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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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Rugeægshøns (forældredyr til slagtekyllinger): 

Gulvdrift og gødningskumme 

Resumé 

Emission af ammoniak fra stald | 2,1 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal. 

Emission af lugt fra stald | 
4,2 OUE/s per m2 produktionsareal og 3,2 LE/s per m2 produktions-

areal. 

Støv | Ikke vurderet. 

Emission af drivhusgasser fra 

stald 
| Ikke vurderet. 

Energiforbrug | Ikke vurderet. 

Gødningshåndtering | 

Husdyrgødningen håndteres som dybstrøelse. Husdyrgødningen fjer-

nes fra stalden efter hvert hold og håndteres i henhold til gældende 

regler. 

Driftssikkerhed | 
Driftssystemet har været anvendt igennem mange år og kan i drifts-

mæssig henseende anses for driftssikkert. 

Økonomi | Der er ikke udarbejdet økonomisk analyse af driftssystemet. 

Referencestaldsystem | Dette er referencestaldsystemet for rugeægshøns.  
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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 frihøjde 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 (Husdyrgodken-

delsesbekendtgørelsen, 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). 

• Rugeægsproduktion: Hold af høns med henblik på produktion af æg til udrugning af slagtekyllinger. 

• 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 eller net som dyrene opholder sig på, og hvor gødningen kan passere igen-

nem. 

• 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 strøet skrabeareal og gødningskumme med slats til opstaldning af rugeægshøns 

med henblik på produktion af befrugtede æg, der udruges til slagtekyllinger eller hønniker. Hønsene 

(høner og haner) indsættes flokvis i stalden ved en alder af ca. 17-19 uger, et par uger, før de begynder 

at lægge æg, og de opstaldes i ca. 42 uger, indtil de tages ud af produktion og slagtes.  

 

Følgende vigtigste dyrevelfærdskrav til opstaldning af rugeægshøns af betydning for BAT er fastsat i 

henhold til Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af slagtekyllinger og ruge-

ægsproduktion til produktion af slagtekyllinger samt om uddannelse ved hold af slagtekyllinger (BEK 

nr. 1747 af 30/11/2020): 

• Husene skal i hele produktionsperioden have en strøelsesmåtte, der er løs og tør i overfladen. 

• Husene skal være tilstrækkeligt oplyst til, at dyrene kan se de øvrige dyr, undersøge deres om-

givelser og udvise normal adfærd og til, at der kan føres et nøje tilsyn med dyrene. 

• Dyrene skal i de perioder, hvor der er lys i huset, holdes ved en lysintensitet i mindst 80 % af 

huset på ikke under 20 lux målt i dyrenes øjenhøjde. 

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

ratur, relativ luftfugtighed og koncentrationer af luftarter holdes på et niveau, som ikke er ska-

deligt for dyrene. Temperaturen i husene må ikke i væsentlig grad overstige temperaturen 

udenfor i varme perioder. 
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Beskrivelse 
Rugeægsstalde er isolerede, mekanisk ventilerede stalde, der er indrettet til fritgående høns (høner 

og haner) med henblik på produktion af befrugtede rugeæg til produktion af slagtekyllinger eller 

hønniker. 

 

Stalden er typisk indrettet med et stort strøet gulvareal (skrabeareal), som udgør ca. 67 % af arealet. 

De resterende ca. 33 % af arealet består af slats og reder, der er hævet op til ca. 60 cm i forhold 

gulvniveau (Figur 1). Hønsene skal sikres ubesværet adgang til slats’ene for at få adgang til rederne, 

hvor æggene lægges samt for at få adgang til drikkevand, som er monteret over slats’ene. 

 

Hønsene anvender skrabearealet som rode-/beskæftigelsesareal, hvor dyrene har mulighed for at 

udføre deres naturlige trang til at skrabe og støvbade samt til at parre sig. 

 

  
Figur 1. Tv.: Typisk eksempel på mekanisk ventileret rugeægsstald. I midten samt langs facaderne ses skrabearealet, hvor 

hønsene tildeles foder. I hver side af billedet ses hævede slats med reder og vand. Th.: Vandforsyning findes over slats’ene 

(Foto: SEGES). 

 

Foder- og vandforsyning 

Rugeægshøns tildeles typisk fuldfoder eller koncentrat (expandat) tilsat hel hvede. Høner og haner 

fodres restriktivt (typisk én gang dagligt) og tildeles forskellige foderblandinger for at tilgodese deres 

forskellige fysiologiske behov. Foderet tildeles ved anvendelse af foderstrenge (kædeudfodring). Der 

anvendes typisk to typer fodertrug, nogle fodertrug hænges så højt, at kun hanerne kan nå, mens 

hønernes fodertrug er udformet, så hanerne grundet hovedets størrelse ikke kan nå foderet.  

