 

Blandingstype Standard Skåne  

% af 

Lysin 

Vægtinterval, kg 6-9 9-15 15-30 6-9 9-15 15-30 

Normer for fordøjeligt protein og fordøjelige aminosyrer, gram per FEsv 

Lysin 10,5 10,5 11,0 9,5 10,0 10,5 100 

Methionin 3,4 3,4 3,5 3,0 3,2 3,4 32 

Methionin +cystin 5,7 5,7 5,9 5,1 5,4 5,7 54 

Treonin 6,5 6,5 6,8 5,9 6,2 6,5 62 

Tryptofan 2,2 2,2 2,3 2,0 2,1 2,2 21 

Isoleucin 5,0 5,0 5,5 4,5 4,8 5,3 49-51 

Leucin 9,5 9,5 10,5 8,6 9,0 10,0 90-95 

Histidin 3,0 3,0 3,3 2,7 2,9 3,2 29-31 

Phenylalanin 5,7 5,7 5,9 5,1 5,4 5,7 54 

Phenyl+tyrosin 10,5 10,5 11 9,5 10,0 10,5 100 

Valin 6,7 6,7 7,2 6,0 6,4 6,9 63-65 

 

For at minimere risikoen for diarré og opnå bedst mulig produktivitet, og for at tilpasse foderets 

sammensætning til grisens behov, opdeles smågriseperioden typisk i 3 faser med hver sin foder-

blanding: 

• uge 1-2 efter fravænning ~6-9 kg levende vægt 

• uge 3-4 efter fravænning ~9-15 kg levende vægt 

• uge 5-7/8 efter fravænning ~15-30/31 kg levende vægt. 

 

I nogle tilfælde anvendes to faser, hvor faserne 1 og 2 er slået sammen. Dette teknologiblad er 

baseret på opdeling i 3 faser. 

 

Eksempler på blandinger, som kan opfylde standard- og skånenormer i de 3 faser er vist i Tabel 2. 

Det reducerede råproteinindhold i Skåne opnås ved at reducere indholdet af sojaskrå. 

 

Tabel 2. Blandinger til smågrise anvendt til vurdering af scenarier for produktivitet og ammoniakfordampning 

(fra Tybirk og Sloth, 2020) 

 Reference (baseret på standard-

normer) 

Skåne (baseret på skånenor-

mer) 

Vægtinterval, kg 6,6- 9 9-15 15-31 6,6 - 9 9-15 15-31 

Pct. råvare i foderblanding 

Byg 20,0 25,0 25,0 22,0 25,0 25,0 

Hvede 49,15 50,05 42,09 51,4 52,36 44,34 

Sojaskrå 10,6 12,2 21,1 6,6 10,05 19,0 

Rapsskrå   5,0   5,0 

HP200 3,5 3,0  3,5 3,0  

Kartoffelprotein 2,0 2,0  2,0 2,0  

Fiskemel 1,5 0,5  1,5 0,5  

Vallepulver 6,0   6,0   

Palmeolie 2,43 2,16 2,21 2,2 2,0 2,05 

Kridt 0,18 0,44 1,60 0,19 0,43 1,60 

MCP 1,09 1,09 0,68 1,155 1,13 0,71 

Salt 0,62 0,59 0,52 0,62 0,59 0,52 

Calciumformiat 1,0 1,0  1,0 1,0  

Benzoesyre 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Vit, mikro, fytase og xylanase 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Lysin, HCl 0,588 0,608 0,531 0,559 0,602 0,524 

Methionin 0,170 0,170 0,145 0,139 0,155 0,137 
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Treonin 0,208 0,224 0,191 0,191 0,219 0,186 

Tryptofan 0,068 0,064 0,043 0,062 0,062 0,042 

Valin 0,076 0,081 0,073 0,065 0,084 0,073 

Beregnet næringsstofindhold 

Råprotein, g/FEsv 152,7 153,4 171,8 139,9 146,5 164,9 

Ford. prot., g/FEsv 132,8 133,05 147,9 121,0 126,8 141,6 

Ford. lysin, g/FEsv 10,50 10,50 11,00 9,50 10,00 10,50 

Ford. leucin, g/FEsv 8,72 9,01 9,98 9,64 9,51 10,49 

FEsv per kg 1,16 1,13 1,09 1,16 1,13 1,09 

 

