
 

 

 

 

 

Tilsætning af benzoesyre i foder til grise 
- Teknologibeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af 

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav 

 Rådgivningsnotat fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 
 

 

 

Nuria Canibe1, Christian Friis Børsting1 & Peter Kai2 

1Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet,  

2 Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet 

 

 

 

  



2 

 

Datablad 

Titel:  Tilsætning af benzoesyre i foder til grise - Teknologibeskrivelse udarbejdet 

som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-

krav 

Forfattere:  Seniorforsker Nuria Canibe & seniorrådgiver Christian Friis Børsting, Institut for 

Husdyr- og Veterinærvidenskab, AU. Seniorrådgiver Peter Kai, Institut for Bio- 

og Kemiteknologi, AU 

Fagfællebedømmelse: Lektor Jan Værum Nørgaard, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, AU 

Kvalitetssikring, DCA: Specialkonsulent Johanna Höglund, specialkonsulent Anna Feldberg Mars-

bøll og akademisk medarbejder Majbrit Guldberg, DCA Centerenheden, AU 

Rekvirent:   Miljøministeriet (MIM) Departementet 

Dato for bestilling/levering: 25.02.2019/25.11.2022 

Faglig redaktion afsluttet: 25.03.2020 

Journalnummer: 2022-0455120 

Finansiering:   Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret 

myndighedsbetjening” indgået mellem Miljøministeriet, Ministeriet for Føde-

varer, Landbrug og Fiskeri og Aarhus Universitet. 

Ekstern kommentering:  Udkast til notatet blev præsenteret og diskuteret ved møder afholdt i en føl-

gegruppe nedsat af Departementet. Følgegruppen bestod ud over Departe-

mentet af repræsentanter fra Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsfor-

ening, Kommunernes Landsforening, Kopenhagen Fur, Landbrug & Fødeva-

rer og Økologisk Landsforening. Følgegruppen har ligeledes haft mulighed 

for at kommentere skriftligt på udkast til notatet; AU modtog ingen kommen-

tarer.  

Eksterne bidrag: Nej. 

Kommentarer til bestilling: Miljøministeriet (MIM) Departementet har bedt AU om at revidere det tekniske 

grundlag for BAT i Danmark jf. bestilling af 25. februar 2019 benævnt ”BAT-

projektet”. Bestillingen er opdateret d. 16. august 2019. Forventninger til om-

fang og detaljeringsgrad er løbende blevet opdateret. MIM Departementet 

har ønsket en samlet slutlevering af hele BAT-projektet. 

Kommentarer til besvarelse: Notatet har ikke været i eksternt peer review eller er publiceret andre steder. 

Ved en evt. senere publicering i tidsskrifter med eksternt peer review vil der 

derfor kunne forekomme ændringer. 

Ophavsret:  Notatet er omfattet af gældende regler om ophavsret. 

Citeres som:  Canibe, N, Børsting, CF og Kai, P. 2022. Tilsætning af benzoesyre i foder til 

grise – Teknologibeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Hus-

dyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. 14 sider. Rådgivningsnotat fra 

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet.  

Rådgivning fra DCA:  Læs mere på https://dca.au.dk/raadgivning/  



3 

 

Forord 
Det er en af de grundlæggende betingelser for at opnå miljøgodkendelse, at ansøgninger om etab-

lering 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 ammoniakforureningen 

ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).  

 

Formålet med dette projekt har været at opdatere det faglige grundlag for en efterfølgende politisk 

fastsættelse af grænseværdier for ammoniakemission (BAT-krav), der anvendes ved miljøgodken-

delse 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 lektor 

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 driv-

husgasser samt de vigtigste ressourceforbrug, der knytter sig til produktionen. Notaterne er udarbej-

det 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 økonomi-

ske analyser af virkemidler til reduktion af ammoniakemissionen i husdyrproduktionen samt de øko-

nomiske 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 anvendelsen 

af stalde og teknologi, herunder i diverse kombinationer og som funktion af husdyrholdets størrelse.  
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Tilsætning af benzoesyre i foder til grise 

Resumé 

Emission af ammoniak fra stald | Det er ikke muligt at fastsætte en konkret reduktion. 