 

Vand tildeles ad libitum; typisk fra rørdrikkeanlæg med drikkenipler eller -kopper, der er monteret 

over slats’ene. 

 

Ventilation og indeklimaregulering 

Ventilationsanlægget opbygges typisk med undertryks- eller ligetryksventilation. Der benyttes sjæl-

dent rumopvarmning, da dyretætheden bevirker, at dyrenes varmeproduktion typisk er tilstrækkeligt 

til at sikre en ønsket staldtemperatur på typisk 20-22 °C. 
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Rode- og beskæftigelsesmateriale 

Der tilføres løbende strøelse i form af halm eller lignende efter behov i produktionsperioden. Strøel-

sesmåtten i skrabearealet skal være løs og tør i overfladen. 

 

Gødningshåndtering 

Der foretages ingen udmugning i løbet af et hold. Gødning og strøelse produceret i løbet af et hold, 

fjernes først efter udsætning af hønsene efter endt holdperiode. Lagring foregår i markstak eller som 

direkte udbringning i marken. Alternativt sendes gødningen til afgasning på et biogasanlæg. 

Management 
Rugeægproduktionen kører efter produktionsprincippet alt ind alt ud, dvs. hvor alle høns indsættes 

og udtages af stalden på samme tid. Reglerne for rugeægsproduktion er fastlagt i Bekendtgørelse 

om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion til produk-

tion af slagtekyllinger samt om uddannelse ved hold af slagtekyllinger (BEK nr 1747 af 30/11/2020).  

 

Hønsene indsættes flokvis ved en alder af 17-19 uger; et par uger, før de begynder at lægge æg. 

Hønsene går i stalden i ca. 42 uger, hvorefter de slagtes. Der er ikke fastsat regler for maksimal be-

lægningsgrad i rugeægsstalde, men ifølge brancheoplysninger indsættes der typisk 7 høner per m2 

plus haner (Riber og Steenfeldt, 2015). Der indsættes typisk én hane per 10-12 høner.  

 

Det daglige arbejde består af tilsyn med dyr og anlæg, herunder sikres det, at dyrene tilføres en 

passende mængde foder og vand, og indeklimaet kontrolleres. Døde dyr fjernes fra stalden. Æg ind-

samles en gang dagligt. Æggene opbevares i et særligt temperaturreguleret rum. Ægpakkerum, kø-

lerum mm rengøres daglig.  

 

Strøelsesmateriale tilføres efter behov til skrabearealet i hele produktionsperioden.  

 

Efter endt produktionsperiode udsættes dyrene og gødning og strøelse fjernes fra stalden. Stald og 

omgivelser rengøres grundigt. Rengøringen afsluttes med desinfektion og udtørring, hvorefter stal-

den står tom i en periode inden indsættelse af en ny flok. I alt står stalden tom 3-5 uger mellem hver 

flok. Før indsætning af en ny flok klargøres stalden. Der udlægges frisk strøelse på gulvet. Vandsyste-

met gennemskylles for at sikre frisk vand til de nyindsatte dyr, og foderanlæg og ventilationssystem 

kontrolleres.  

 

Arbejdsmiljø 

Målinger foretaget i Danmark og Nederlandene har vist, at der i perioder kan forekomme ammoni-

akkoncentrationer i staldluften i rugeægsstalde, som overskrider arbejdstilsynets grænseværdi på 20 

ppm1 (Provstgård et al., 2010; Mosquera et al., 2009). Høj ammoniakkoncentration i staldluften op-

træder blandt andet i perioder med lave udetemperaturer, og hvor ventilationsluftskiftet er lavt i for-

 

 
1 Koncentration i den luft der indåndes på arbejdspladsen i løbet af en otte timers arbejdsdag, (BEK nr 2203 af 

29/11/2021). 
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søget på at opretholde en ønsket staldtemperatur. Ammoniakkoncentrationen i staldluften kan sæn-

kes ved at øge ventilationsydelsen, hvilket i periode med lav udetemperatur kræver tilførsel af varme 

til staldrummet.  

 

Der kan forekomme perioder, fx i forbindelse med tildeling af strøelse, hvor grænseværdien for støv 

i luften overskrides kortvarigt. Passende åndedrætsværn kan anvendes i disse perioder. 