Fækal fordøjelighed*, % 84,5 84,3 83,7 84,1 84,1 83,5 

*Tilsyneladende fækal proteinfordøjelighed beregnes ikke i foderoptimeringsprogrammer, men kan estimeres som stan-

dardiseret ileal fordøjelighed x 0,972, hvor 0,972 er en standardomregningsfaktor fundet ved omregning fra fækale tilsy-

neladende fordøjeligheder til standardiserede ileale fordøjeligheder (Tybirk, 2020). Det er usikkert, om denne omregning 

er helt korrekt for smågrisefoder, men forskellen mellem blandinger forventes at være godt estimeret med metoden. Der 

findes ikke opdaterede tabelværdier for fækale proteinfordøjeligheder. 

 

Foderforbrug, foderudnyttelse og næringsstofindhold ved standardnormer og skånenormer for be-

sætninger med gennemsnitligt potentiale, fremgår af Tabel 3. Gennemsnittene for hele vægtinter-

vallet 6-31 kg, herunder foderudnyttelserne på 1,89 hhv. 1,92 for henholdsvis standard- og skåne-

normer, indgår i beregningerne for produktivitet og N-udledning.  

 

Tabel 3. Fordeling af foder, foderudnyttelse og næringsstofindhold ved standardnormer og skånenormer for 

hver af de 3 perioder samt gennemsnit for hele perioden for besætninger med gennemsnitligt potentiale (fra 

Tybirk og Sloth, 2020) 

 Reference (baseret på standardnormer) Skåne (baseret på skånenormer) 

Vægtinterval, kg 6,6-9 9-15 15-31 6,6-31 6,6-9 9-15 15-31 6,6-31 

FEsv 4,48 11,90 29,93 46,30 4,69 12,12 30,23 47,04 

FEsv/kg tilvækst 1,79 1,83 1,93 1,89 1,88 1,87 1,95 1,92 

Råprotein 

g/FEsv 

152,7 153,4 171,8 165,2 139,9 146,5 164,9 157,7 

Ford. protein 

g/FEsv 

132,8 133,1 147,9 142,6 121,0 126,8 141,6 135,7 

Ford. lysin 

g/FEsv 

10,5 10,5 11,0 10,82 9,5 10,0 10,5 10,27 

Effekt af proteinreduktion på produktivitet og N i gødning og urin  

Forventede produktionsresultater og N-udledning ved anvendelse af standard- og skånenormer er 

vist i Tabel 4. Beregningerne er baseret på modeller udarbejdet af SEGES, Videncenter for Svine-

produktion, baseret på en række nyere danske forsøg, dvs. forsøg med genetik, foder og mana-

gement, der afspejler danske forhold (Tybirk & Sloth, 2020). Tabellen viser effekten af ændret pro-

teintildeling dels under forudsætning af, at grisene leveres til samme tid, dvs. samme alder selvom 

tilvæksten ændres lidt, dels under forudsætning af, at grisene leveres ved samme vægt som refe-

rencen. 

 

Tabel 4. Produktivitet og N-udledning (inkl. reduktion i forhold til Reference) ved anvendelse af foder baseret 

på standardnormer (Reference) og skånenormer (Skåne) ved konstant tid og konstant vægt (fra Tybirk og 

Sloth, 2020) 

 Reference Skåne - tid Skåne - vægt 

Råprotein, g per FEsv 165,2 157,7 157,7 

Råprotein, g per kg (ved 1,107 FEsv/kg) 149,2 142,4 142,4 

Ford. protein, g per FEsv 142,6 135,7 135,7 
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Ford. lysin, g per FEsv 10,82 10,27 10,27 

Startvægt, kg 6,6 6,6 6,6 

Slutvægt, kg 31,0 30,4 31,0 

Foderforbrug, FEsv per kg tilvækst, (jf. Tabel 3) 1,89 1,92 1,92 

FEsv per produceret gris 46,12 45,55 46,85 

Fækal fordøjelighed, % 83,9 83,6 83,6 

N ab dyr, kg per gris* 0,477 0,427 0,440 

   heraf N i fæces, kg  0,196 0,190 0,193 

   heraf N i urin, kg 0,281 0,239 0,247 

Reduktion i TAN-udskillelse i forhold til reference, %  14,9 = 15 12,1 = 12 

*FEsv per gris x g råprotein per FEsv/6250 – (afgangsvægt – indgangsvægt) x 0,0304. 

