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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.  
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Konsumægshøner (burhøner):  

Beriget bursystem med gødningsbånd 

Resumé 

Emission af ammoniak fra stald | 0,89 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal. 

Emission af lugt fra stald | 
5,4 OUE/s per m2 produktionsareal og 3,4 LE/s per m2 produktions-

areal. 

Emission af støv fra stald | Ingen emissionsdata til gængelige.  

Emission af drivhusgasser fra 

stald 
| Ingen emissionsdata til gængelige. 

Energiforbrug | 

Elforbrug til gødningshåndtering: 2,8 kWh per 100 årshøner eller 0,34 

kWh/år per m2 produktionsareal ved tømning af gødningsbånd to 

gange ugentligt. 

Gødningshåndtering | 
Al gødning afsættes på gødningsbåndene, som tømmes 2 gange 

ugentligt og overføres til lager eller biogasanlæg. 

Driftssikkerhed | Produktionssystemet vurderes at være driftssikkert. 

Økonomi | Der er ikke udarbejdet økonomisk analyse af driftssystemet. 

Referencestaldsystem | Dette er referencestaldsystemet for æglæggende høner (burdrift). 
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Definitioner 

 

• Driftssystem: Beskrivelse af en produktionsform omfattende identifikation af dyrekategori, opstald-

ningsforhold, inklusive stald- og stiudformning og drift. 

• Forrum: Rum, hvorigennem, der opnås adgang til staldrum. 

• Gulvareal: Staldens indvendige areal, hvor inventar m.m. er placeret. 

• Gødningshus: Bygning med befæstet bund, faste vægge (tre sider) og fast tag til lagring af fast stald-

gødning og dybstrøelse fra bl.a. stalde med æglæggende høner. 

• Høne, æglæggende: Hundyr af arten Gallus Gallus, som har opnået en alder, hvor den lægger æg. 

• Konsumæg: Ubefrugtede æg, som produceres med henblik på anvendelse som fødevare for men-

nesker (humant konsum). 

• Nytteareal: Et areal med en bredde på mindst 30 cm, en hældning på højst 14 % og en fri højde på 

mindst 45 cm. Redearealet indgår ikke i nyttearealet. 

• Produktionsareal: Det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har 

mulighed for at afsætte gødning og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til (Bekendtgørelse 

om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug). 

• Rede: Et særskilt rum, i hvis gulvkomponenter der ikke må indgå trådnet, som kan komme i kontakt 

med høner, og som anvendes til æglægning af en enkelt høne eller en gruppe af høner (fællesrede). 

• Redemåtte: materiale, som ikke er trådnet, der er egnet til hønerne at lægge æg på samtidig med, 

at den er rengøringsvenlig. 

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

anlæg, indendørsfodersiloer, varmeanlæg. 

• Siddepind: Pind udformet så den egner sig til, at hønerne kan sidde og hvile på den. 

• Kloslibningsanordning: Ru område i buret, hvor hønerne kan slibe næb og negle, så de holder en 

naturlig længde. 

• Skrabeareal: område med fast underlag forsynet med skrabemateriale. 

• Skrabemateriale: løst og smuldrende materiale som tilfredsstiller hønernes behov for at hakke, skrabe 

og støvbade. 

• Stald: Bygning med vægge og tag som yder nødvendig beskyttelse for dyrene 

• Staldanlæg/husdyranlæg: Stalde og tilhørende servicefaciliteter samt lagerfaciliteter af husdyrgød-

ning.  

• Staldsektion/staldafsnit/staldrum: En enhed i et fast placeret husdyranlæg, der er adskilt fra andre 

dele af anlægget, så emissioner, herunder ammoniak- og lugtemission, ikke umiddelbart kan spre-

des til andre dele af anlægget. 

• Ventilation, ligetryks-: Ventilationsprincip med ventilatorer til både indblæsning og udsugning af luft. 

