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

etablering eller udvidelse af husdyrbrug med en ammoniakemission, der overstiger 750 kg NH3-N 

per år, har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse ammoniakforure-

ningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).  

 

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

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

kendelse af husdyrbrug. 

 

Projektet er gennemført som et samarbejde mellem Aarhus universitet (AU) og Københavns 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 lek-

tor Brian H. Jacobsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU, har været projektleder for de 

økonomiske analyser.   

 

Som led i projektet har AU og KU udarbejdet en serie notater, der omfatter nærmere definerede 

driftssystemer og teknologier indenfor driftsgrenene grise, kvæg, fjerkræ og mink: 

 

Driftssystembeskrivelser er notater, der beskriver den typiske indretning og drift af specifikke stald- 

og stityper til bestemte dyregrupper og de dermed forbundne emissioner af ammoniak, lugt og 

drivhusgasser samt de vigtigste ressourceforbrug, der knytter sig til produktionen. Notaterne er ud-

arbejdet af AU. Driftssystembeskrivelserne indeholder med få undtagelser økonomiske nøgletal, 

som er udtræk fra økonomi-notater udarbejdet af KU.  

 

Teknologibeskrivelser er notater, der beskriver specifikke typer af teknologier og deres miljøeffekt, 

når de anvendes i specifikke stald-/stityper og de dermed forbundne ressourceforbrug og emissio-

ner af ammoniak og lugt. Teknologibeskrivelsernes tekniske og miljømæssige del er udarbejdet af 

AU, mens de økonomiske nøgletal er udtræk fra økonomi-notater udarbejdet af KU. 

 

Økonomiske udrednings- og dokumentationsnotater beskriver dels forudsætningerne for økono-

miske analyser af virkemidler til reduktion af ammoniakemissionen i husdyrproduktionen samt de 

økonomiske konsekvenser forbundet med anvendelse af stalde og teknologier. Disse er udarbejdet 

og publiceret af KU. 

 

Som opsummering er der for hver driftsgren (for grise opdelt på produktionstype) udarbejdet et re-

sumé- og analysenotat, der sammenholder miljømæssige og økonomiske effekter ved anvendel-

sen af stalde og teknologi, herunder i diverse kombinationer og som funktion af husdyrholdets stør-

relse.  
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Stalde til konsumægshøner (økologisk produktion): 

Etagesystem med gødningsbånd 

Resumé 

Emission af ammoniak fra stald | 0,58 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal. 

Emission af lugt fra stald | 
1,7 OUE/s per m2 produktionsareal og 1,3 LE/s per m2 produktions-

areal. 

Støv | Ingen emissionsdata til gængelige.  

Emission af drivhusgasser fra 

stald 
| Ingen emissionsdata til gængelige. 

Energiforbrug | 

Elforbrug til tømning af gødningsbånd: ca. 1,8 kWh/100 årshøner sva-

rende til ca. 0,1 kWh/år per m2 produktionsareal ved tømning af gød-

ningsbånd 2 gange per uge. 

Gødningshåndtering | 

Gødning afsat på gødningsbåndene tømmes 2-3 gange ugentligt og 

overføres til lager eller biogasanlæg. Dybstrøelse i skrabearealet fjer-

nes efter afslutning af hver flok. 

Driftssikkerhed | Produktionssystemet vurderes at være driftssikkert. 

Økonomi | Der er ikke udarbejdet økonomisk analyse af driftssystemet. 

Referencestaldsystem | Dette er referencestaldsystemet for økologiske æglæggende høner. 
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Definitioner 

 

• AUB: Anden udendørs tagbelagt bygningsdel bestemt til fjerkræ, og som er isoleret på en sådan 

måde, at den ikke har udeklima samt, at den er fuldt tilgængelig for dyrene 24 timer i døgnet. 

• 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. 

• Frilandshøne: Skrabehøne, der har adgang til udeareal. 

• 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, 2021). 

• 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). 

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

anlæg, indendørsfodersiloer, varmeanlæg. 

• Skrabeareal: Område med fast underlag forsynet med skrabemateriale. 

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

skrabe og støvbade. 