Ammoniakemission 
Standard-ammoniakemissionen er tidligere beregnet til 2,1 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal 

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

 

Genberegning med anvendelse af normtal for husdyrgødning 2021/22 (Børsting og Helwing, 2021) 

estimerer fortsat ammoniakemissionen til 2,1 NH3-N/år per m2 produktionsareal. 

 

Emissionsfaktoren kan betragtes som gældende for stalde til rugeægshøner, der er indrettede og 

drevne som beskrevet ovenfor efter gældende lovgivning og faglige anbefalinger, herunder til stald-

klima og ventilationsydelse og fodersammensætning. Afvigelser fra dette kan påvirke ammoniak-

emissionen. 

 

Danske undersøgelser 

Massebalancer beregnet på grundlag af foder-, produktivitets- og gødningsdata fra to produktions-

rugeægsstalde viste, at gødningen ab stald kun indeholdt ca. 42 % af den udskilte mængde total-N 

ab dyr svarende til et tilsyneladende N-tab på 58 % af udskilt total-N (Birkmose, 2009). Det mang-

lende kvælstof i gødningen kan skyldes tab i form af ammoniak, denitrifikation (ikke målt) og måle-

fejl.  

 

Den gennemsnitlige ammoniakfordampning fra to produktions-rugeægsstalde er fastlagt til hhv. 

412 og 346 g NH3-N per årshøne eller i gennemsnit 379 g NH3-N per årshøne svarende til ca. 0,39 

kg NH3-N per kg total-N ab dyr (Provstgård et al., 2010). N-balancen for staldene resulterede i en rest 

på 0,225 kg N per årshøne svarende 23 % af N ab dyr, som kan skyldes denitrifikation (ikke målt) og 

målefejl. 

 

Udenlandske undersøgelser 

NH3-emissionen fra to nederlandske produktions-rugeægsstalde er fastlagt til 524 g 

NH3/hønseplads per år (Mosquera et al., 2009) svarende til ca. ca. 2,9 kg NH3-N/år per m2 produkti-

onsareal, hvilket er højere end den danske emissionsfaktor.  

Lugtemission 
Lugtemissionsfaktorerne for rugeægsstalde fremgår af Tabel 1.  

 

Tabel 1. Værdier for lugtemission som funktion af produktionsarealet i rugeægsstalde jf. Husdyrgodkendelses-

bekendtgørelsen (2021). 

 OUE/s per m2 produkti-

onsareal 

LE/s per m2 produktions-

areal 

Rugeægshøns: Gulvdrift og gødningskumme 4,2 3,2 
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Frem til indførelsen af den arealbaserede husdyrregulering i 2017 blev lugtemissioner og tilhørende 

afstandskrav ved miljøgodkendelse af rugeægsstalde beregnet på grundlag af følgende vægtrela-

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

vægt (Miljøministeriet, 2006). Disse værdier blev i mangel af nyere valide emissionsværdier benyttet 

som grundlag for beregning af gældende arealrelaterede lugtemissionsfaktorer i Husdyrgodkendel-

sesbekendtgørelsen (Kai og Adamsen, 2017).  

 

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 
Ikke undersøgt. 

Ressourceforbrug 

Tidsforbrug 

Ikke undersøgt. 

 

Energiforbrug 

Ikke undersøgt. 

 

Vandforbrug 

Ikke undersøgt. 

 

Strøelsesforbrug 

Afhængig af valg af strøelsestype forventes der et strøelsesforbrug på ca. 0,25 kg per årshøne. 

Driftsikkerhed 
Denne staldtype er den eneste som anvendes til rugeægsproduktion i Danmark. Systemet anvendes 

også i andre europæiske lande (Santonia et al., 2017). 

Etablering i eksisterende stalde 
Dette vurderes ikke at være relevant i relation til BAT. 

Økologi 
Driftssystemet lever i udgangspunktet ikke op til gældende krav til indretning og drift jf. Vejledning 

om økologisk jordbrugsproduktion (Landbrugsstyrelsen, 2022). Omlægning til økologisk drift vil for så 

vidt angå staldens indretning blandt andet kræve overholdelse af specifikke krav til antal og areal 

af reder og siddepinde. Yderligere stilles der krav om adgang til udeareal (min. 4 m2/dyr) samt ad-

skillelser i stald og udeareal, så krav til maksimal flokstørrelse kan overholdes (maks. 3000 høns per 

flok). 
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Udbredelse 
Ifølge husdyrgødningsindberetningen for gødskningsåret 2019-2020 blev der indberettet 1,05 mio. 

årshøner i dyrekategorien ”rugeæg (hpr-høner)”.  

Økonomi 
Der er ikke udarbejdet økonomiske analyser af driftssystemet. 
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