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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.  

  



 

 5 

 

    

Malkekøer, kvier og stude: Sengebåsestalde 

med spaltegulv og gyllekanal med linespil 

Resumé 

Emission af ammoniak fra stald | 1,16 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal. 

Emission af lugt fra stald | 
13 OUE/s per m2 produktionsareal og 3,1 LE/s per m2 produktions-

areal. 

Emission af støv | Ingen data 

Emission af drivhusgasser fra 

stald 
| Ingen data 

Energiforbrug | 
Elforbrug til gødningshåndtering: 2–19 kWh/år per m2 produktions-

areal. 

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

gældende regler.  

Driftssikkerhed | Driftssystemet er produktionsmæssigt driftsikkert. 

Etableringsomkostninger | 

For spaltegulv med liniespil under lav kanal er investeringen i gulv og 

teknik fra 5.363 kr. per årsko til 14.430 kr. per årsko. Den laveste inve-

stering per årsko er for den største besætning med 1000 køer. 

Samlede driftsomkostninger  
Den samlede årlige meromkostningter i forhold til referencestalden er 

for spaltegulv med linespil opgjort til -2 til 542 kr. per årsko. 

Driftsøkonomisk omkostningsef-

fektivitet 
| 

Emissionen er den samme som for referencestalden, hvorfor der ikke 

er beregnet en omkostningseffektivitet.  

Referencestaldsystem | 
Sengebåsestalde med spaltegulv og gyllekanal  (ringkanal eller 

bagskyl). 
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Definitioner 

• Ajle: en blanding af urin, opløst (omlejret) fæces, spildt drikkevand og lidt vaskevand, der udledes gen-

nem afløb til en ekstern beholder. 

• AMS: automatisk malkesystem (AMS) er et system til malkning med malkerobot. 

• Driftssystem: beskrivelse af en produktionsform omfattende identifikation af dyrekategori, opstaldnings-

forhold, inklusiv stald- og stiudformning og drift. 

• Drænet fast gulv med ajleafløb og gødningsskraber: Gulv i gangarealer med 1–3 % fald mod en eller flere 

ajlerender i gulvets længderetning eller spalteåbninger på tværs af gulvets længderetning. Åbningsare-

alet til eventuel underliggende gyllekanal må maksimalt udgøre 5 % af gangarealet. Gulvet skrabes rent 

for gødning mindst 12 gange dagligt. 

• Emisson: direkte eller indirekte udledning til luft, vand eller jord af stoffer, rystelser, varme eller støj fra 

punktkilder eller diffuse kilder på husdyrbrug, husdyranlæg, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg el-

ler arealer, der modtager gødning (LBK nr 520 af 01/05/2019). 

• Fast gulv: Gangareal med tæt gulv uden fald og ajleafløb. Gulvet er typisk et plant betongulv, som skrabes 

rent for gylle ca. to gange dagligt. 

• Foderbord: krybben eller pladsen, hvor foderet bliver tildelt. 

• Gylle: en pumpbar blanding af fæces, urin, vand og strøelse. Gylle opsamles normalt i gyllekanaler under 

det gulvareal som er udformet med spalteåbninger. Den beregnede opholdstid for gyllen inde i stalden 

afhængiger af staldens udformning og hyppighed af tømningen af gyllekanalerne til et eksternt lager. 

• Gødning: staldgødning fra kvægstalde er en blanding af fæces, urin og strøelse.  

• Kalv: kvæg fra fødsel til seks måneder (BEK nr 1743 af 30/11/2020).  

• Ko: hundyr som har kælvet sin første kalv (BEK nr 1743 af 30/11/2020). 

• Kreaturer: en samlet betegnelse for kategorier af kvæg, herunder ko, kalv, tyr og herunder slagtetyr, kvie 

og herunder slagtekvie (BEK nr 1743 af 30/11/2020). 

• Kvie: hundyr på 6 måneder eller derover, som endnu ikke har kælvet sin første kalv. Første kælvning sker 

typisk, når hun er ca. 2 år gammel og samtidig begynder hun at give mælk.  

• Malkekvæg: kvæg, der holdes med henblik på malkeproduktion (BEK nr 1743 af 30/11/2020). 

• Malkeområde: område, hvor koen opholder sig i forbindelse med malkning (BEK nr 1743 af 30/11/2020). 

• 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 (BEK nr 2225 af 27/11/2021).  

• Race, lille: racer og krydsninger heraf, der som fuldt udvokset har en gennemsnitsvægt på mindre end 

550 kg (BEK nr 1743 af 30/11/2020). Eksempel er Dansk Jersey. 

• Race, stor: racer og krydsninger heraf, der som fuldt udvokset har en gennemsnitsvægt på 550 kg eller 

derover (BEK nr 1743 af 30/11/2020), hvor eksempler er Dansk Holstein (sortbrogede malkekøer) eller 

Rød Dansk Malkerace. 

• Sengebåse: individuelle hvilepladser adskilt af skillebøjler eller lignende (BEK nr 1743 af 30/11/2020).  

• Sengebåsestald/Sengestald: Stald, hvor kreaturerne kan bevæge sig frit (løsdriftsstald), og hvor hvileare-

alet er opdelt i sengebåse (BEK nr 1743 af 30/11/2020). Sengebåsene er typisk arrangeret i enkelt- eller 

dobbeltrækker af sengebåse. Gangarealet fungerer som trafik-, gøde-, motions- og anden opholdsareal. 

Gangarealet kan være indrettet med spaltegulv, drænet fast gulv eller fast gulv. Gødningen håndteres 

som gylle. 

• Spaltegulv: gulv udført med spalteåbninger, der tillader dræning af ekskrementer og urin til en underlig-

gende gyllekumme.  

• Staldafsnit/staldsektion/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. 

• Stud: kastreret handyr. 

• Ungdyr: hundyr på 6 måneder eller derover, som endnu ikke har kælvet (kvie) eller handyr (tyr) på 6 må-

neder eller derover i perioden, hvor dyret opfedes med henblik på slagtning eller avl (BEK nr 1743 af 

30/11/2020). 

• Ædeplads: en plads ved foderbordet (BEK nr 1743 af 30/11/2020).  



 

 7 

 

Faktaboks 

Følgende væsentligste dyrevelfærdskrav til hold af kvæg af betydning for BAT er fastsat i henhold til 

Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg (BEK nr 1743 af 30/11/2020); 

listen i faktaboksen er ikke udtømmende. Der findes en række overgangsregler, primært for stalde ta-

get i brug før 1.juli 2010:  

• Malkekøer, kvier og stude kan opstaldes i en sengebåsestald.  

• Der skal være mindst én sengebås per dyr. Sengebåse skal være indrettet således, at dyret kan 

lægge sig, hvile sig og rejse sig uden besvær. 

• Underlaget i hvilearealet i stalde skal bestå af et tørt og blødt materiale. 

• Gulve i gangarealer i stalde skal være skridsikre og være konstrueret, udformet og vedligeholdt 

således, at køerne kan gå naturligt og ikke kommer til skade. Gødning skal fjernes så ofte som 

nødvendigt for at sikre skridsikre gulve og god klovsundhed. 