• Ventilation, undertryks-: Ventilationsprincip, hvor ventilatorer suger luft ud af stalden, og hvor frisk 

udeluft som følge af det skabte undertryk suges ind i stalden via friskluftåbninger (ventiler/armaturer) 

i vægge eller loft eller diffust gennem loftsisoleringen. 
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Faktaboks 

 

Staldsystem med stimulusberigede bure i op til tre etager til konsumægshøner. Hønerne indsættes 

flokvis i stalden ved en alder af ca. 17-18 uger kort, før de begynder at lægge æg, og de opstaldes i 

ca. 60 uger, indtil de tages ud af produktion.  

 

Følgende vigtigste dyrevelfærdskrav til opstaldning af æglæggende høner i stalde med etagesystem 

af betydning for BAT er fastsat i henhold til Bekendtgørelse om beskyttelse af høner (2016): 

• Bygningers isolering, opvarmning og ventilation skal sikre, at luftcirkulation, støvindhold, tempe-

ratur, relativ luftfugtighed og koncentration af luftarter holdes på et niveau, som ikke er skadeligt 

for hønerne. Temperaturen i husene må ikke i væsentlig grad overstige temperaturen udenfor i 

varme perioder. 

• Der må højst være 3 etager. Frihøjden mellem etagerne skal være mindst 45 cm.  

• Der må højst være 10 høner per bur. 

• For høner af lette og middelsvære racer skal der være mindst 750 cm2 burareal per høne, hvoraf 

mindst 600 cm2 er nytteareal. For høner af tunge racer skal der være mindst 900 cm2 burareal 

per høne, hvoraf mindst 720 cm2 er nytteareal. Burets samlede areal skal under alle omstændig-

heder være mindst 2.000 cm2.  

• Burets højde skal være mindst 45 cm over nyttearealet og må ingen steder være lavere end 20 

cm.  

• Hønerne skal have adgang til en rede samt strøelse i passende mængder, der tilgodeser høner-

nes behov for at hakke, skrabe og støvbade. Har hønerne ikke konstant adgang til strøelsesarea-

let, indgår dette ikke i beregningen af nyttearealet. 

• Der skal være mindst 15 cm siddepind uden skarpe kanter til hver høne. Siddepindene skal være 

hævet over nyttearealets niveau og må ikke være anbragt over strøelsesområdet.  

• Der skal være mindst én rede per 7 høner. Ved anvendelse af fællesreder skal der være mindst 1 

m2 redeplads per 120 høner. 

 

  



 

 

 7 

 

Beskrivelse 
Efter 1. januar 2012 er stimulusberigede bursystemer den eneste lovlige anlægstype til konsumægs-

produktion i bure (Bekendtgørelse nr. 533 af 17. juni 2002 om beskyttelse af æglæggende høner). 

Dette system er derfor reference for de videre beregninger af miljøeffektivitet for stalde til æglæg-

gende høner opstaldet i bursystem. 

 

I Danmark kan der etableres stimulusberiget bursystem med otte eller 10 høner per bur. Stimulusbe-

rigede bure er udstyret med foder- og drikkevandsforsyning, siddepinde, skrabeområde og rede-

plads. Der stilles i lovgivningen krav til maksimalt antal buretager i en stald, maksimalt antal høner 

per m2 og maksimalt antal høner per bur. Der er krav til burhøjde og kapaciteten af foder- og drik-

kevandsforsyning, siddepinde, strøelsesareal og redekasse. Burene skal være forsynet med kloslid-

ningsanordning, og der er krav om et alarmsystem ved svigt i tekniske installationer. 

 

Hver buretage er forsynet med et gødningsbånd svarende til det samlede bundareal af burene, så 

al gødning afsat af hønerne opsamles på et gødningsbånd. 

 

I forbindelse med stalden findes forrum, servicerum og foderopbevaring. 

 

 
Figur 1. Tværsnit af burægsstald med gødningsbånd under hver burrække og etage. Kilde: SEGES. 
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Figur 2. Tv.: Eksempel på indretning af beriget bur med siddepinde (blå), redekasse med mulighed for støvbadning til højre 

i buret samt foderrende (forrest) (kilde: Philippe et al, 2017). Th.: Bur med redekasse (rød installation). Kilde: SEGES.  