• Slats: Perforeret underlag som hønerne opholder sig på, ovenpå gødningskummen. 

• 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 til fritgående økologiske konsumægshøner med inventar i op til tre etagers nytteareal inkl. 

gulvareal (skrabeareal) samt udeareal. Hønerne indsættes flokvis i stalden ved en alder af ca. 17-18 

uger kort tid, før de begynder at lægge æg, og de opstaldes i ca. 58-60 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) samt Vej-

ledning om økologisk jordbrugsproduktion (2022): 

• 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 etagers nytteareal inkl. gulvarealet. Etagerne skal være indrettet således, at 

ekskrementer ikke kan falde igennem til underliggende etager, og de skal være udstyret med et 

effektivt gødningshåndteringssystem. Frihøjden mellem etagerne skal være mindst 45 cm. 

• Der skal være mindst 18 cm siddepind uden skarpe kanter til hver høne. Der skal være mindst 30 

cm mellem siddepindene, og mindst 20 cm mellem siddepind og væg. Siddepindene skal være 

hævet over gulv- og 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 

120 cm2 redeplads per høne. 

• Der er gældende pladskrav afhængig af fodrings- og drikkevandssystem. 

• Belægningsgraden må ikke overstige 6 høner per m2 nytteareal. Hønerne skal altid have fri ad-

gang til nyttearealet.  

• Der må maksimalt være 18 høner per m² tilgængeligt gulvareal.  

• Mindst en tredjedel af gulvarealet skal være dækket af strøelse såsom halm, høvlspåner, sand 

eller tørv som fuglene kan bruge til støvbadning eller skrabeareal. Tørret hønsemøg kan ikke med-

regnes som strøelse. 

• Hønerne skal have permanent adgang til min. 4 m2 udendørsareal per høne. Fjerkræ skal have 

adgang til udeareal mindst en tredjedel af deres liv. Der er regler for antal og dimensionering af 

udgangsåbningerne. 

• Den maksimale flokstørrelse er 3.000 høner. Der må gerne opstaldes flere flokke i samme stald. 

Stalden skal i så fald opdeles i flere fysisk adskilte afdelinger, så flokkene ikke blandes. Kravet 

gælder også veranda/AUB og udeareal. 
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Beskrivelse 
Æglæggerstalde med etagesystem er isolerede stalde, der er indrettet til fritgående æglæggende 

høner med henblik på produktion af økologiske æg. Stalden har typisk et helt plant gulv med inven-

tar placeret på langs i stalden med en til flere rækker af inventar afhængig af bredden og højden 

på stalden (Figur 1). Etagesystemer må højst have tre etagers nytteareal inklusive gulvarealet. 

 

Gulvet på hver reol-etage består af slats, som tillader passage af den afsatte gødning. Gødningen 

opsamles på et gødningsbånd under hver etage. Gødningsbåndet fungerer samtidig som transport-

bånd, som transporterer gødningen til et tværbånd eller -kanal for enden af stalden og videre ud af 

huset. Skrabearealet udgør minimum en tredjedel af gulvarealet eller minimum 250 cm2 per høne 

(Figur 1). Det samlede rådighedsareal i stalden er opdelt i følgende funktionelle områder: adgang til 

foder og vand, siddepinde (sove, hvile), skrabe-/støvbadeareal og redeareal (æglægning), og et 

udeareal med yderligere mulighed for udførelse af dyrenes normale adfærd, herunder fødesøgning 

og støvbadning. 

 

 
Figur 1. Eksempel på indretning af stald med etagesystem til økologiske konsumægshøner (Foto: Lars Holdensen, Landbrug 

& Fødevarer). 
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Verandaer og anden udendørs tagbelagte bygningsdele (AUB’er) 

En fjerkræstald kan være udstyret med en veranda (Figur 2), eller en anden udendørs tagbelagt 

bygningsdel (AUB) bestemt til fjerkræ. Verandaer og AUB’er er begge overdækkede bygningskon-

struktion, der adskiller sig fra hinanden ved, at verandaer uisolerede og dermed med udeklima, som 

kyllingerne ikke har permanent adgang til. AUB’er er tilstrækkeligt isolerede til, at dyrene har fuld 

tilgængelighed 24 timer i døgnet. Derudover skal en AUB opfylde visse af kravene til staldforhold (se 

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, 2022). 