 

Opsummering og diskussion 

Reduktion af råprotein i foderet til smågrise fra 165,2 til 157,7 g per FEsv, svarende til en reduktion 

fra 149,2 til 142,4 g råprotein per kg foder (Tabel 4) fører til en reduktion i urin-N fra 0,281 til 0,239 

kg per gris (=0,042 kg per gris) svarende til 14,9 % ved konstant tid i fravænningsstalden. Konstant 

tid er sandsynligvis mest udbredt, da fravænningsstier i reglen tømmes på faste tider i systemer 

med ugedrift. 

 

Imidlertid er en sammenligning til samme tid ikke retvisende, idet grisen ved afgang vejer 30,36 kg, 

mens referencegrisen vejer 31,0 kg; ved denne sammenligning vil forskellen på 0,64 kg tilvækst og 

den medfølgende urin-N derfor blive ”eksporteret” til slagtesvineproduktionen. En reel sammenlig-

ning bør derfor ske ved konstant vægt, uanset at fravænningsstier i reglen tømmes på faste tider i 

systemer med ugedrift. Med konstant vægt som udgangspunkt er reduktionen fra 0,281 til 0,247 kg 

urin-N per gris (=0,034 kg per gris) svarende til 12,1 %. 

 

En anden vigtig faktor for N-udskillelsen er foderforbruget per kg tilvækst. Proteintildelingen er ef-

terhånden reduceret til et niveau, hvor afvigelse fra normen vil give sig udslag i et øget foderfor-

brug. I beregningerne, der ligger til grund for estimatet for urin-N i Tabel 4, er foderforbruget for 

referencen (dvs. normen) 1,89 FEsv per kg tilvækst, mens foderforbruget for skåne-scenariet er 

estimeret til at være 1,92 FEsv per kg tilvækst, altså lidt højere foderforbrug. AU har analyseret, hvor 

meget reduktionen i urin-N påvirkes af et øget foderforbrug som følge af en reduceret proteintilde-

ling. Hvis foderforbruget fx øges til 1,95 i stedet for til 1,92 FEsv per kg tilvækst, som forudsat af Ty-

birk og Sloth (2020), så vil reduktionen i urin-N kun være 0,018 kg per gris, altså næsten en halve-

ring i forhold til de 0,034 kg per gris. Ændringen til de 1,92 FEsv per kg tilvækst beregnet af Tybirk 

og Sloth (2020) ud fra en række nyere danske forsøg forventes at være det mest sandsynlige ud-

fald, men det er vigtigt at bemærke, at i besætninger, hvor der måtte ske en yderligere stigning i 

foderforbruget, vil reduktionen i urin-N blive mindre. 

 

Den anvendte proteinfordøjelighed har også betydning for den estimerede ændring i urin-N ved 

reduceret protein i foderet. Den samlede ab dyr N-udskillelse i fæces og urin beregnes som diffe-

rensen mellem N-indtaget i foderprotein og N-aflejringen i grisen. Proteinets fordøjelighed afgør, 

hvor meget af N ab dyr der udskilles i fæces, nemlig den ufordøjede del af proteinet, mens resten 

kommer i urinen. I Tabel 4 er der forudsat et fald i fordøjeligheden fra 83,9 % til 83,6 %. Der er to 

årsager til, at der må påregnes et fald i fordøjeligheden. For det første anvendes der en lavere an-

del af proteinfodermidler, der har en højere proteinfordøjelighed end de kornfodermidler, der er-
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statter proteinfodermidlerne. For det andet er det den tilsyneladende fordøjelighed, der afgør, hvor 

meget N der ender i fæces. Den tilsyneladende fordøjelighed påvirkes dels af det ufordøjede fo-

derprotein, dels af det endogene konstante tab. Det betyder, at jo mindre protein grisen indtager, jo 

større andel vil det endogene tab udgøre i forhold til proteinindtaget, hvorved den tilsyneladende 

fordøjelighed vil falde lidt. 