• Gangarealer i stalde  skal være indrettet således, at der er tilstrækkelig mulighed for, at køerne 

uhindret kan vende sig om frit passere hinanden. Det gælder dog ikke i malkeområdet.  

• Der er krav til en passende kunstig belysning med sænkning til højst 5 lux i stalden i sammenlagt 8 

timer i tidsrummet mellem kl. 18 og 06. I stalde med mindre én ædeplads per malkeko, med au-

tomatisk malkesystem eller med aften- eller natmalkning skal der hele døgnet dog være minimum 

25 lux på gangarealer. 

• Dyrene skal have afgang til foder mindst 20 timer i døgnet dog ikke ved goldning. Der skal være 

fri adgang til vand. 

• Krav til længde og bredde af sengebåse og bredde af forskellige gangarealer afhænger af dyre-

typen (små/store racer), dyrenes størrelse samt staldens indretning, placering af drikkekar og 

kobørster og ibrugtagningstidspunkt. Krav til antal, placering og bredde af tværgange er afhængig 

af antallet af sengebåserækker, antallet af sengebåse i sengebåserækkerne og staldens indret-

ning. Krav til pladsen ved foderbordet afhænger af dyrenes aldersklasse, fodringsstrategi (restrik-

tiv/ædelyst) og malkekøer i en periode efter kælvning. 

Særligt for malkekøer: 

• Totalarealet for det område, hvor køerne opholder sig i stalden mellem malkningerne, skal per 

malkeko være mindst 6,6 m2 for små racer og 8,0 m2 for store racer. 

• I stalde med malkestald skal opsamlingspladsen, hvor køerne kan opholde sig umiddelbart før 

malkning udgøre et areal på mindst 1,5 m2 per ko for store racer og 1,35 

 m2 for små racer. 
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Beskrivelse 

Denne driftsystembeskrivelse dækker et staldsystem indrettet af typen sengebåsestald med spalte-

gulv og gyllekanal med linespilsanlæg til brug for malkekøer, kvier og stude. 

 

Driftsystembeskrivelsens formål er, at beskrive staldsystemets miljøeffekt forstået som standardemis-

sion med hovedvægt på emission af ammoniak, NH3-N, samt standardniveau for drifts- og etable-

ringsomkostninger. Beskrivelsen er ikke en udtømmende beskrivelse af staldsystemet. Fokus er lagt 

på forhold, som har væsentlig betydning for forskelle på ammoniakemission og/eller drifts- og etab-

leringsomkostninger mellem de forskellige staldsystemer. Forhold i staldsystemet vedrørende dyre-

nes sundhed og velfærd vil kun være behandlet i det omfang, det har væsentlig betydning for stal-

dens miljøeffekt. 

 

Indretning af sengebåsestalde 

Sengebåsestalde er en fællesbetegnelse for løsdriftsstalde, hvor dyrene kan bevæge sig frit, og hvor 

hvilearealet er indrettet med individuelle sengebåse (BEK nr 1743 af 30/11/2020). Stalden er funk-

tionsopdelt i hvileområder og ædeområder, bundet sammen af gangarealer (Figur 1 og 2). Senge-

båsene er enten arrangeret i enkelt- eller dobbeltrækker.  

 

Ædeområdet er typisk indrettet med et langt foderbord adskilt fra køernes område med et forværk 

og med en kørevej, hvor dyrerne ikke har adgang, langs med foderbordet. Der kan tildeles supple-

rende kraftfoder i kraftfoderautomater som typisk er placeret med adgang fra ædeområdet, i mal-

kestalden eller ved AMS. Gangarealet fungerer som trafik-, gøde- og motionsareal. I gangarealet 

kan der også være inventar som f.eks. drikkekopper/drikkekar eller kobørster. 

 

Dimensioneringen  af sengebåsestalde er i hovedtræk defineret i Bekendtgørelse om dyrevelfærds-

mæssige mindstekrav til hold af kvæg (BEK nr 1743 af 30/11/2020), der generelt tager udgangs-

punkt i dyrenes størrelse. 
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Figur 1. Principskitse af sengebåsestald til malkekøer. Stalden er funktionsopdelt i hvileområde med individuelle sengebåse 

og ædeområde med foderbord og vand i nærheden. Områderne er bundet sammen af gange (her vist med spaltegulv 

og kanal med omrørerbrønd). Principskitsen er vist med sengebåse i både enkelt- og dobbeltrækker, et par kælvnings-

bokse samt malkestald med opsamlingsplads foran malkestalden og tilhørende mælkerum. Kilde: Efter Landbrugets Byg-

geblad, 2004. 

 

Sengebåse 
En sengebås er en individuel hvileplads adskilt af skillebøjler eller lignende, hvor koen kan lægge 

sig, hvile sig og rejse sig uden besvær. Sengebåsene er typisk indrettet med en betonbund og her-

over er der et underlag af et tørt og blødt materiale. Leje er hævet i forhold til gangarealet for at 

mindske risikoen for sprøjt af gødning og ajle fra gangen og op i sengebåsen. Med et underlag af 

madrasser eller måtter, hvor urin og tynd gødning kan løbe af madrasserne, vil lejet typisk være ind-

rettet med et fald ud mod bagkanten til gangarealet (Figur 3). Ofte strøes der ovenpå madrasserne, 

for at holde dem tørre og hygiejniske. Såfremt underlaget i sengebåsene består af løst strøelsesma-

teriale såsom halm, savsmuld eller sand, vil sengebåsen typisk være forsynet med en bagkant for at 

holde på strøelsen. 
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Figur 2A og 2B. Fotos af åbne sengebåsestald. Dyrene går i løsdrift og kan frit bevæge sig i et større område med adgang 

til sengebåse, foderbord, vandkar og børste. Dyrene er ofte inddelt i grupper. I begge stalde er der naturlig ventilation via 

åbninger i væggene og kip. Øverst: I denne stald er foderbordet med en køregang placeret ned igennem midten af stal-

den og sengebåsene er i rækker langs siderne. Der ses briseventilatorer i loftet. Som malkesystem er der her valgt AMS, 

som ses nede i højre side af stalden, i stedet for et konventionelt malkesystem i en malkestald. I tværganges anes et par 

kobørster. Den viste stald har spaltegulv i gangarealerne. Nederst: En sengebåsestald, hvor sengebåsene ses tydeligere. 

Der er måtter med strøelse i sengebåsene. Denne stald er med rilleskåret spaltegulv. Der ses et vandtrug til venstre i billedet. 

I fjerneste ende ses malkestalden. I nyere stalde placeres malkestalden typisk i en bygning ved siden af sengebåsestalden. 

Fotos: SEGES. 