Emission af lugt fra stald | 
Der er ikke fundet tilstrækkelig dokumentation for en effekt af ben-

zoesyretilsætning på lugtemissionen. 

Emission af støv | Der forventes ingen effekt. 

Emission af drivhusgasser | 

Der er ikke fundet dokumentation i forhold til den enteriske metanpro-

duktion. Metanproduktionen under lagring af gylle er tilsyneladende 

ikke påvirket. 

Energi og ressourceforbrug | Der er intet ekstra energiforbrug eller ressourceforbrug. 

Affald og spildevand | Ingen effekt. 

Emission af miljøfremmede stof-

fer 
| 

Benzoesyre findes naturligt i mange planter og er derfor ikke et miljø-

fremmet stof. 

Virkning på lager og mark | 
Forbedret foderudnyttelse reducerer udskillelsen af kvælstof i gyllen 

(smågrise). 

Driftssikkerhed | - 

Økonomi | Der er ikke foretaget økonomisk analyse af teknologien. 
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Definitioner 
 

• Benzoesyre: Benzoesyre er en organisk kemisk forbindelse bestående af en aromatisk ring, hvorpå der 

sidder en carboxylsyre. Benzoesyre har CAS-nr. 65-85-0 og er et udbredt konserveringsmiddel til fødeva-

rer (E 210). 

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

giindholdet i svinefoder på grundlag af næringsstoffernes fysiologiske energiværdi. Derved kan foderets 

fysiologiske værdi fastlægges og sammenlignes uafhængigt af dets ingredienser. 

• 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 nævnevær-

digt til TAN. 
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Beskrivelse 
Tilsætning af benzoesyre til smågrisefoder, slagtesvinefoder og sofoder er i EU godkendt i kategorien 

”zootekniske tilsætningsstoffer” tilhørende den funktionelle gruppe ”andre zootekniske tilsætnings-

stoffer (reduktion af urinens pH-værdi).  

 

Dosis 

Smågrisefoder må tilsættes maksimalt 5.000 mg benzoesyre per kg foder, svarende til 0,5 vægt-% 

(Anonym, 2018). Såvel slagtesvinefoder som sofoder må tilsættes mellem 5.000 og 10.000 mg ben-

zoesyre per kg foder svarende til et minimum og en maksimal dosering på henholdsvis 0,5 vægt-% 

og 1,0 vægt-% (Anonym, 2016, Anonym, 2018).  

 

Tilsigtet effekt 

Benzoesyre har to kendte virkemekanismer i grisene: 

 

1. Vækstfremmende effekt: Denne effekt kan være et resultat af en kombination af flere para-

metre. Benzoesyre har en antibakteriel effekt ved direkte at reducere pH i tarmindhold, og 

via dens evne til at trænge gennem mikroorganismernes cellevæg, som øges ved lavt pH, 

hvor den hæmmer eller ødelægger mikroorganismernes intracellulære processer (Cherring-

ton et al., 1991; Russell, 1992). Derved reduceres den mikrobielle aktivitet i grisens mave-

tarmkanal, hvorved konkurrencen om næringsstofferne mellem grisen og tarmmikrobiotaen 

mindskes. Benzosyre kan også øge protein fordøjelighed ved at reducere pH i maveindhold. 