 

Da bunden er befæstet i både verandaer og AUB’er, og dyrene har adgang til arealerne en betyde-

lig del af tiden, må arealer i både veranda og AUB anses for at være omfattet af Husdyrgodkendel-

sens definition af produktionsareal. 

 

Udeareal 

Økologiske høner skal have permanent adgang til et udeareal på minimum 4 m2 per høne, når vejr-

forholdene, de sæsonbestemte forhold og jordbundens tilstand tillader det. Udearealer til fjerkræ 

skal være attraktive for fuglene og fuldt tilgængelige for alle fjerkræ. For at sikre et varieret og at-

traktivt udeareal skal vegetationen bestå af forskellige planter. Udendørsarealet må ikke anvendes 

til andre formål end frugtdyrkning, skovbrug eller græsning, hvis myndighederne tillader det sidst-

nævnte. 

 

Udearealet er ikke befæstet og er derfor ikke en del af produktionsarealet i henhold til Husdyrgod-

kendelsesbekendtgørelsens (2021) definition. 

 

  
Figur 2. Eksempel på veranda (Foto: SEGES). Figur 3. Udeareal i forbindelse med stald (Foto: SEGES). 

 

Foder- og vandforsyning 

Hønerne skal have fri adgang til foder fra fodertrug eller foderrender, og vand fra drikketrug eller 

rørdrikkeanlæg med drikkenipler eller -kopper. Fodrings- og vandingssystem skal være fordelt, så 

alle høner har lige adgang. Der gælder specifikke pladskrav afhængig af typen af fodrings- og van-

dingssystem. 
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Ventilation og indeklimaregulering 

Ventilationsanlægget i æglæggerstalde opbygges typisk med undertryks- eller ligetryksventilation. 

Der benyttes sjældent rumopvarmning i stalde med etagesystem, da dyretætheden bevirker, at dy-

renes varmeproduktion typisk er tilstrækkeligt til at sikre en ønsket staldtemperatur på typisk 20-22 

°C.  

 

Der er kun et beskedent behov for opvarmning, primært kort tid før og kort tid efter indsættelse af en 

ny flok.  

 

Luftcirkulation, støvindhold, temperatur, relativ luftfugtighed og koncentration af luftarter skal holdes 

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

hønerne. 

 

Gødningshåndtering 

Det skønnes, at 70 % af gødningen afsættes på gødningsbånd, 20 % af gødningen afsættes i skra-

bearealet, hvor det blandes med strøelse, og de sidste 10 % af gødningen afsættes i udearealet (Kai 

et al., 2022). Der må dog forventes stor variation i praksis afhængig af lokale forhold, herunder ude-

arealets indretning og adgangsforholdene mellem stald og udeareal. Gødningsafsætningen i ude-

arealet i to nederlandske økologiske æglæggerstalde var hhv. 4 % og 26 % af den total gødnings-

mængde (Dekker et al., 2010). 

 

Gødningen, der afsættes på båndene, fjernes i referencesituationen to-tre gange om ugen og ka-

tegoriseres som fast staldgødning. Den faste gødning kan enten transporteres direkte til gødningshus, 

gylletank eller læsses på en vogn, som kører gødningen til afgasning på biogasanlæg. Gødning, der 

afsættes i skrabearealet, fjernes typisk først ved afslutning af en flok efter ca. 1 år og kategoriseres 

som dybstrøelse. Dybstrøelsen køres i overdækket markstak eller udbringes direkte i marken i over-

ensstemmelse med gødskningsreglerne. 

 

 
Figur 4. Gødningsbåndene (røde pile) afleverer gødningen for enden af anlægget til en tværkanal, som transporterer gød-

ningen ud af stalden (Miljøstyrelsen, 2011). 
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Strøelse 

Der tildeles strøelse i skrabearealet på gulvet. Der anvendes typisk snittet halm, træspåner, sand eller 

lignende.  