 

Sengebåsens udformning er vigtig for koens hvile og dens adfærd i sengebåsen herunder også, hvor 

dyret står eller ligger i sengebåsen. Det gælder både for udformningen i form af sengebåsens 
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længde- og breddemål i forhold til kreaturet selv, for indretning med skillebøjler imellem sengebå-

sene samt placering af nakke- og brystbom. Dyrets placering i sengebåsen har betydning for, hvor 

ren sengebås og dyr dermed kan holdes, hvilket kan indvirke på ammoniakemissionen. Arealet 

foran nakkebommen tæller ikke med i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens definition af produk-

tionsareal, da køerne ikke har mulighed for at afsætte gødning der.   

 

 
Figur 3. Principskitser (snit) af sengebås med med skillebøjle. Th.: Leje forsynet med måtte eller madras. Tv.: Leje af løst 

strømateriale såsom sand eller snittet halm. Sengebåsene er adskilt af skillebøjle mod sengebåsen ved siden af. Nakke-

bommen markerer, hvor langt frem i sengebåsen koen kan gå. Brystbommen markerer, hvor langt fremme i sengebåsen 

koen kan lægge sig. Sengebåsens leje er typisk hævet i forhold til gulvet i gangen. En sengebås vil normalt have et fald 

mod bagkant og en bagkant, som ikke er højere end lejet. Figur efter (Anonym, 2018). 

 

Sygepladser og andre opstaldningsfaciliteter 
I tilknytning til rækkerne af almindelige sengebåse kan der være andre opstaldningsfaciliteter pla-

ceret mere eller mindre integreret i eller i tilknytning til det egentlige sengebåsestaldsafsnittet for at 

tilgodese de forskellige opstaldningsbehov dyrene kan have - enten på grund af sygdom eller f.eks. 

for at tilpasse indretningen til en årsproduktion af malkekvæg med en cyklus med laktation, goldpe-

riode, kælvning samt en tilhørende ungkvægsproduktion (BEK nr 1743 af 30/11/2020). I praksis kan 

der i en bygning med sengebåsestald optræde staldafsnit med andre staldtyper f.eks. bokse med 

dybstrøelse. Syge og tilskadekomne køer skal kunne holdes adskilt fra andre kreaturer og om nød-

vendigt kunne opstaldes enkeltvis. Derfor er der sygepladser, som kan være i form af et sengebåse-

afsnit eller  enkelt- eller fællessygebokse (BEK nr 1743 af 30/11/2020). Eksempler på andre staldty-

per end sengebåsestald, som kan være placeret mere eller mindre integreret i samme bygning kan 

være fællesforberedelsesbokse til højdrægtige køer og kvier samt enkeltkælvningsbokse, hvor koen 

er i forbindelse med kælvning.  

 

Foder- og vandforsyning 
I sengebåsestalden får kreaturerne tildelt foder ved et eller flere lange foderborde i ædeområdet. 

Foderbordet kan være udformet som en lang åben plads med bagkant eller en mere lukket krybbe 

med både for- og bagkant. Foderbord og køernes ædeplads på gangarealet bag foderbordet er 

adskilt af et forværk, typisk af horisontale frontrør eller fanggitter og som dyrene stikker hovedet igen-

nem for at nå foderet. Bunden af foderbordet kan være hævet ligesom der kan være et repos til 

forbenene eller en ædeplatform til hele dyret op til foderbordet. Foderet på foderbordet er typisk 

grovfoder/ensilage, grundfoder, fuldfoder og/eller frisk græs. Tilskudsautomater skal være placeret 

i umiddelbar tilknytning til ædepladsen. I tilskudsautomater tilbydes kraftfoder og korn. Køers vand-

behov dækkes fortrinsvis af drikkevand, mens kun en mindre del optages gennem foderet. Malke-

køer skal have fri adgang til rigeligt drikkevand fra et vandspejl (BEK nr 1743 af 30/11/2020). Vand 

tilbydes typisk tilbydes i vandkar frem for kopper og er typisk være placeret i tværgangene tæt ved 

ædepladserne.  
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Det vurderes, at forskellige  udformninger af foder- og vandforsyning ikke er koblet til bestemte gulv- 

og gødningssystemer og derfor ikke giver anledning til forskellige niveauer for ammoniakemission 

og/eller drifts- og etableringsomkostninger afhængig af sengebåsestaldens gulvtype og gødnings-

system. 

 

Ventilation og indeklima 
Kvæg er generelt robuste over for større temperaturudsving og tolererer udmærket temperaturer 

under frysepunktet under danske forhold, mens høje sommertemperaturer på 25–30˚C og derover 

kombineret med høj luftfugtighed kan give køerne varmestress, hvor især højtydende malkekvæg 

er udsat med nedsat foderoptag og mælkeproduktion til følge (Hempel, Menz, Pinto og Gelán et al., 

2019; Anonym, 2018; Munksgaard og Søndergaard (eds), 2006). Bygningens isolering, opvarmning 

og ventilation skal sikre, at luftcirkulation, støvindhold, temperatur, støjforhold, relativ luftfugtighed og 

koncentration af kuldioxid (CO2), ammoniak, (NH3) og svovlbrinte (H2S) holdes på et niveau, som 

ikke er skadeligt for kreaturerne og overholder de fastsatte grænseværdier (BEK nr 1743 af 

30/11/2020). 

 

Sengebåsestalde bygges i dag typisk som uisolerede åbne stalde med naturlig ventilation gennem 

store vægåbninger med vindbrydende gardiner, gælleplader eller lignende konstruktion samt åben 

kip. Luftskiftet genereres i høj grad af vinden samt i perioder med lav vindhastighed eller lukkede 

gardiner af dyrenes varmeproduktion (konvektionsdrevet luftskifte). Luftindtaget er primært gennem 

gardinåbninger i facader og luftafgang gennem kipåbningen og/eller via gardinåbninger i mod-

satte side af stalden end luftindtaget. Med lukket kip fungerer gardinåbninger både som luftindtag 

og –afkast. Gardinernes åbningsgrad kan normalt justeres for at regulere luftskifte og klima.  

 

Ved naturlig ventilation er luftskiftet dels baseret på dyrenes varmeproduktion og princippet om at 

varm luft stiger opad og dels på trykforskelle mellem luftindsug og –afkast pga. vindpåvirkning og/el-

ler højdeforskel (Morsing et al., 1999). Staldens åbningsareal dimensioneres til at sikre tilstrækkelig 

naturlig ventilation med udgangspunkt i udeklimadata og dyrenes varmeproduktion som blandt an-

det afhænger af dyrenes alder, placering i produktionssystemet (dvs. kalve, slagtekvæg, opdræt, 

kælvekvier, goldkøer og malkekøer) samt vægt og mælkeproduktion (Morsing et al, 1999; Munks-

gaard og Søndergaard (eds), 2006). I forhold til indeklima dimensioneres ventilationen efter at give 

tilstrækkelig luftskifte i de varmeste sommermåneder samtidig med vindstille vejr. I uisolerede stalde 

med naturlig ventilation er temperaturen inde i stalden i praksis typisk 1–3 ˚C højere end udetempe-

raturen (Munksgaard og Søndergaard (eds), 2006 .  