Ved lavt pH, øges aktiviteten af det proteolytiske enzym pepsin og mavens passage ha-

stighed kan også være reduceret, hvilket giver mere tid til hydrolysering af protein (Partanen 

and Mroz, 1999). Organiske syrer generelt (Partanen and Mroz, 1999) og benzoesyre specifikt 

(Diao et al., 2016) kan også påvirke tarmepitelets morfologi og stimulere sekretion af pank-

reatiske enzymer. Derfor, via disse faktorer, kan benzoesyre bidrage til en forbedret fordøje-

lighed af foderet (Bühler et al., 2009) og dermed en forbedret tilvækst og foderudnyttelse 

(Holm, 2012; Holm og Andersen, 2012). Den forbedrede foderudnyttelse medvirker til, at der 

udskilles færre næringsstoffer i gyllen per kg tilvækst, ligesom en øget vækstrate reducerer 

antallet af produktionsdage, hvilket, kan reducere ammoniakemissionen per produceret gris. 

Sidstnævnte har dog ingen effekt på ammoniakemissionen per år per stiplads. 

 

2. Forsurende effekt: Benzoesyren optages næsten 100 % i tyndtarmen og omdannes i leveren 

til hippursyre, som udskilles via urinen. Hippursyre forsurer urinen (Van der Peet-Schwerig et 

al. 1999; Guingand, 2005; Aarnink, 2008; Holm et al., 2010; Galassi et al., 2011; Murphy et al., 

2011), hvilket medvirker til at reducere gyllens pH-værdi. Ved lavere pH-værdi, vil en mindre 

andel af gyllens ammonium blive frigivet som ammoniak, og derved reduceres ammoniak-

fordampningen.  

Ammoniakemission 
Der er foretaget en gennemgang af den danske og internationale litteratur omkring effekten af til-

sætning af benzoesyre til foder til grise på ammoniakemissionen (Tabel 1).  
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Smågrise 

Kun ét studium inkluderede smågrise (Montalvo et al., 2013), som målte 9,5 % lavere ammoniak-

emission fra grise tildelt 0,5 % benzoesyre. Effekten var dog ikke signifikant.  

 

Det er således ikke muligt at konkludere, hvorvidt benzoesyre tilsat smågrisefoder kan tilskrives en 

ammoniakreducerende effekt. 

 

Slagtesvin 

19 studier inkluderede slagtesvin. Heraf lå 12 studier inden for den af EU fastsatte minimums- og 

maksimumsdosis (5.000 til 10.000 mg/kg) for tilsætning af benzoesyre til slagtesvinefoder (Anonym, 

2018), og af disse blev ni studier gennemført i svinestalde, mens tre studier omfattede målinger på 

gylle overført til beholdere. Yderligere seks studier omfattede forsøg, hvor dosis af benzoesyre over-

stiger den tilladte mængde i EU (1,0 %). 

 

0,5 % benzoesyre 

Fem studier undersøgte effekten af tilsætning af 0,5 % benzoesyre til slagtesvinefoder (Guingand et 

al., 2005; Galassi, 2011; Holm og Andersen, 2012, Cho et al., 2015 og Devi et al., 2015). Heraf blev 

kun to studier baseret på staldmålinger, mens tre studier var baseret på målinger på gylle i behol-

dere. To af studierne viste en ammoniakreduktion på henholdsvis 6 og 17 % (Cho et al., 2015; Galassi 

et al., 2011), men effekten var ikke signifikant i nogen af studierne, og kun Galassi et al. (2011) var et 

staldforsøg. Holm og Andersen (2012) foretog ikke ammoniakmålinger, men beregnede en teoretisk 

effekt på 11 % ud fra en forventet pH-effekt samt forbedret foderudnyttelse som følge af benzoesyre. 

Guingand et al., (2005) rapporterede, at der ikke blev fundet signifikant effekt uden angivelse af 

værdier. I det sidste beholder-studie blev der observeret en stigning i ammoniakfordampning i for-

hold til kontrolfoder uden tilsætning af benzoesyre (Devi et al., 2015).  

 

Det konkluderes derfor, at der ikke har kunnet findes entydigt belæg for, at 0,5 % benzoesyre tilsat 

foder til slagtesvin reducerer ammoniakemissionen. 