 

Management 
Ægproduktionen i ægproduktionen foregår efter alt ind-alt ud princippet, en flok bestående af unge 

høner indsættes ved en alder 17-18 uger og går i stalden i 58-60 uger, før de tages ud af systemet 

og slagtes. Tomgangsperioden er typisk 3 uger, hvilket betyder, at en samlet rotation typisk tager 61-

63 uger. Tomgangsperioden benyttes til at fjerne dybstrøelse af skrabearealet i stalden, 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 fær-

digudvokset 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, og indeklimaet kontrolleres i forhold til ønskede skal være optimalt 

for dyrene. Døde dyr fjernes dagligt. En gang dagligt indsamles æggene, idet tidspunktet tilpasses, 

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

 

Når hønerne efter endt produktionscyklus er sat ud, starter rengøringen af anlægget. Det vurderes 

ud fra tidligere produktions- og veterinære forhold, hvorvidt der kræves en grundigere rengøring af 

hele stalden med vand. Rengøring af staldrum og inventar kan også ske med trykluft. Rengøringen 

omfatter også udendørsarealer ved porte og døre, ligesom udvendige dele af ventilationen også 

skal rengøres. Forrum, servicerum og silo til den enkelte stald rengøres også ved holdskifte. Ægpak-

kerum, ægrum med mere rengøres dagligt i hele produktionsperioden. Rengøringen afsluttes med 

en desinfektion, hvorefter stalden står tom i en periode.  

 

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. 

 

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

dien for støv i luften overskrides kortvarigt (fx tildeling af strøelse, behandling af syge dyr, vejning, 

udtagning af dyr fra stien). Passende åndedrætsværn kan anvendes i disse perioder. 

 

I stalde, hvor gyllen lagres i længere tid, dannes der svovlbrinte i gyllen. I høje koncentrationer er 

svovlbrinte dødelig for mennesker og dyr. Risikoen for forgiftning med svovlbrinte er størst, når gyllen 

sættes i bevægelse bl.a. ved tømning af gyllekummer. Gyllen skal derfor håndteres på en sådan 
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måde, at frigivelse af svovlbrinte er mindst mulig i stalden. Ved normal indretning og drift af gyllean-

lægget 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). 

 

Ammoniakemission 
Standard-ammoniakemissionen er tidligere beregnet til 0,58 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal 

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

sen, 2015). 

 

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

2021) og produktionsdata (Danske Æg, 2021) estimerer ammoniakemissionen til 0,59 kg NH3-N/år 

per m2 produktionsareal (Tabel 1). Forskellen giver ikke anledning til at ændre den hidtil anvendte 

standard-ammoniakemission. 

 

Tabel 1. Beregning af ammoniakemission fra etagestalde til økologiske høner. 

Ammoniakemissionen per år per m2 produktionsareal beregnes med udgangspunkt i normtal 2021-

2022 (Børsting og Hellwing, 2021) som: 

 

0,892 kg total-N årshøne-1 ∙ (0,70 ∙ 0,10 kg NH3-N kg-1 total-N ab dyr + 0,20 ∙ 0,25 kg NH3-N kg-1 total-N 

ab dyr) ∙ 0,922 årshøne høneplads-1 / 0,1667 m2 høneplads-1 = 0,59 kg NH3-N år-1 m-2 produktionsareal. 

 

Antal årshøner per høneplads er beregnet som:  

 

 
410 𝑑𝑎𝑔𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑘−1

431 𝑑𝑎𝑔𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛−1
 ∙  (1 −

0,062

2
) = 0,922 å𝑟𝑠ℎø𝑛𝑒 ℎø𝑛𝑒𝑝𝑙𝑎𝑑𝑠−1   

Forudsætninger: 

Total-N ab dyr: 0,892 kg årshøne-1 

Andel af gødning afsat på gødningsbånd: 70% 

Andel af gødning afsat i skrabeareal (dybstrøelse): 20%  

Andel af gødning afsat i udeareal: 10% (trækkes ud af beregningen) 

Ammoniakfordampning gødningsbånd: 0,10 kg NH3-N kg-1 total-N afsat på gødningsbånd 

Ammoniakfordampning skrabeareal: 0,25 kg NH3-N kg-1 total-N afsat i skrabeareal 

Produktionstid per flok: 410 dage (Danske æg, 2021) 

Totaltid per rotation: 431 dage ved 21 dages tomgang mellem flokke 

Dødelighed per flok: 6,2% (det antages, at dødeligheden er jævnt fordelt over produktionstiden). 