 

Særligt for store og brede stalde og/eller for områder i stalden med høj varmeproduktion kan det 

være svært at opnå et tilpas staldklima alene med naturlig ventilation. Det kan eksempelvis være 

på opsamlingspladser, hvor dyrerne står tæt. Her kan det være nødvendigt at supplere med meka-

nisk ventilation placeret vandret eller lodret. Det kan være en briseventilator for at opnå chilleffekt 

(vindafkølingseffekt) ved hjælp af øget lufthastighed. Køling med vand i form af højtrykskøling af 

luften eller overbrusning for at sænke køernes overfladetemperatur kan også ses. Naturlig ventilation 

uden supplerende mekanisk ventilation er dog langt det mest udbredte klimasystem til kvægstalde. 

Ventilations- og indeklimastyringe kan have betydning for ammoniak- og lugtemission, men dette 

er ikke dokumenteret, og det vurderes yderligere at være uafhængig af gulvtype og gødningssy-

stem. 
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Lys 
I sengebåsestalde bruges normalt flere lysniveauer afhængig af staldområdets funktion og tid på 

døgnet. Det vurderes, at belysning ikke giver anledning til forskellige niveauer for ammoniakemission 

og/eller drifts- og etableringsomkostninger afhængig af sengebåsestaldens gulvtype og gødnings-

system. 

 

Malkeområde 
Malkeområdet med tilhørende rum til køling og lagring af mælk, rengøring m.m. udgør en væsentlig 

integreret del af produktionsanlægget til mælkeproduktion. Der er to hovedtyper af malkesystemer: 

konventionelt malkesystem med malkestald og automatisk malkesystem (AMS). I en opgørelse fra 

2021 havde omkring 3 ud af 4 malkekvægsbesætninger et konventionelt malkesystem, mens den 

sidste fjerdedel havde automatisk malkesystem (AMS) og samme fordeling gjaldt for hhv. konventi-

onelt malkesystem og AMS, når udbredelsen blev opgjort på antal køer (Anonym, 2021). 

 

Malkeområdet kan være etableret i et område af stalden eller i en særskilt malkestald. I sengebåse-

stalde med konventionel malkning har køerne umiddelbart kun adgang til malkeområdet i forbin-

delse med malkning. Malkeområdet kan bestå af en særskilt opsamlingsplads, hvor køerne drives 

hen til umiddelbart inden, en malkestald med malkemaskine og en returgang tilbage til sengebå-

sestalden. Gulvet på opsamlingspladsen skal være eftergiveligt og skridsikkert og vil typisk afvige fra 

gulvtypen i køernes gangareal i sengebåseafsnittet.  

 

Hvorvidt opsamlingsarealet er omfattet af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens definition af pro-

duktionsareal afhænger af, hvorvidt dyrene kan opholde sig der og afsætte gødning. Typisk har dy-

rene kun adgang i forbindelse med malkning og det rengøres efter hver malkning. I dette tilfælde 

indgår opsamlingsarealet ikke i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens definition af produktions-

areal og omtales derfor ikke yderligere. Efter malkning går køerne ud af malkeområdet via returgan-

gen og går tilbage til deres respektive staldafsnit. 

 

I sengebåsestalde med AMS er malkeområdet mere integreret i stalden end i stalde med konventi-

onel malkestald, idet en eller flere automatiske malkeenheder/-bokse er placeret direkte i køernes 

staldområde. Med AMS er malkningerne automatiseret, og køerne går på eget initiativ ind og ud af 

malkepladsen/-boksen, hvor den identificeres elektronisk. AMS-stalde er baseret på princippet om, 

at køerne selv styrer døgnrytmen for malkning og er typisk kombineret med, at køerne motiveres til 

at gå ind i AMS-enhederne med kraftfoder som lokkefoder ved malkepladsen eller styret adgang 

via envejslåger, hvor køerne automatisk passerer igennem AMS-området, når de går til foderbord, 

hvileområde eller til græs. For at sikre en god ko-trafik er der et venteområde foran AMS-enhederne, 

som i praksis kan være udformet som en bred tværgang foran sengebåserækkerne. Stalde med 

styret ko-trafik via låger til foderbord eller hvileomåde er typisk indrettet med en større opsamlings-

plads foran AMS-enhederne. Da der konstant er køer i opsamlingsområdet og dermed tilsvinet med 

gødning og urin, indgår det i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens definition af produktionsareal.  

 

For både konventionelle malkestalde/karrusel og for AMS er der teknikområder, hvor køerne ikke 

har adgang, og som derfor ikke indgår i produktionsarealet. Det drejer sig f.eks. om malkepersonalets 

arbejdsområde ved konventionel malkning samt arealer med teknisk udstyr til drift og rengøring af 

malkeanlæg samt køling og opbevaring af mælk.  
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Valg af malkesystem er ikke relateret til sengebåsestaldens gulvtype og gødningssystem, hvorfor det 

vurderes, at forskelle i malkesystem ikke er direkte relateret til forskellige niveauer for ammoniak-

emission og/eller drifts- og etableringsomkostninger afhængig af sengebåsestaldens gulvtype og 

gødningssystem. 

 

Gangarealer 
Gangarealer fungerer som trafik-, gøde- og motionsareal for kreaturerne. Gangarealet omfatter 

gange mellem sengebåserækker, tværgange, ædepladsen bag foderbordet, venteområdet i AMS 

område eller opsamlingspladsen til malkestald forudsat køerne har adgang dertil udover kun i for-

bindelse med malkning samt øvrige transportgange med fri adgang. Gangene skal være indrettet 

således, at der er tilstrækkelig mulighed for at køerne uhindret kan vende sig og frit passere hinan-

den, hvorfor bredden blandt andet afhænger af køernes størrelse, placering af inventar som drikke-

kar eller kobørster og staldens indretning med blandt andet antallet af sengebåserækker, da det 

indvirker på kotrafikken (BEK nr 1743 af 30/11/2020). 

 

Gulv- og gødningssystem 
Sengebåsestalde med spaltegulv og gyllekanal med linespilsanlæg, er karakteriseret ved, at gulvet 

i gangarealerne er udført med spaltegulv, hvor spalteåbninger tillader dræning af fæces, urin og 

vandspild til underliggende typisk 40–75 cm dybe gyllekanaler udstyret med et linespilsanlæg, som 

skraber gyllen til en tværkanal for enden af gyllekanalen. Fra tværkanalen skrabes, pumpes eller 

bagskylles gyllen til en pumpebrønd og pumpes videre derfra ud af stalden til gyllelager eller direkte 

til gyllevogn (Anonym, 2010b). 

 

Spaltegulvet er typisk lavet af præfabrikeret betonelementer og kan være profilerede eller med 

gummibelægning. Spaltegulvet (Figur 4) er udført med spalteåbninger, der tillader passage af eks-

krementer, urin, foderrester og strøelse til en underliggende gyllekumme enten ved dræning, gød-

ningsnedfald eller ved at det trædes igennem åbningerne. Åbningsarealet er typisk i størrelsesorde-

nen ca. 18–20 % af spaltegulvsarealet (Jørgen Nielsen, TCT betonvarefabrik, personlig meddelelse).  
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Figur 4. Eksempel på et klassisk betonspaltegulv over en underliggende gyllekanal. Åbningsarealet er typisk i størrelsesor-

denen ca. 18–20 % af spaltegulvsarealet. Spaltegulvet kan være profileret eksempelvis med rilleskæring eller med gum-

mibelægning. Foto fra Kai et al. (2017).  