 

Foder- og vandforsyning 

Hønerne tildeles typisk foder fra foderrender, og typisk vand fra rørdrikkeanlæg med drikkenipler 

eller -kopper. Drikke- og fodringsanlæg skal være fordelt, så alle høner har lige adgang. 

 

Ventilation og indeklimaregulering 

Ventilationsanlægget i æglæggerstalde opbygges typisk med undertryks- eller ligetryksventilation. 

Der benyttes sjældent rumopvarmning i stalde med beriget bursystem, da dyrenes varmeproduktion 

typisk er tilstrækkeligt til at sikre en ønsket staldtemperatur. 

 

Luftcirkulation, støvindhold, temperatur, relativ luftfugtighed og koncentrationen af luftarter skal hol-

des på et niveau, som ikke er skadeligt for hønerne. Ventilationen må ikke give anledning til træk 

hos hønerne. 

 

Gødningshåndtering 

Al gødning afsættes på gødningsbånd. I referencesituationen tømmes gødningsbåndene to-tre 

gange om ugen (Poulsen et al., 2001). Gødningsbåndene afleverer gødningen på et tværbånd eller 

tværkanal forenden af stalden. Gødningen kategoriseres som fast staldgødning. Gødningen kan en-

ten transporteres direkte til gødningshus, opblandes med vand og pumpes til gylletank, eller også 

køres den til afgasning på biogasanlæg. 

 



 

 

 9 

 

 

Figur 3. Gødningsbåndene afleverer 

gødningen for enden af anlægget til 

et tværbånd eller tværkanal, som 

transporterer gødningen ud af stalden. 

Foto viser etagesystem til fritgående 

høner, men princippet er det samme i 

burægssystem. Kilde: Miljøstyrelsen 

(2011b). 

 

 

Strøelse 

Der tildeles strøelse i skrabearealet. 

 

Management 
Produktionen foregår efter alt ind-alt ud princippet, idet en flok bestående af unge høner indsættes 

ved en alder 17-18 uger og går i stalden i ca.  65 uger, før de tages ud af systemet og slagtes. Tom-

gangsperioden er typisk 1-3 uger, hvilket giver en samlet rotation på ca. 66-68 uger. Tomgangspe-

rioden benyttes til rengøring og klargøring af stalden inden indsætning af en ny flok høner. 

 

Lige efter indsætning af nye hønniker er der ingen ægproduktion. Foder og rent vand er vigtigt for 

at dyrene skal opnå den rigtige størrelse og udvikling inden ægproduktionen starter. I løbet af 1-3 

uger efter indsætning i æglæggerstalden er dyrene, med de rette lysprogrammer og foderfaser, 

færdigudvokset til en æglæggende høne.  

 

Det daglige arbejde består i tilsyn med dyr og anlæg. Det sikres, at hønerne har adgang til den øn-

skede mængde foder og vand. Indeklimaet kontrolleres i forhold til ønskede værdier for temperatur 

og luftfugtighed. Døde dyr fjernes dagligt. Æggene indsamles én gang dagligt. Tidspunktet tilpasses, 

så flest mulige æg indsamles og sættes på køl samme dag, som de er lagt. 

 

Når hønerne efter endt produktionstid er sat ud, starter rengøringen af anlægget. Rengøring af 

staldrum og inventar kan ske med anvendelse af trykluft eller vand.  
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Eventuel udtørring og opvarmning af stalden påbegyndes nogle dage før indsættelse af dyrene. Før 

indsætning af nye hønniker gennemskylles vandsystem, foder- og ventilationsanlæg afprøves og 

stalden tempereres. Der tilføres strøelse og inventaret samles og afprøves. Der fyldes nyt foder i silo.  

 

Arbejdsmiljø 

Ved passende dimensionering af klimaanlæg (ventilation og varme) kan der opretholdes tilfredsstil-

lende indeklimaforhold uden eller kun uvæsentlig overskridelse af gældende grænseværdier for fx 

ammoniak og kuldioxid. 

 

På grund af dyretætheden i produktionssystemet kan der under visse forhold observeres relativt høje 

støvkoncentrationer. Passende værnemidler kan benyttes i forbindelse med støvende arbejdsopga-

ver. 