 

Ved AU har vi analyseret sammenhængen mellem proteinfordøjeligheden og urin-N. En reduktion 

i proteinfordøjeligheden på 1 %-enhed vil reducere N-udskillelsen i urin med ca. 0,010 kg. Det vil 

sige, at reduktionen fra 83,9 til 83,6 % fordøjelighed kun er årsag til en reduktion på 0,003 kg, eller 

under 10 % af den beregnede effekt på 0,034 kg reduktion i urin-N. Ændringen i fordøjeligheden 

på 0,3 %-enhed anses for at være i den rigtige størrelsesorden, så usikkerheden i proteinfordøjelig-

heden anses ikke som en væsentlig usikkerhedsfaktor mht. vurdering af effekten af reduceret pro-

tein på N-udskillelsen i urin. 

Ammoniakemission 
I Tabel 5 er der vist de forventede effekter på produktivitet, N-udskillelse i gødning og urin og for-

ventet ammoniakemission, ved en reduktion af foderets råproteinindhold fra 165,2 til 157,7 g/FEsv 

svarende til en reduktion på 7,5 g råprotein per FEsv eller en reduktion på 0,75 %-enhed protein 

per FEsv .  

 

Ved konstant produktionstid (skåne-tid), hvor leveringsvægten reduceres som følge af en marginalt 

lavere daglig tilvækst (Tybirk og Sloth, 2020), viser en analyse, at mængden af urin-N per produce-

ret smågris reduceres med 15 % fra 0,281 kg til 0,239 kg (Tabel 5). Da ammoniakemissionen per 

gris i stalden ifølge den aktuelle beregningsmodel er ligefrem proportional med mængden af urin-

N (Sommer et al., 2006a; Sommer et al., 2006b; Kai et al., 2018), skønnes ammoniakemissionen 

derfor ligeledes at falde med 15 %. 

 

Ved konstant leveringsvægt (skåne-vægt), hvor produktionstiden forlænges som følge af lavere 

daglig tilvækst (Tybirk og Sloth, 2020), reduceres mængden af urin-N per produceret smågris med 

12,1 % fra 0,281 kg til 0,247 kg. Derfor estimeres ammoniakemissionen ligeledes af falde med 12,1 

%. 

 

Tabel 5. Effekt på produktivitet, N i gødning og urin samt ammoniakemission ved reduceret råprotein i fode-

ret. 

 Reference Skåne - tid Skåne - vægt 

Proteinniveau, g råprotein per FEsv 165,2 157,7 157,7 

N ab dyr, kg per produceret gris 0,477 0,427 0,440 

   heraf N i fæces, kg  0,196 0,190 0,193 

   heraf N i urin, kg 0,281 0,239 0,247 

Reduktion i TAN-udskillelse forhold til reference, %  14,9 = 15 12,1 = 12 

Reduktion i ammoniakemission per produceret små-

gris i forhold til reference, % 

 15 12 

Gennemsnitsvægt ved indgang, kg 6,7 6,7 6,7 

Vækstrate, kg/dag 0,452 0,440 0,445 

Gennemsnitsvægt ved afgang, kg 31,0 30,36 31,0 

Produktionstid per gris ekskl. tomdage, dage 54,0 54,0 54,8 

Tomdage per stiplads per hold, dage* 5,61 5,61 5,63 
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Dødelighed, % 3,1 3,1 3,1 

Producerede grise per år per stiplads, antal 5,96 5,96 5,87 

TAN-udskillelse/år per stiplads, kg 1,675 1,424 1,450 

TAN-udskillelse relativ  1,000 0,850 0,866 

Reduktion i forhold til Reference, %  15,0 13,4 = 13 

Reduktion i ammoniakemission per stiplads per år i 

forhold til reference, % 

 15 13 

* Summen af dage per hold, hvor en stiplads er ”tom” som følge af, at grisen er død eller overflyttet til slagtesvinestald, og 

pga. rengøring og klargøring til næste hold. Det antages, at i gennemsnit 3,1 % af indsatte grise dør efter 21 dage, hvoref-

ter stipladsen står tom i resten af tiden indtil tømning af stalden. 25 % af de tilbageværende grise udtages en uge, før 

stalden tømmes, og de restende 75 % udtages ved tømning af stalden.  