 

Ofte rengøres spaltegulvene ved anvendelse af et skrabeanlæg monteret oven på spaltegulvet eller 

ved anvendelse af en robotskraber for at holde gulvene rene og reducere tilsmudsning af køer på 

klove, lår og yver med mere for bedre klov- og yversundhed (Jensen og Poulsen, 2018). Tidligere var 

det skønnet, at skrabning af spaltegulvet kunne reducere ammoniakemissionen fra gulvet. Nyere 

forskning kunne dog ikke bekræfte en effekt af spalteskrabere på ammoniakemissionen fra stalden 

(Kai et al., 2017). 

 

I gyllekanalen skraber linespilsanlægget gyllen til en tværkanal i enden af gyllekanalen. Der kan 

være lokal variation i skrabningsfrekvensen i forhold til en tidligere beskrivelse af skrabere i gylleka-

naler med skrabning ca. hver 8. time (Anonym, 2010). Samtidig med skrabning af den langsgående 

gyllekanal skrabes den tværgående gyllekanal, så kanalerne totalskrabes ved hver skrabeproces. 

En anden måde at tømme tværkanalen på er ved bagskylning eller overpumpning efter forudgå-

ende omrøring. Den stationære skraber kan trækkes af hhv. nedsænket eller vægmonteret træksta-

tion. Eksempel på linespilsanlæg med skraber i gyllekanal under spaltegulv er vist på Figur 5. Lines-

pilsanlægget i gyllekanalen er opbygget med vippebart skovlblad, hvilket giver et returløb, der som 

udgangspunkt ikke trækker gødning med tilbage. Kanalbunden er derfor i princippet rengjort for 

større gyllevolumener efter skrabning forudsat, at kanalbunden er jævn. I praksis er den nederste del 

af skovlbladet positioneret lidt over kanalbunden, f.eks. en cm. Det antages, at kanalbunden stadig 

vil fremstå som en emissionsflade efter skrabning, selv om det væsentligste gyllevolumen er skrabet 

væk.  
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Figur 5. Eksempel på linespilsanlæg med kanalskraber under spaltegulv. Øverst: Skraberen i kanalen er opbygget med 

vippebart skovlblad, hvilket giver et returløb, der ikke trækker gødning med tilbage. Kanalbunden er derfor rengjort efter 

skrabning. Nederst: Nedsænket trækstaion til kanalskraber. (Foto: Anonym, 2010b). 

Management 

Sengebåsene skal vedligeholdes dagligt for at sikre bekvemme, rene og tørre sengebåse.  

Lejematerialet vedligeholdes dagligt med nedskrabning samt opfyldning og udjævning af strøelse 

med fald mod bagkant. Vedligehold af sengebåse vil typisk være afhjulpet med hjælp af strø- og 

fejemaskiner/-robotter, mekanisk udjævner og/eller sandrive. 

 

Sand fra kanalerne kan fjerns effektivt med skraberen. Skrabning af kanalerne tre gange i døgnet 

stiller krav til det mekaniske udstyr, og som derfor kræver opmærksomhed i forhold til slitage af skra-

ber, wire og trækstation. Det kan være vanskeligt at lave service og reparationer på skraberen under 

gulvet (Anonym, 2010b). 
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Sand i sengebåsene modvirker glatte gulve da en del af sandet trækkes med ud på gulvet, men 

øger slidtagen på udstyret og gulvene. Rilleskæring af gulvene kan være nødvendigt efter nogle års 

drift for at modvirke glatte gulve, men da rillerne også kan fyldes op, så løser det i tørre perioder ikke 

altid problemerne. 

 

Arbejdsmiljø 

Ved passende dimensionering af klimaanlæg (ventilation og anden køling) kan der opretholdes til-

fredsstillende indeklimaforhold uden eller med kun uvæsentlig overskridelse af gældende grænse-

værdier for fx ammoniak og kuldioxid (BEK nr 1743 af 30/11/2020). 

  

I gylle dannes der svovlbrinte ved nedbrydningen af det organiske stof under iltfrie forhold. I høje 

koncentrationer er svovlbrinte dødelig for mennesker og dyr. Risikoen for frigivelse af store mængder 

svovlbrinte er størst i staldanlæg, hvor større mængder gylle opbevares i længere tid. Sengestalde 

med spaltegulv og gyllekanal med linespilsanlæg, hvor langsgående og tværgående kanaler skra-

bes/tømmes hver 8. timer vurderes at repræsentere en staldtype med en lavere gennemsnitlig gyl-

lealder end staldsystemer med ringkanal eller bagskylskanal under gulvet (Adamsen, 2021). Risi-

koen for forgiftning med svovlbrinte er størst, når gyllen sættes i bevægelse bl.a. ved tømning af 

gyllekummer. Gyllen skal derfor håndteres på en sådan måde, at frigivelse af svovlbrinte er mindst 

mulig i stalden. Ved normal indretning og drift af gylleanlægget i stalde er risikoen for uheld minimal. 

For at reducere risikoen for svovlbrinteforgiftning skal gødningssystemet udformes og anvendes i 

overensstemmelse med Arbejdstilsynets krav (VEJ nr 9580 af 26/08/2020)). Kort opholdstid af gylle 

i stalden reducerer mængden af svovlbrinte i stalden og dermed reduceres fordampningen af svovl-

brinte ved tømning af gyllekummer/-kanaler). 

  

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

dien for støv i luften overskrides kortvarigt f.eks ved tildeling af strøelse, behandling af syge dyr, vej-

ning eller udtagning af dyr fra boks. Passende åndedrætsværn kan anvendes i disse perioder.  

 

Gødningshåndtering 

Husdyrgødningen håndteres som gylle. Tabel 1 viser den beregnede gyllemængde produceret i 

stalde med spaltegulv og gyllekanal med linespilsanlæg med malkekøer og opdræt over 6 måne-

der jf. Normtal for husdyrgødning – 2021 (Børsting og Hellwing (ed.), 2021). 

 
Tabel 1. Gennemsnitlig forventet gyllemængde i ton ab stald per årsdyr fra sengebåsestalde med spaltegulv og gyllekanal 

og linespilsanlæg. Tabelværdier er baseret på ab lagerværdier jf. Normtal for husdyrgødning – 2021 (Børsting og Hellwing 

(ed.), 2021)  korrigeret for nedbør. Mængderne for malkekøerne er baseret på en mælkeydelse på 10.948 kg mælk/årsko 

for tung race og 7.545 kg mælk/årsko for lille race. 

 Stor race Lille race 

Malkekøer 29,1 23,6 

Kvier (6 mdr. – kælvning) 5,8 4,2 

Malkekøer inkl. opdræt over 6 måneder1 33,7 26,9 
1Der er regnet med 0,8 opdræt per malkeko. 