 

Der findes eksempler på stalde med etagesystem, hvor gødningsbåndene afleverer gødningen i 

tværkanaler som tilføres vand med henblik på håndtering af gødningen som gylle. I stalde, hvor 

gyllen lagres i længere tid, dannes der svovlbrinte i gyllen. I høje koncentrationer er svovlbrinte dø-

delig for mennesker og dyr. Risikoen for forgiftning med svovlbrinte er størst, når gyllen sættes i be-

vægelse bl.a. ved tømning af gyllekummer. Gyllen skal derfor håndteres på en sådan måde, at fri-

givelse 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 gødnings-

systemet udformes og anvendes i overensstemmelse med Arbejdstilsynets krav 

(VEJ nr. 9580 af 26/08/2020). 

 

Ammoniakemission 
Standard-ammoniakemissionen er tidligere beregnet til 0,89 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal 

baseret på forudsætningerne i normtal for husdyrgødning 2015/16 (Kai og Adamsen, 2017), hvor 

det antages, at der fordamper 0,10 kg NH3-N per kg total-N ab dyr ved tømning af gødningsbån-

dene 2-3 gange per uge. Denne fordampningskoefficient er skønnet (Poulsen et al., 2001).  

 

Genberegning med anvendelse af normtal for husdyrgødning 2021-2022 (Børsting og Helwing, 

2021) estimerer ammoniakemissionen til 0,86 NH3-N/år per m2 produktionsareal. Det beregnede 

indhold af kvælstof ab dyr i normtal for husdyrgødning indikerer, at den forventede koncentration af 

total-kvælstof i gødningen ab dyr ligeledes er faldet i perioden (fra 15,8 til 15,3 g total-N/kg gød-

ning). Faldet er så beskedent og indenfor usikkerheden ved fastlæggelsen af emissionsfaktoren, at 

gældende standard-ammoniakemission fastholdes. 

 

Emissionsfaktoren kan betragtes som gældende for stalde, der er indrettede og drevne som beskre-

vet ovenfor efter gældende lovgivning og faglige anbefalinger, herunder til staldklima og ventilati-

onsydelse og fodersammensætning. Afvigelser fra dette kan påvirke ammoniakemissionen. 

 

Dokumentation 

En litteraturgennemgang viser, at der er gennemført målinger i forskellige bursystemer til æglæg-

gende høner i Europa (Tabel 1). Det er dog vanskeligt at fastlægge en generel emissionsfaktor ba-

seret på de internationale undersøgelser, fordi 1) de angivne emissionsværdier enten er baseret på 
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målinger under afvigende forhold, 2) at der ikke gives tilstrækkeligt baggrundsinformationer i form 

af vægt af dyr, produktionsareal per dyr, råprotein-indhold i foder og fodermængde per dyr.  

 

 

Tabel 1. Undersøgelser af ammoniakemission i bursystemer til æglæggende høner. 

Reference  Ammoniakemission 

Groot Koerkamp et al., 

(1995) 

Ikke-beriget bursystem1 med gødningsbånd 

(tømning 2 dag-1) 

21 g NH3-N/år per høne 

= 0,44 kg NH3-N/år per m2 

Hörnig et al. (2001) Ikke-beriget bursystem1 med gødningsbånd 

(ukendt tømningsfrekvens). 

14-15 g NH3-N/år per høne 

Müller (2003) Beriget bursystem med gødningsbånd (tøm-

ning 2 uge-1) 

16 g NH3-N/år per høne 

Müller (2003) Ikke-beriget bursystem1 med gødningsbånd 

(tømning 2 uge-1) 

24 g NH3-N/år per høne 

Nicholson et al. (2004) Ikke-beriget bursystem1 med gødningsbånd, 

forsøg (tømning 1 uge-1) 

3,3 g NH3-N/time per 500 kg 

≈ 90 g NH3-N/år per høne2 

Nicholson et al. (2004) Ikke-beriget bursystem1 med gødningsbånd, 

forsøg (tømning 1 dag-1) 

1,3 g NH3-N/time per 500 kg  

≈ 35 g NH3-N/år per høne 2 

Nicholson et al. (2004) Ikke-beriget bursystem1 med gødningsbånd, 

produktionshus (tømning 1 uge-1) 

2,7 g NH3-N/time per 500 kg  

≈ 73 g NH3-N/år per høne 2 

Nimmermark et al. (2009) Beriget bursystem med gødningsbånd (tøm-

ning 2 uge-1) 

0,26 kg NH3-N/år per m2 

= 23 g NH3-N/år per høne 

Alberdi et al. (2016) Beriget bursystem med gødningsbånd (tøm-

ning af bånd hver 3. dag). 