Danske og udenlandske forsøg 

Det er et velkendt fænomen, at der er en positiv sammenhæng mellem foderets indhold af råpro-

tein og ammoniakemissionen, hvilket er dokumenteret i talrige forsøg. Dog har der i forskningen 

været fokus på slagtesvin, mens der kun er fundet et enkelt dansk forsøg, som involverer smågrise, 

og hvor der samtidig er målt ammoniakemission. Ved dette forsøg resulterede en reduktion i fode-

rets råproteinindhold med 2,0 %-enheder fra 20,2 til 18,2 % (vægt/vægt) i en reduceret ammoni-

akemission på 48 % (63,7 vs. 33,3 g NH3-N/dag per gris) eller i gennemsnit 24 % per %-enhed re-

duktion i foderets indhold af råprotein (Hansen et al., 2006). I en undersøgelse er det fundet, at ud-

skillelsen af urin-N (TAN) faldt fra 0,208 til 0,145 g per produceret smågris svarende til en reduktion 

på 30 %. Det vil sige, at ammoniakemissionen faldt med ca. 1,6 % per % fald i TAN-udskillelsen. 

Gylleprøver udtaget fra et af fire hold grise viste, at ammonium-koncentrationen i gylle fra forsøgs-

holdet var 0,65 kg/ton lavere svarende til 19 % end kontrolholdet (3,4 vs. 4,18 kg/ton), og at pH-

værdien i gylle fra forsøgsholdet var 0,45 pH-enhed lavere sammenlignet med kontrolholdet (pH 

6,38 vs. pH 5,93). 

 

Sajeev et al. (2017) foretog en meta-analyse af 14 publicerede studier omhandlende effekten på 

ammoniakemissionen af reduceret råprotein i foder tildelt henholdsvis slagtesvin og kvæg. For svin 

viser analysen, at ammoniakemissionen i gennemsnit falder med 11 ± 6 % for hver %-enhed reduk-

tion i foderets indhold af råprotein. Der skelnes ikke mellem forskellige kategorier af svin samt, om 

målingerne var foretaget på stalde, gyllelager eller under udbringning af gyllen. 

 

Hansen et al. (2014) tildelte slagtesvin i vægtintervallet ca. 55 kg til ca. 102 kg levendevægt hen-

holdsvis 15,9 og 13,6 % (vægt/vægt) råprotein svarende til en forskel på 2,3 %-enheder og under-

søgte effekten på ammoniakemissionen og N-udskillelsen. Emissionen af ammoniak-N fra slagte-

svin tildelt 15,9 % råprotein var 342 g pr. gris, mens slagtesvin tildelt 13,6 % råprotein udledte 263 g 

per dyr svarende til en forskel på 65 g NH3-N per gris eller 23 %. Dette svarer til 10 % lavere ammo-

niakemission per %-enhed reduktion i foderets råprotein per kg foder. pH-værdien i gylle fra slagte-

svin tildelt 13,6 % råprotein var 0,57 pH-enhed lavere end gylle fra grise tildelt 15,9 % råprotein (pH 

7,42 vs. 6,85). 

Konklusion 

Ved konstant tid i smågrisestalden kan der opnås en 15% reduktion i ammoniakemissionen per 

produceret smågris og ligeledes en 15% reduktion i ammoniakemissionen per stiplads ved en re-
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duktion fra 165,2 til 157,5 g råprotein per FEsv, svarende til en reduktion på 0,75 %-point råprotein. 

Ved ophold i smågrisestalden til konstant vægt er de tilsvarende reduktioner lidt mindre. 

 

En følsomhedsanalyse har vist, at foderets proteinfordøjelighed ikke har stor betydning for de an-

vendte beregninger af N-udskillelsen i urin, så de ovennævnte reduktioner i ammoniakemissionen 

er bedste bud på effekten af at reducere foderets råprotein. 