 

1,0 % benzoesyre 

I en rapport fra FN (UNECE, 2014), udtales, at tilsætning af 1% benzoesyre til slagtesvinefoder redu-

cerer ammoniakemissionen fra svinestalde med ca. 20 %, hvilket blev beregnet fra de resultater, der 

blev dokumenteret i studierne af Aarnink et al., 2008 (15,8 %) og Guingand et al. (2005) (24 %).  Der 

er fundet i alt 11 publikationer, der testede effekten af 1% tilsætning af benzoesyre til foder til slag-

tesvin, og disse målte en meget stor variation fra 0 til 30 % ammoniakreduktion (Tabel 1). I syv af de 

11 publikationer blev der målt ammoniakemission fra forsøgsstalde, og af dem var der kun to, der 

dokumenterer en signifikant ammoniakreduktion, henholdsvis Aarnink et al. (2008): 15,8 % (kg 

NH3/stiplads per år) og Holm (2012): 8 % (kg NH3 per produceret gris). Sidstnævnte beregner ligele-

des effekten baseret på kg NH3/stiplads per år): 14 %, hvilket understreger, at opgørelsesmetoden 

har betydning for effekten. 

 

De resterende fire studier er baseret på ammoniakmålinger på gylle i beholdere, hvor fæces og urin 

var blevet blandet, og de kan ikke umiddelbart benyttes som dokumentationsgrundlag for redukti-

onspotentialet i stalde.  
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Det konkluderes derfor, at litteraturen indikerer, at 1,0 % benzoesyre tilsat foder til slagtesvin kan re-

ducere ammoniakemissionen, men at kun to ud af i alt syv stald-forsøg påviser en signifikant effekt, 

mens de øvrige studier af forskellige årsager ikke fandt signifikant forskel. Der kan ikke på det fore-

liggende grundlag fastsættes en konkret værdi for den ammoniakreducerende effekt af 1,0 % ben-

zoesyre tilsat slagtesvinefoder. 

 

Mere end 1 % benzoesyre 

Tilsætning af 0,7 % og 1,7 % benzoesyre i henholdsvis perioden ca. 26-42 kg levendevægt og fra ca. 

42-113 kg levendevægt har i et forsøg påvist en ikke-signifikant ammoniakreduktion på 40 % (2,04 

vs. 1,22 kg NH3/stiplads per år (den Brok et al., 1999).  

 

Ved tilsætning af mere end 2 % benzoesyre er der påvist høje signifikante ammoniakreduktioner i 

såvel staldforsøg som beholderforsøg. Gældende EU-regler (Anonym, 2018) tillader dog kun tilsæt-

ning af benzoesyre op til 1,0 %, hvorfor disse reduktioner ikke kan anvendes i praksis. 

 

Tabel 1. Effekt af tilsætning af benzoesyre i foderet på ammoniakfordampning. 

Reference Dosis Type 
Grisenes 

vægt 
pH urin pH gylle 

Foder- 

effektivitet 

Ammoniak- 

reduktion 

Montalvo 

(2013) 
0,5 % Stald 13-32 kg  7,2-7,1 (NS) 1,82-1,85 (NS) 9.5 % (NS) 

Guingand 

(2005) 
0,5 % Stald 

30 kg - 

slagtning 
7,3-7,0  

FCR* 2,81 

(kontrol)- 2,67 

(BS) 

NS 

Holm og 

Andersen 

(2012) 

0,5 % Stald    
FE=2,67* 

(kontrol 2,74) 

11 % (ikke målt, 

skønnet) 

Galassi 

(2011) 
0,5 % Beholder 100-140 kg 

(kontrol 

8,99)                     

8,65 

  17 % (NS) 

Cho et al. 

(2015) 
0,5 % Beholder 

Ca. 80 kg 

og ca. 110 

kg 

   
Headspace målinger 

(ppm) 

Devi et al. 