35 g NH3-N/år per høne 

Philippe et al. (2017) Beriget bursystem med gødningsbånd (tøm-

ning af gødningsbånd 1 dag-1?). 

13 g NH3-N/år per høne 

1Ikke lovligt siden 2012. 
2Beregnet ved antagelse af en levendevægt på 1,55 kg per høne. 

1 år = 365 stalddage. 

 

Lugtemission 
Lugtemissionsfaktorerne for stalde med etagesystem til æglæggende høner i beriget bursystem. 

fremgår af Tabel 2.  

 

Tabel 2. Værdier for lugtemission som funktion af produktionsarealet i stalde med etagesystem til æglæg-

gende høner i beriget bursystem jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 

 OUE/s per m2 produktions-

areal 

LE/s per m2 produktionsareal 

Burhøner 5,4 3,4 

 

Frem til indførelsen af den arealbaserede husdyrregulering i 2017, blev lugtemissioner og tilhørende 

afstandskrav ved miljøgodkendelse af stalde med æglæggende høner beregnet på grundlag af 

følgende vægtrelaterede lugtemissionsfaktorer: 400 OUE/s per 1000 kg levende vægt og 120 LE/s 

per 1000 kg levende vægt (Skov- og Naturstyrelsen, 2006). Disse værdier blev i mangel af nyere 

valide emissionsværdier benyttet som grundlag for beregning af gældende arealrelaterede lugte-

missionsfaktorer i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (Kai og Adamsen, 2017). 
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I den internationale litteratur anvendes oftest lugtemissionsværdier, der er fastlagt som årsmiddel-

værdier i modsætning til den danske lovgivning, som kræver, at standard-lugtemissionsværdier skal 

fastlægges under sommerlige forhold ved udetemperaturer, der overstiger 16 °C.  

 

Drivhusgasemissioner 
Der er to kilder til metan i stalde; henholdsvis metan, der dannes i dyrenes tarmsystem; såkaldt ente-

risk metan, samt metan, der dannes i husdyrgødningen under lagring i stalden. Den enteriske me-

tanproduktion er en funktion af dyrekategorien og fodersammensætning og afhænger blandt andet 

af mængden og sammensætningen af organisk tørstof i foderet og passagehastigheden gennem 

tarmsystemet. Den enteriske metanproduktion er derfor uafhængig af staldsystemet. De to kilder til 

metan kan ikke umiddelbart adskilles ved gennemførelse af emissionsmålinger i stalde.  

 

Målinger gennemført i en forsøgsstald med bursystem med gødningsbånd i Quebec resulterede i en 

emission på 25,3 g CH4/årshøne (Fournel et al., 2012). Dette er på niveau med målinger over et år i 

fire skrabeægsstalde med etagesystem og gødningsbånd, hvor der blev rapporteret en gennem-

snitlig emission på 26,2±10,2 g CH4/år per høneplads Winkel et al. (2009). Tilsvarende blev der fast-

lagt en gennemsnitlig emission på 38,2±19,9 g CH4/år per høneplads ved målinger i fire nederland-

ske skrabeægsstalde med gødningskumme og skrabeareal (Mosquera et al., 2011). 

 

N2O-emissionen fra en forsøgsstald med burægssystem med gødningsbånd, var i en undersøgelse 

2,6 g N2O per årshøne (Fournel et al., 2012). Emissionen fra skrabeægsstalde med etagesystem og 

gødningsbånd er i Nederlandene fastlagt til 10,8±3,9 g N2O/år per høneplads baseret på målinger 

over et år i fire stalde (Winkel et al., 2009). I skrabeægsstalde med gødningskumme og skrabeareal 

blev emissionen fastlagt til i gennemsnit 15,3±6,9 g N2O/år per høneplads i fire nederlandske stalde 

(Mosquera et al. (2011). Det indikerer, at gødning afsat i skrabearealet og på slats’ene i stalde med 

gulvsystem er den primære kilde til lattergas.  