 

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. 
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Danske undersøgelser 

Der er ikke fundet danske undersøgelser, der har fastlagt ammoniakemissionen fra stalde med eta-

gesystem til økologiske konsumægshøner. Den beregnede emission per år per m2 produktionsareal 

er baseret på følgende skøn: Afsætning af gødning: 70% afsættes på gødningsbånd, 20% afsættes i 

skrabearealet og 10% afsættes i udearealet. Fordampningskoefficienter: 0,10 kg NH3-N per kg total-

N afsat på gødningsbånd og 0,25 kg NH3-N per kg total-N afsat i skrabearealet. Gødning afsat i 

udearealet indgår ikke i grundlaget for beregning af emissioner fra stalden (Kai et al., 2021, uændret 

siden Poulsen et al., 2001).  

 

Udenlandske undersøgelser 

Emissionsmålinger foretaget i tre nederlandske stalde med etageanlæg med økologiske høner re-

sulterede i en gennemsnitlig ammoniakemission fra stalden på 119 g NH3-N/år per høneplads (Dek-

ker et al., 2011). De nederlandske stalde var forsynet med lufttørring af gødning afsat på gødnings-

båndene med henblik på tørring af gødningen og gødningen, der var afsat på gødningsbåndene, 

blev fjernet med 4-7 dages interval afhængig landmandens rutiner. Dekker et al. (2011) fandt lige-

ledes, at ammoniakemissionen fra stalden var positivt korreleret med tiden efter tømning af gød-

ningsbåndene.  

 

Ammoniakemissionen fra fire nederlandske skrabeægsstalde med etagesystem med beluftede 

gødningsbånd, der blev tømt 1-2 gange per uge, samt skrabeareal, der blev tømt efter hver flok, blev 

fastlagt til 106 g NH3-N/år per høneplads (Winkel et al., 2009).  

 

De nederlandske målinger viser, at ammoniakemissionen per høneplads tilsyneladende ikke påvir-

kes særlig meget af produktionsformen (konvention hhv. økologisk produktion). Ammoniakemissio-

nen per m2 produktionsareal er dog lavere, fordi belægningsgraden er lavere i den økologiske pro-

duktion (max 6 høner/m2 nytteareal). Sammenlignet med danske stalde kan det være vanskeligt at 

overføre de nederlandske målinger direkte, fordi aktiv beluftning af gødningsbåndene tilsynela-

dende ikke anvendes i udstrakt grad i danske stalde. Ligeledes har tømningshyppigheden af gød-

ningsbåndene betydning for ammoniakdampningen.  

 

Lugtemission 
Lugtemissionsfaktorerne for stalde med etagesystem til økologiske høner fremgår af Tabel 2.  

 

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

høner jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 

 OUE/s per m2 produktions-

areal 

LE/s per m2 produktionsareal 

Økologiske høner 1,7 1,3 

 

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

afstandskrav ved miljøgodkendelse af stalde til skrabehøner og frilandshøner 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.  

 

Der er ikke fundet undersøgelser af drivhusgasemissioner fra danske økologiske konsumægsstalde. 

Winkel et al. (2009) fastlagde metanemissionen til gns. 26,2±10,2 g CH4/år per høneplads baseret 

på målinger over et år fire skrabeægsstalde med etagesystem og gødningsbånd. Dette er på niveau 

med målinger gennemført i en forsøgsstald med bursystem med gødningsbånd i Quebec, hvor der 

blev målt en emission på 25,3 g CH4/årshøne (Fournel et al., 2012). Til sammenligning er der rap-

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

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

 

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

målinger over et år i fire skrabeægsstalde med etagesystem og gødningsbånd (Winkel et al., 2009). 