 

Gyllekanalen skrabes fri for gylle hver ca. 8. time af et linespilsanlæg til en tværkanal under niveau i 

enden af gyllekanalen, hvor gødningen opsamles, og hvorfra den pumpes til gyllebeholder. 
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Sand i gyllekanalerne kan fjernes effektivt med skraberen (Anonym, 2010b). Sand i sengebåsene 

kan være en udfordring, hvis gyllen skal sendes til bioforgasning. Biogasanlæg vil typisk ikke vil mod-

tage gylle med for meget sand i gyllen, fordi det slider for meget på biogasanlæggets pumper og 

øvrige mekaniske dele ud over, at bundfældet sand reducerer tankenes volumen. Udfordringen kan 

afhjælpes med en sandvasker, der fraseparerer sandet fra gyllen, hvorved gyllen kan sendes til bio-

forgasning, og det meste sand kan genbruges efter vask og tørring. Med sand i sengene må der 

påregnes ekstra omkostninger til gyllehåndtering foruden større slitage af pumpe og evt. skrabean-

læg, omkostninger til evt. sandvasker mm. (Johnsen et al, 2016). 

Ammoniakemission 

Standard-ammoniakemissionen er fastsat til 1,16 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal.  

 

Frem til overgangen til arealbaseret emissionsberegning i 2017 blev sengebåsestalde med spalte-

gulv og gyllekanal med linespilsanlæg anset for at være forbundet med lavere ammoniakemission 

end sengebåsestalde med spaltegulv og ringkanal. Denne formodning var dels baseret på målinger 

i én stald (Zhang et al., 2004) samt en teori om, at hyppig udmugning reducerede ammoniakfor-

dampningen sammenlignet med sengebåsestalde med spaltegulv og ringkanalsystem. Supple-

rende målinger foretaget i to stalde (Hansen et al., 2012) viser sammen med data fra Zhang et al. 

(2004) dog ingen dokumenterbar lavere ammoniakfordampning sammenlignet med sengebåse-

stalde med spaltegulv og ringkanal (se tabel 2). Gennemsnittet af de to undersøgelser giver en am-

moniakemissionskoefficient på ca. 15% af urin-N ab dyr, hvilket er højere end fordampningskoeffici-

enten, der blev fastsat for sengebåsestalde med spaltegulv og ringkanal (13,4% af urin-N ab dyr jf. 

Kai, 2018). Ydermere var gennemsnittemperaturen ved målinger foretaget i sengebåsestalde med 

spaltegulv og gyllekanal med linespilsanlæg lavere end ved de målekampagner, der er gennemført 

i stalde med spaltegulv med ringkanal (7,9°C vs. 12,9°C). Der er dog ikke tilstrækkeligt med data til 

at konkludere, at gødningskanal med linespil skulle give anledning til en ammoniakfordampning, 

der adskiller sig væsentlig fra sengebåsestalde med ringkanalsystem eller bagskylsanlæg. I forbin-

delse med overgangen til arealbaseret regulering i 2017 blev det besluttet at sidestille emissions-

værdierne for alle sengebåsestalde med spaltegulv, indtil nye data fremlægges, hvorfor standard-

ammoniakemissionen, indtil nye data fremlægges, fastsættes til samme niveau som referencesyste-

met, dvs.1,16 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal. 

 
Tabel 2. Målinger af ammoniakemission i sengebåsestalde med spaltegulv og gyllekanal med linespilsanlæg 

(Zhang et al., 2004 og Hansen et al., 2011). 
Ref. Staldtype g NH3 

dag-1 

ko-1 

Kg 

NH3-N 

år-1 

ko-1 

kg NH3-

N/kg 

TAN ab 

dyr 

Staldtem-

peratur 

Zhang et al., 

2004 

Spaltegulv, gødningskanal med linespilsanlæg, 

skrab 3X dag-1 

18 5,4 0,09* 9,6 

Zhang et al., 

2004 

Spaltegulv, gødningskanal med linespilsanlæg, 

skrab 3X dag-1 

39 11,7 0,18* 19,0 

Hansen et al., 

2012 

Spaltegulv, gødningskanal med linespilsanlæg 44 13,1 0,18 3,9 

Hansen et al., 

2012 

Spaltegulv, gødningskanal med linespilsanlæg 37 11,2 0,19 1,2 

Hansen et al., 

2012 

Spaltegulv, gødningskanal med linespilsanlæg 44 13,1 0,21 4,8 

Hansen et al., 

2012 

Spaltegulv, gødningskanal med linespilsanlæg 27 8,0 0,11 8,4 
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Hansen et al., 

2012 

Spaltegulv, gødningskanal med linespilsanlæg 25 7,6 0,10 -1,2 

Hansen et al., 

2012 

Spaltegulv, gødningskanal med linespilsanlæg 42 12,5 0,17 17,6 

Middelværdi 34 10,3 0,15 7.9 

*Der er ikke målt udskillelse på dyrene, hvorfor udskillelsen af urin-N er skønnet ud fra normtal for husdyrgødning 2001 

(Poulsen et al, 2001) = 63,65 kg/årsko. 

Lugtemission 

Frem til indførelsen af den ny arealbaserede husdyrregulering i 2017 blev lugtemissionen fra kvæg-

stalde i ansøgninger om miljøgodkendelse af kvægstalde skønnet til henholdsvis 170 OUe/s per 

1000 kg dyr og 40 LE/s per 1000 kg dyr. Disse værdier er i mangel af bedre data omregnet til hen-

holdsvis 13 OUe/s per m2 produktionsareal og 3,1 LE/s per m2 produktionsareal (Kai og Adamsen, 

2017). Disse værdier fremgår af bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr 2225 af 

27/11/2021). 

 

Der er ikke fundet danske undersøgelser, der dokumenterer lugtemissionen fra kvægstalde, herun-

der sengebåsestalde. 

 

Indtil der foreligger ny viden, antages foranstående emissionsværdier at være bedste bud på lugte-

missioner fra kvægstalde. Usikkerheden på estimaterne er endog meget stor. 

Drivhusgasemissioner 

Der er ikke fundet dokumentation for drivhusgasemissioner relateret til denne staldtype. 

 

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

metan (CH4), mens lattergas (N2O) erfaringsmæssigt kun dannes i spormængder (Philippe og 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 og 

Nicks, 2014). Den enteriske metanproduktion er en funktion af dyrekategorien og fodersammensæt-

ning og afhænger blandt andet af mængden og sammensætningen af organisk tørstof i foderet og 

passagehastigheden gennem tarmsystemet. Den enteriske metanproduktion er således uafhængig 

af 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 

Tidsforbrug 

Sammenlignet med referencesystemet må der påregnes ekstra tidsforbrug til vedligeholdelse af ud-

styr til mekanisk udmugning, som omfatter flere mekaniske, bevægelige dele, der både er udsat for 

et korrosivt miljø samt er udsat for mekanisk slidtage. Der er ikke fundet dokumentation for ekstra 

tidsforbrug, som derfor må estimeres på grundlag af bedste faglige skøn.  Der er ikke foretaget en 

vurdering af arbejdsforbruget i forbindelse med drift af sengebåsestalde med spaltegulv og kanal 

med linespil.  
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Energiforbrug  

Energiforbruget i sengebåsestalde udgøres primært af håndtering af mælk (malkning og mælkekø-

ling), belysning og gødningshåndtering. Der er ikke fundet belæg for, at elforbruget til håndtering af 

mælk og belysning skulle afhænge af gulvtypen. Derimod har gulvtypen betydning for elforbruget 

til gødningshåndtering. 