 

Ressourceforbrug 

Tidsforbrug 

Der er ikke fundet dokumentation for arbejdsforbruget gældende for driftssystemet. Specifikt i forhold 

til arbejdsforbrug i forbindelse med tømning af gødningsbånd benyttes samme skøn, som i tidligere 

udarbejdet teknologibeskrivelse (Miljøstyrelsen, 2011a). Arbejdsforbruget i forbindelse med tømning 

af gødningsbånd i en stald med beriget bursystem med 48.000 hønepladser svarende til 45.550 

årshøns er skønnet til 1,5 time per tømning af gødningsbåndene, svarende til 78 timer per år ved 

tømning af gødningsbånd en gang ugentligt, eller 10 minutter per 100 årshøner eller 1,3 minut/år 

per m2 produktionsareal ved 750 cm2/høneplads. Der må forventes stor variation i praksis som følge 

af varierende anlægsopbygning og driftsforhold. 

 

Energiforbrug 

Energiforbruget i stalde med beriget bursystem omfatter hhv. ventilation, foderproduktion, foder-

transport, belysning, ægtransport og gødningshåndtering (gødningsbånd). Da tømningshyppighe-

den af gødningsbåndene har betydning for ammoniakfordampningen (se særskilt teknologibeskri-

velse), estimeres kun elforbrug til drift af gødningsbånd. 
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Energiforbruget til tømning af gødningsbånd i stalde med stimulusberiget bursystem er tidligere ble-

vet skønnet til 624 kWh/år ved tømning af gødningsbånd en gang ugentligt i et hus med 48.000 

hønepladser svarende til 45.550 årshøner (Miljøstyrelsen, 2011a). Elforbruget er estimeret til 2,8 kWh 

per 100 årshøner eller 0,34 kWh/år per m2 produktionsareal ved tømning af gødningsbåndene to 

gange per uge. Der må forventes stor variation i praksis som følge af varierende anlægsopbygning 

og driftsforhold. 

 

Vandforbrug 

Drikkevandsforbruget skønnes 1,8 – 2,0 liter/kg foder (BREF, 2017, s. 156). Ved en antagelse af et 

forbrug på 40 kg foder per årshøne jf. normtal for husdyrgødning 2021-2022 (Børsting og Helwing, 

2021) beregnes vandforbruget til 72 – 80 liter/årshøne svarende til 912 – 1013 liter/år per m2 pro-

duktionsareal (750 cm2 produktionsareal/høneplads; 0,95 årshøner/høneplads). 

 

Rengøring efter hver flok foretages med vand eller trykluft. Der er ikke fundet dokumentation for for-

brug ved anvendelse af vand. 

 

Strøelsesforbrug 

Det skønnes i lighed med den tidligere version af driftssystembeskrivelsen (Miljøstyrelsen, 2011b), at 

forbruget af strøelse er 0,25 kg/år per høneplads. 

 

Driftsikkerhed 
Hold af æglæggende høner i stimulusberigede bure fortrænges i stigende omfang af staldsystemer 

med fritgående høner, og kan derfor betragtes som under afvikling i Danmark. Driftssystemet var 

tidligere mere udbredt og kan i miljømæssig henseende betragtes som driftssikkert. 

 

Etablering i eksisterende stalde 
Stimulusberigede buresystemer kan, afhængig af bygningsgeometri mv., installeres i eksisterende 

stalde.  

 

Økologi 
Det er ikke tilladt at opstalde økologiske høner i stimulusberigede bursystemer. 

 

Udbredelse 
Ifølge udtræk fra www.landbrugsindberetning.dk fra 2020 var der indberettet 566.000 burhøner sva-

rende til ca. 14,5% af indberettede konsumægshøner. 

 

Økonomi 
Der er ikke udarbejdet økonomiske analyser af driftssystemet. 
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