(2015) 
0,5 % Beholder 50 kg    

Headspace målinger 

ca. 6 % (NS) 

Guingand 

et al., 

(2005) 

1,0 % Stald 
30 kg - 

slagtning 
7,3-6,4*   

24 % per produceret 

gris 

Lyngbye og 

Sørensen 

(2006) 

1,0 % Stald 25-100 kg  NS Ikke designet 
5 % per produceret 

gris (NS) 

Hansen et 

al. (2007) 
1,0 % Stald 27-100 kg    0 % 

Aarnink 

(2008) 
1,0 % Stald 25-110 kg 6,50-5,29*   

per pig place (kg/år)                       

15,8 %* 

Holm 

(2010) 
1,0 % Stald 30-102 kg 

6,93-6,37;         

6,55-5,40* 

7,32-7,26;      

6,98-6,91 

(NS) 

 7,5 % (P =0,06) 

Holm og 

Andersen 

(2012) 

1,0 % Stald    
FE = 2,66* 

(kontrol 2,74) 

16 % (ikke målt, 

skønnet) 
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Reference Dosis Type 
Grisenes 

vægt 
pH urin pH gylle 

Foder- 

effektivitet 

Ammoniak- 

reduktion 

Holm 

(2012) 
1,0 % Stald 32-107 kg  

7,14-7,11 

NS 
ikke målt 

g NH3-N/gris/time                 

8 %*                                                

per produceret gris                        

14 % 

Galassi 

(2011) 
1,0 % Beholder  8,49   18 % NS 

Murphy 

(2011) 
1,0 % Beholder ca. 80 kg 

(kontrol 

8,52)                  

7,48 

(kontrol 

8,16-8,97)                 

7,32-8,46* 

 

mg NH3-N/g N in-

take DM                                                     

30%* 

Eriksen et 

al. (2014) 
1,0 % Beholder 60 kg 

8,24-7,93 

(NS) 

6,85-6,56 

(NS) 
 

mg NH3-N/m2/time                 

28 %* 

Patras et al. 

(2014) 
1,0 % Beholder Fra 30 kg  

LP: - 0,67 pH 

enhed 

HP: - 0,88 

pH enhed 

Ikke designet 
LP: 13,8 % (NS) 

HP: 5 % (NS) 

Den Brok et 

al. (1999) 

Start-

blan-

ding: 

~0,7 % / 

slut-

blan-

ding: 

~1,7 % 

Stald 26-113 kg 

Startbl.: 7,5 

vs 5,69 

Slutbl.: 7,48 

vs 5,02 

Startbl.: 7,76 

vs 7,28 

Slutbl.: 7,82 

vs 7,04 

2,72 vs 2,64 

kg/kg* 
40 % (NS) 

Hansen 

(2007) 
3,0 % Stald     57 %* 

Lyngbye og 

Sørensen 

(2006) 

3,0 % Stald 65-100 kg    28 %*** 

Canh 

(1998) 

1,84 % 

ben-

zoesyre 

som 

kalcium 

benzo-

ate 

Beholder 60 kg    50 %* 

Eriksen et 

al. (2010) 
2,0 % Beholder 50 kg  Ca. 8,3 – 7,5  60-70 % 

Murphy 

(2011) 
2,0 % Beholder  6* 6,51-8,09*  41 %* 

Murphy 

(2011) 
3,0 % Beholder  5,77* 6,40-7,40*  72 %* 

Canh 

(1998) 

3,68 % 

ben-

zoesyre 

som 

kalcium 

benzo-

ate 

Beholder  
(kontrol; 

7,50; 6,84; 

5,28; 4,49)* 

  60 %* 

* Signifikant forskellig fra ingen tilsætning af benzoesyre (P<0,05). *** Signifikant forskellig fra ingen tilsætning af benzoe-
syre (P<0,001). NS: Ingen signifikant effekt. LP: Lavprotein-blanding med 137,1 – 139,2 g råprotein/kg foder. HP: Højprotein-
blanding med 182,6 – 183,8 g råprotein/kg foder. 
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Lugtemission 
Der er ikke fundet robust dokumentation for en lugtmæssig effekt af tilsætning af benzoesyre til svi-

nefoder.  