N2O-emissionen var lidt lavere end de 15,3±6,9 g N2O/år per høneplads, som blev målt i fire neder-

landske skrabeægsstalde med gødningskumme og skrabeareal (Mosquera et al. (2011). N2O-emis-

sionen fra en forsøgsstald med burægssystem med gødningsbånd, var i en undersøgelse kun 2,6 g 

N2O per årshøne (Fournel et al., 2012). Det indikerer, at gødning afsat i skrabearealet er den primære 

kilde til lattergas i stalde med fritgående høner. 

 

Ressourceforbrug 
Tidsforbrug 

Der er i nærværende driftssystembeskrivelse alene undersøgt tidsforbrug forbundet med tømning af 

gødningsbånd, da tømningshyppigheden af gødningsbåndene i stalden har betydning for ammo-

niakfordampningen (se særskilt teknologibeskrivelse). Specifikt i forhold til arbejdsforbrug i forbin-

delse med tømning af gødningsbånd er der taget udgangspunkt i typiske staldindretninger af eta-

gestalde (Henrik Levin, Landmeco A/S, personlig kommunikation). Her er arbejdsforbruget i forbin-

delse med tømning af gødningsbånd i stalde med etagesystem med estimeret til ca. 40 min./100 

årshøner svarende til ca. 2,2 min./år per m2 produktionsareal ved tømning af gødningsbåndene to 

gange om ugen. Der må forventes stor variation i praksis som følge af varierende anlægsopbygning 

og driftsforhold. 

 

Energiforbrug 

Da tømningshyppigheden af gødningsbåndene i stalden har betydning for ammoniakfordampnin-

gen, er der udarbejdet en teknologibeskrivelse, som belyser dette (se særskilt teknologibeskrivelse). 
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Derfor anføres der kun estimeret energiforbrug til tømning af gødningsbånd i nærværende driftssy-

stembeskrivelse. 

 

Specifikt i forhold til elforbrug i forbindelse med tømning af gødningsbånd er der taget udgangs-

punkt i typiske staldindretninger af etagestalde (Henrik Levin, Landmeco A/S, personlig kommuni-

kation). Her er elforbruget i forbindelse med tømning af gødningsbånd i skrabeægsstalde med eta-

gesystem estimeret til ca. 1,8 kWh/100 årshøner svarende til ca. 0,1 kWh/år per m2 produktionsareal 

ved tømning af gødningsbåndene to gange om ugen. Der må forventes stor variation i praksis som 

følge af varierende anlægsopbygning og driftsforhold. 

 

Vandforbrug 

Drikkevandsforbruget estimeres til 1,8 – 2,0 liter/kg foder (BREF, 2017). Ved 44 kg foder per årshøne 

jf. normtal for husdyrgødning 2021-2022 (Børsting og Hellwing, 2021) beregnes vandforbruget til 79 

– 88 liter/årshøne eller 436 – 486 liter/år per m2 produktionsareal (6 høner/m2 produktionsareal; 0,92 

årshøner/høneplads). 

 

Rengøring foretages med vand eller trykluft. Der er ikke fundet dokumentation for evt. vandforbrug 

til rengøring. 

 

Strøelsesforbrug 

Strøelsesforbruget er i en tidligere version anført til 0,95 kg/år per høneplads (Miljøstyrelsen, 2011). 

Der er ikke fundet anden dokumentation for strøelsesforbruget. 

 

Driftsikkerhed 
Etagesystem i æglæggerstalde er vidt udbredt i Danmark og i udlandet. Det må derfor betegnes 

som driftssikkert. Begrebet dækker dog over mange forskellige typer af inventar/indretning. Det har 

ikke været muligt at afdække, om der er forskel i driftssikkerheden mellem de forskellige typer. 

 

Etablering i eksisterende stalde 
Etagesystem kan anvendes både ved nybyggeri og ved udskiftning af inventar i eksisterende stalde, 

hvis staldens dimensioner er passende i forhold til inventaret. 

 

Udbredelse 
Baseret på udtræk fra www.landbrugsindberetning.dk fra 2020 skønnes det, at ca. 78 % af de øko-

logiske høner opstaldes i stalde med etagesystem med gødningsbånd. 

 

Økonomi 
Der er ikke udarbejdet separat økonomisk analyse af driftssystemet. 
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