 

Mekaniske skrabere bruger energi i form af el til skrabning af kanalerne (Anonym, 2010b). Dernæst 

er der et energiforbrug til overpumpning af gylle fra stald til lagertank eller direkte til gyllevogn med 

en gyllepumpe, hvor omrørebrønden også kan benyttes som pumpesump.  

 

Nedenstående energiforbrug er estimeret for malkekøer i sengebåsestalde med spaltegulv og gyl-

lekanal med linespilsanlæg (Tabel 3), idet der må påregnes stor variation mellem stalde som funk-

tion af anlægsopbygning og drift. Forskelle skyldes blandt andet om der vælges løsninger, hvor gyl-

len pumpes, skrabes eller bagskylles i tværkanalen. Der kan også være meget store lokale forskelle 

i omrøretider og ekstra pumpetid til bagskyl ud over pumpetid til selve overpumpning af gyllen med 

stor konsekvens for energiforbruget. Endelig vil antallet af skrabninger per dag påvirke det forven-

tede energiforbrug, hvor praksis synes at spænde imellem 2-4 skrabninger per dag og hvor der i 

nedenstående tabel er regnet med tre skrabninger per dag. Antallet af skrabninger under spaltegul-

vet per dag er med forbehold for forskelle i tømning af tværkanal ikke så kritisk for det endelig ener-

giforbrug, da effektforbruget for trækstationer typisk er væsentligt lavere end for kanalomrørere og 

pumper. Den samlede vurdering er således, at de nedenstående estimerede forvende niveauer for 

energiforbrug må tages med forbehold og kan spænde ud over de angivne estimater i nedenstå-

ende scenarier.  

 

Såfremt spaltegulvet rengøres med et stationært skrabeanlæg eller en robotskraber, må der påreg-

nes et ekstra energiforbrug hertil. Det forventes ikke, at der er direkte sammenhæng mellem energi-

forbrug til skrabning af spaltegulv og valg af gulv- og gødningssystem. 

 
Tabel 3. Forventet energiforbrug til gødningshåndtering i sengebåsestalde med spaltegulv og gyllekanal med 

linespilsanlæg angivet i kWh per årsko og kWh per år per m2 produktionsareal for stalde med 50 til 1000 

årskøer. Forventet energiforbrug er estimeret ud fra cases med stalde til hhv. 50, 250, 500 og 1000 årskøer. 

 50 køer 250-1000 køer 

 Effektforbrug1, 

kWh per årsko 

Effektforbrug2, 

kWh per år per m2 

Effektforbrug1, 

kWh per årsko 

Effektforbrug2, 

kWh per år per m2 

I alt, til overpumpning til gylle-

lager og gødningshåndtering 

i stald3 

153-154 19 19-57 2-7 

1De estimerede forventede energiforbrug er baseret på leverandørdata på cases til hhv. 50, 250, 500 og 1000 årskøer i 

sengebåsestalde med spaltegulv og kanal med linespil. Det forudsættes, at der ikke anvendes sand i sengebåsene. Det er 

ikke iberegnet energiforbrug til evt. skrabeanlæg eller robotskraber på spaltegulvet. Gylleproduktion ab stald er beregnet 

som gylleproduktion ab lager (Børsting og Hellwing, 2021) korrigeret for nedbør med faktor 0,9 (se Poulsen et al., 2001). 

Effektforbrug for gyllepumpe og omrører er multipliceret med en faktor 1,14 for at korrigerer til gylle ab dyr jf. normtal 2021.  
2Ved estimering af kWh per år per m2 produktionsareal er der anvendt et produktionsareal per dyr på 8,0 m2 svarende til 

produktionsarealet for malkekøer, stor race på 8,0 m2/dyr i stipladsmodellen til arealbaseret emissionsberegning (Kai og 

Adamsen, 2017). 

Til estimering af overpumpning til lager er der for alle følgende cases antaget samme rørføring og afstand (50 m) til lager-

tank, hvorved der bruges samme 15kW dykpumpe med en volumenstrøm på 120 m3/h. For alle linespil er der  regnet 

med 3 skrabninger per døgn.  
3Energieffektiviteten for det samlede energiforbrug er estimeret til 5,3 og 1,3 kWh/m3 gylle ved hhv. 50 og 250-1000 års-

køer.  
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Til estimering af gødningshåndtering er der regnet på cases med 50, 250, 500 og 1000 årskøer på baggrund af oplysninger 

fra to leverandører. Data for hvilke komponenter og tilhørende data på effektforbrug, drifttid og gennemsnitlig skrabeha-

stighed som ligger til grund for estimater for forventet energiforbrug i de to datasæt er uddybet i appendiks 1. 

 

Vandforbrug  

Vandforbruget vurderes at være uafhængig af typen af sengebåsestald. Forbruget adskiller sig der-

for ikke fra referencesystemet. 

 

Strøelsesforbrug  

Strøelsesforbruget vurderes at være uafhængig af typen af sengebåsestald. Forbruget adskiller sig 

derfor ikke fra referencesystemet. 

Driftsikkerhed 

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

sættelse af kvæg af passende kvalitet, samt at der kan opnås en god staldfunktion uden væsentlige 

gødningshåndteringsproblemer ved passende indretning af stalden, dimensionering og drift af gyl-

lehåndteringssystem og klimaanlæg samt pasning/tilsyn af kvægene. 

 

Sand fra kanalerne kan fjernes effektivt med skraberen. Skrabning af kanalerne tre gange i døgnet 

stiller krav til det mekaniske udstyr, og som derfor kræver opmærksomhed i forhold til slitage af skra-

ber, wire og trækstation. Det er vanskeligt at lave service og reparationer på skraberen under gulvet 

(Anonym, 2010b). 

 

Det første år med et spaltegulv gulv er rilleskæring sjældent nødvendig, fordi ny beton af flere årsa-

ger er mere skridsikkert. I de fleste tilfælde opstår der dog behov for rilleskæring, efterhånden som 

spaltegulvet slides, f.eks. af en skrabers mekaniske påvirkning (Jensen og Christiansen, 2010). 

Etablering i eksisterende stalde 

Da staldtypen ikke er forbundet med lavere ammoniak- og lugtemission end referencestalden, og 

da der endvidere ikke findes dokumenteret miljøteknologi, der kan reducere udledningen af am-

moniak og lugt fra staldtypen, vurderes det ikke at være relevant at etablere systemet i eksisterende 

stalde. 

Økologi 

Driftsystemet kan benyttes til økologisk produktion af malkekøer, kvier og stude. 