 

Lyngbye & Sørensen (2006) målte således ingen lugtmæssig effekt af tilsætning af hverken 1 % eller 

3 % benzoesyre tilsat slagtesvinefoder. Aarnink (2008) fandt ligeledes ingen lugtmæssig effekt af 

tilsætning af 1 % benzoesyre til slagtesvinefoder, mens Holm (2012) målte 17 % lavere lugtemission 

fra en staldsektion med slagtesvin tildelt foder indeholdende 1 % benzoesyre sammenlignet med en 

staldsektion med kontrolgrise. 

Støvemission 
Tilsætning af benzoesyre skønnes ikke at påvirke mængden af støv der udledes fra stalde. 

Drivhusgasemissioner 
Eriksen et al. (2010) undersøgte effekten af blandt andet 2 % benzoesyre i foder til slagtesvin på 

emissioner af VOC, herunder metan, ved et lagringsforsøg men observerede kun kortvarig inhibition 

af produktionen af metan. Samme konklusion blev draget ved et efterfølgende lagringsforsøg, hvor 

gylle fra slagtesvin fodret med foder indeholdende 1 % benzoesyre (Eriksen et al., 2014). Det kan 

derfor konkluderes, at der ikke er fundet evidens for at benzoesyre tilsat foder til grise påvirker me-

tanemissionen fra gylle. Hvorvidt den enteriske metanproduktion påvirkes af benzoesyre er uafklaret. 

Energi- og ressourceforbrug 
Anvendelse af benzoesyre påvirker ikke forbrug af energi og vand. 

Virkning på lager og under udbringning af husdyrgødning 
Dette punkt er ikke behandlet, fordi det ikke har været muligt at fastlægge en ammoniakreduce-

rende effekt. 

Affald og spildevand 
Ingen effekt. 

Miljøfremmede stoffer 
Ingen effekt. 

Anvendelse i eksisterende stalde 
Foder indeholdende benzoesyre kan benyttes i eksisterende stalde. 

Økologi 
Foder indeholdende benzoesyre kan ikke benyttes til økologiske grise. 

Udbredelse 
Det vurderes, at anvendelse af benzoesyre i smågrisefoder er udbredt i smågriseproduktionen. 
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Sundhed og velfærd 
Benzoesyre er tilladt med op til 0,5 % i foder til smågrise og mellem 0,5 og 1% til slagtesvin og søer 

(Anonym, 2016 og Anonym, 2018). Ved højere tildeling er der risiko for, at grisenes sundhed påvirkes 

negativt, fordi grisenes knogler ikke udvikles normalt på grund af det lavere pH i dyrene. 

 

Holm og Andersen (2012) observerede en stigning i mavesårsindekset fra 6,3 til 6,9 hos slagtesvin 

tildelt foder indeholdende 1 % benzoesyre. Stigningen var signifikant. 

 

Ved en dosis på 0,5 % benzoesyre i foderet forventes benzoesyren ikke at have negativ effekt på 

grisenes velfærd. I forbindelse med godkendelsen af produktet VevoVitall® i EU er der set på højere 

doseringer, og det nævnes, at det ved en iblanding på 2 % ikke kan udelukkes, at benzoesyre kan 

give problemer med mavesår (Anonym 2016). VevoVitall® består af minimum 99,9 % benzoesyre. 

Ved et forsøg, hvor der blev iblandet 3 % benzoesyre i foderet (Lyngbye & Sørensen, 2006), obser-

veredes lavere foderoptagelse og lavere produktivitet blandt slagtesvin tildelt forsøgsfoder med 3 % 

benzoesyre sammenlignet med kontrolgrisene.  

Økonomi 
Der er ikke foretaget økonomisk analyse af teknologien. 
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