Lugtemission 
Der er ikke fundet dokumentation for, at reduceret råprotein i foderet reducerer lugtemissionen fra 

smågrisestalde (bl.a. Hansen et al., 2007; Hansen et al., 2014; Le et al., 2009). 

Støvemission 
Reduceret råprotein i foderet skønnes ikke at påvirke støvemissionen fra smågrisestalde. 

Drivhusgasemissioner 
Der forventes ingen effekt af reduceret råprotein på hverken enterisk metanproduktion eller me-

tanproduktion fra håndtering af husdyrgødningen. 

 

Husdyrgødningen producerer ifølge IPCC’s beregningsmetoder en mængde lattergas (N2O), hen-

holdsvis direkte lattergasemission som stammer fra gødningshåndteringen i stald og lager og indi-

rekte emission, der dækker over den produktion af lattergas, der forventes, når ammoniak og NOx, 

der er fordampet fra stald og lager, deponeres i det eksterne miljø og efterfølgende giver anled-

ning til dannelse af lattergas. Den direkte lattergasemission beregnes på grundlag af udskillelsen af 

kvælstof i husdyrgødningen, mens den indirekte lattergasemission beregnes på grundlag af emis-

sionerne af ammoniak og NOx. En reduceret udskillelse af kvælstof per produceret smågris vil så-

ledes, alt andet lige, medføre en proportional reduktion i såvel den direkte som den indirekte lat-

tergasemission. 

Energi- og ressourceforbrug 
Reduceret råprotein i foderet vurderes ikke at have indvirkning på energi- og anden ressourcefor-

brug. 

Virkning på lager og under udbringning af husdyrgødning 
En lavere mængde udskilt kvælstof ab gris reducerer ammoniaktabet under lagring af husdyrgød-

ningen samt under udbringning. Antages det, at gyllens indhold af fosfor er begrænsende for til-

førslen af gylle per hektar, vil en mindre mængde N i udbragt gylle blive kompenseret for via en 

øget mængde N i handelsgødning, hvilket vil føre til et lavere ammoniaktab per ha.  

Affald og spildevand 
En reduktion i foderets indhold af råprotein skønnes ikke at påvirke produktionen af affald og spil-

devand. 
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Miljøfremmede stoffer 
En reduktion i foderets indhold af råprotein skønnes ikke at påvirke produktionen af miljøfremmede 

stoffer. 

Anvendelse i eksisterende stalde 
Reduceret råprotein kan anvendes i eksisterende stalde. Da der kan anvendes enhedsblanding i 

hele vækstforløbet, kræves der ingen investering i ekstra fodringsudstyr. 

Økologi 
Det er næppe muligt at reducere økologiske grises proteintildeling væsentligt i forhold til de nor-

mer, der er lagt til grund for de nyeste gødningsnormer (2019/20) uden nedgang i produktiviteten, 

fordi der p.t. ikke findes økologiske syntetiske aminosyrer, og konventionelt fremstillede syntetiske 

aminosyrer og enzymer må ikke benyttes i henhold til det økologiske regelsæt. 

Arbejdsmiljø 
Reduceret råprotein i foderet skønnes ikke at påvirke arbejdsmiljøet.  

Sundhed og velfærd 
Det forventes ikke, at reduktion i foderets indhold af råprotein vil påvirke sundhed og velfærd i ne-

gativ retning, tværtimod anvendes det lavere proteinniveau i nogle besætninger for at reducere 

risikoen for diarré. 

Udbredelse 
Reduceret protein kan anvendes til alle konventionelle smågrise, hvorimod det ikke vurderes muligt 

at reducere proteinniveauet med 7,5 g råprotein per FEsv til økologiske smågrise uden væsentlig 

forringelse af produktiviteten (daglig tilvækst og kød-procent), da det ikke er tilladt at kompenseres 

for et lavere indhold af protein ved at tilføre syntetiske aminosyrer. 

Økonomi 
Der er ikke udarbejdet økonomisk analyse af anvendelse af reduceret råprotein i foder til smågrise. 
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