Udbredelse 

Baseret på en opgørelse af staldtyper vurderes udbredelsen af sengebåsestalde med spaltegulv og 

gyllekanal med linespilsanlæg til malkekvæg i danmark at udgøre 22 % i 2018 (Nielsen et al, 2021). 
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Økonomi 

Etableringsomkostninger 

I den økonomiske analyse indgår alene den del af investeringen der omfatter gulvet, idet formålet 

har været at opgøre forskel mellem forskellige gulvtyper. Sengebåsestalden med bagskyld anven-

des som referencestald i de økonomiske beregninger.  Investeringen i gulv med liniespil under lav 

kanal udgør 4.400 til 9.290 (uden bundopbygning). Den samlede investering i gulv og gødnings-

håndtering er opgjort til mellem 5.363 til 14.430 kr. per årsko (excl. bundopbygning). Den laveste 

investering per årsko er for den største besætning med 1000 køer.  

 

I forhold til referencestalden er der en merinvestering til skrabere m.m. på 261 til 2.380 kr. per årsko, 

mens der er en reduktion i investeringen i gulvet på -859 til 957 kr. per årsko.   

 

Driftsomkostninger 

I opgørelsen af de samlede årlige driftsomkostninger indgår udover investeringen også ændringer i 

vedligehold, elforbrug samt sparet indkøb af gødning. Ved beregning af forrentning og afskrivningen 

af investeringen anvendes en levetid på 25 år for gulve og 15 år for teknik. Den anvendte rente er 

2%.  Omkostninger til rilleskæring er den samme for alle gulvtyper, hvorfor omkostningen ikke indgår 

(Jacobsen, 2022).   

 

I forhold til referencestalden er der øgede løbende omkostninger til vedligehold af skrabere, men 

der er lidt lavere elforbrug og lavere vedligehold i forhold til gulvet (Jacobsen, 2022).  Det betyder at 

de samlede årlige meromkostninger i forhold til referencestalden udgør mellem -2 til 542 kr. per 

årssko. Der er således stort set ikke meromkostninger ved dette staldsystem ved en besætningsstø-

relse på 1000 køer, men det er der for mindre besætningsstørelser. Meromkostningerne udgør 3% af 

de samlede driftsomkostninger for besætningen med 50 køer, mens meromkostningen er 0% for de 

andre besætningsstørrelser (Jacobsen, 2022).  

 

Omkostningseffektivitet 

Der er ikke beregnet omkostningseffektivitet, idet der ikke sker en reduktion i ammoniakemissionen 

i forhold til referencestalden.  
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Appendiks 1 

De estimerede forventede energiforbrug til gødningshåndtering i sengebåsestalde med spaltegulv 

og gyllekanal med linespil er baseret på leverandørdata på cases med stalde til hhv. 50, 250, 500 

og 1000 årskøer. Det forudsættes, at der ikke anvendes sand i sengebåsene. Det er ikke iberegnet 

energiforbrug til evt. skrabeanlæg eller robotskraber på spaltegulvet. Gylleproduktion ab stald er 

beregnet som gylleproduktion ab lager (Børsting og Hellwing, 2021) korrigeret for nedbør med faktor 

0,9 (se Poulsen et al., 2001). Effektforbrug for gyllepumpe og omrører er multipliceret med en faktor 

1,14 for at korrigerer til gylle ab dyr jf. normtal 2021. 

 

Ved estimering af kWh per år per m2 produktionsareal er der anvendt et produktionsareal per dyr på 

8,0 m2 svarende til produktionsarealet for malkekøer, stor race på 8,0 m2/dyr i stipladsmodellen til 

arealbaseret emissionsberegning (Kai og Adamsen, 2017).  

 

Til estimering af overpumpning til lager er der for alle følgende cases antaget samme rørføring og 

afstand (50 m) til lagertank, hvorved der bruges samme 15kW dykpumpe med en volumenstrøm på 

120 m3/h. For alle linespil er der  regnet med 3 skrabninger per døgn.  

 

Til estimering af gødningshåndtering er der regnet på cases med 50, 250, 500 og 1000 årskøer på 

baggrund af oplysninger fra to leverandører. 

I det ene datasæt er der antaget følgende:  

• 50 køer) en 0,37 kW trækstation som trækker linespil (drifttid 2,0 timer/dag og en gennem-

snitlig hastighed på 2 m/min) i to kanaler. I fortanken sidder en 15 kW dykpumpe (drifttid 1,0 

timer/dag) til bagskyl og overpumpning sammen med en 7,5 kW kanalomrører (drifttid 15 

min/dag);  

• 250 køer) to stk. 0,55 kW trækstationer, som hver trækker linespil (drifttid 3,0 timer/dag og en 

gennemsnitlig hastighed på 3 m/min) i to kanaler. I fortanken sidder en 15 kW dykpumpe 

(drifttid 1,1 timer/dag) til bagskyl og overpumpning sammen med en 7,5 kW kanalomrører 

(drifttid 25 min/dag);  

• 500 køer) to stk. 1,1 kW trækstationer, som hver trækker linespil (drifttid 4,3 timer/dag og en 

gennemsnitlig hastighed på 4 m/min) i to kanaler. I fortanken sidder en 15 kW dykpumpe 

(drifttid 1,3 timer/dag) til bagskyl og overpumpning sammen med en 7,5 kW kanalomrører 

(drifttid 35 min/dag);  

• 1000 køer) to stk. 1,1 kW trækstationer, som hver trækker linespil (drifttid 4,3 timer/dag og en 

gennemsnitlig hastighed på 4 m/min) i to kanaler. I fortanken sidder en 15 kW dykpumpe 

(drifttid 1,6 timer/dag) til bagskyl og overpumpning sammen med en 7,5 kW kanalomrører 

(drifttid 50 min/dag). 

For det andet datasæt er der antaget følgende:  

• 50 køer) en 0,55 kW trækstation som trækker linespil (drifttid 1,0 timer/dag og en gennem-

snitlig hastighed på 2 m/min) i en kanal. Dykpumpe og kanalomrørerer som i første datasæt.  

• 250 køer) to stk. 0,55 kW trækstation som hver trækker linespil (drifttid 2,3 timer/dag og en 

gennemsnitlig hastighed på 2 m/min) i en kanal. Dykpumpe og kanalomrørerer som i første 

datasæt.  

• 500 køer) to stk. 0,55 kW trækstation som hver trækker linespil (drifttid 4,5 timer/dag og en 

gennemsnitlig hastighed på 2 m/min) i en kanal. Dykpumpe og kanalomrørerer som i første 
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datasæt. Alternativt fire stk. 0,55 kW trækstation som hver trækker linespil (drifttid 2,3 ti-

mer/dag og en gennemsnitlig hastighed på 2 m/min) i en kanal. Dykpumpe og kanalom-

rørerer som i første datasæt.  

• 1000 køer) Regnes som to stalde a 500 køer. 

 

Energieffektiviteten for det samlede energiforbrug er estimeret til 5,3 og 1,3 kWh/m3 gylle ved hhv. 

50 og 250-1000 årskøer. 


