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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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Hønniker (konsumægsracer): Gulvdrift 

Resumé 

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

Emission af lugt fra stald | 
10 OUE/s per m2 produktionsareal og 3,1 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 hønnikeopdræt (konsumægsra-

cer).  
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Definitioner 

• Daggammel kylling: Nyudklækket kylling, der er op til 3 dage gammel. 

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

opstaldningsforhold, 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 staldgødning og dybstrøelse fra bl.a. stalde med æglæggende høner. 

• Hønnike: Hun- og handyr af arten Gallus Gallus i alderen fra klækning til kønsmodenhed 

ved en alder af ca. 20 uger. 

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

for mennesker (humant konsum). 

• Konsumægsrace: Hønserace, der er fremavlet med henblik på produktion af konsumæg. 

• 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). 

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

derblandeanlæg, indendørsfodersiloer, varmeanlæg. 

• Slats: Gulv med spalteåbninger eller lignende, som ligger ovenpå en gødningskumme eller 

fungerer som gulv i reoler i stalde med etagesystem. 

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

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

husdyrgødning.  

• 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 umid-

delbart kan spredes til andre dele af anlægget. 

• Ventilation, ligetryks-: Ventilationsprincip med ventilatorer til både indblæsning og udsug-

ning 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 (ven-

tiler/armaturer) i vægge eller loft eller diffust gennem loftsisoleringen. 
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Faktaboks 

 

Driftssystem med henblik på produktion af hønniker tilhørende konsumægsrace. Stalden er 

indrettet med strøet gulvareal i hele produktionsarealet (gulvdrift og dybstrøelse) eller gulv-

drift og gødningskumme med slats.  

 

Daggamle kyllinger indsættes flokvis i stalden, hvor de går i 17-19 uger, hvorefter de overfø-

res til en æglæggerstald.  

 

Hønnikeopdræt er ikke omfattet af specifikke dyrevelfærdsmæssige regler ud over de gene-

relle regler, der er fastsat i medfør af Dyrevelfærdsloven (2021). 
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Beskrivelse 
Formålet med dette driftssystem er at producere hønniker til konsumægsproduktion. Ved gulvdrift 

produceres kyllingerne på et strøet isoleret gulv i en opvarmet isoleret stald (Figur 2). De tekniske 

installationer omfatter vand-, foder, varme- og ventilationssystemer (Figur 2). Staldanlægget er ofte 

forsynet med siddepinde. Der tilføres den nødvendige mængde strøelse inden indsætning af dag-

gamle kyllinger. Når hønnikerne er overflyttet til æglæggerstalden, fjernes dybstrøelsen forud for 

rengøring af stalden. I forbindelse med stald findes forrum, servicerum og foderopbevaring. 

 
Figur 2. Tværsnit af hønnikestald med gulvdrift. Foder og vandforsyning er nedstroppet fra loftet (Tegning: SEGES). 

 

 

Foder- og vandforsyning 

Dyrene tilbydes typisk foder via foderskåle eller foderrender. Vandforsyningen vil typisk være drikke-

nipler med eller uden spildbakke. Både foder- og vandstrenge hæves i takt med dyrenes vækst 

gennem produktionsperioden. 

 

Figur 1. Billede af hønnikestald med én uge gamle kyllinger. (Foto: SEGES). 
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Ventilation og indeklimaregulering 

Opdrætsstalde er isolerede bygninger med undertryks- eller ligetryksventilation. Staldene opvarmes 

typisk ved hjælp af et centralvarmeanlæg med varmtvands-kaloriferer eller varmerør eller ved an-

vendelse af kaloriferer med indfyring af naturgas.  

 

Kyllingerne indsættes typisk ved en rumtemperatur på 33-34 °C og en relativ luftfugtighed på 60-

70 %. Som tommelfingerregel sænkes rumtemperaturen med 0,5 °C per dag, indtil en sluttemperatur 

på ca. 18 °C og en relativ luftfugtighed på 40-50 % (Klimateknik, 2007). 

 

Rode- og beskæftigelsesmateriale 

Der anvendes halm, spåner eller lignende som strøelsesmateriale. Strøelsen udlægges typisk én 

gang per rotation før indsættelse af en ny flok kyllinger. 

 

Gødningshåndtering 

Der foretages ingen udmugning i løbet af en rotation. Dybstrøelsen fjernes efter udsætning af høn-

nikerne efter endt rotation. Dybstrøelsen lagres i overdækket markstak eller gødningshus inden ud-

bringning, eller den spredes direkte i marken uden mellemliggende lagring. Alternativt sendes gød-

ningen til afgasning på et biogasanlæg. 

 

Management 
Der stilles ingen lovkrav til maksimal belægningsgrad til hønnikeopdræt. Typisk indsættes et antal 

svarende til en belægningsgrad ved afgang fra stalden på 14-20 dyr/m2 (BREF, 2017). 

 

Hønnikeproduktion foregår efter princippet alt ind alt ud, hvor en rotation starter med indsættelse af 

daggamle kyllinger. Efter en vækstperiode på 16-18 uger overføres hønnikerne til æglæggerstalde. 

Efter hvert hold rengøres stalden grundigt med vand og desinficeres. Rengøringen starter med, at 

dybstrøelsen fjernes fra stalden. Herefter vaskes stald og inventar. Specielt rengøres ventilation ud-

vendig og indvendig, ligesom udendørs fodersiloer tømmes. Stald, forrum og arealer ved udgange 

desinficeres.  

 

Efter tomgangsperioden, hvor stalden står tom og rengjort, gøres der klar til nye dyr. Klargøringen 

består blandt andet af: opvarmning og udtørring af stalde, inventaret samles og afprøves og der 

tilføres en ny strøelse i en passende mængde på gulvet. Et par dage før de nye dyr indsættes i stal-

den, øges rumtemperaturen til ca. 33 °C. Det sikrer de daggamle kyllinger en blid overgang, når de 

bliver leveret direkte fra rugeriet. 

 

I den første del af produktionsperioden er varme vigtig. Staldtemperaturen sænkes i løbet af nogle 

uger til 18-22 °C. Det er desuden vigtigt med en vis fugtighed i stalden, for ellers får kyllingerne pro-

blemer med for lav vandoptagelse. I de første tre uger af produktionsperioden er det hensigtsmæs-

sigt, at den relative fugtighed ligger mellem 60 til 70 %, mens den relative fugtighed i de resterende 

uger af produktionsperioden bør ligge mellem 40 til 60 %. I sidste del af perioden er det vigtigt at 

opretholde en tør dybstrøelse for at undgå udvikling af ammoniak i dybstrøelsen, hvilket dels øger 

ammoniakfordampningen og skaber dårligt indeklima, men også kan give skader på dyrene. Defi-

nitionen af en god strøelse er, at den er tør og løs gennem hele produktionsperioden. Dette kan op-

nås ved at styre ventilationen efter både temperatur og relativ luftfugtighed. 
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Foder og rent vand er vigtigt, for at opnå en passende væksthastighed. Vand- og fodersystemer 

tilpasses hele tiden til dyrenes udvikling og størrelse. 

 

Den daglige pasning består i at tilse dyrene og sørge for at foder, vand og klima er optimalt i forhold 

til dyrenes udvikling. Der indsamles døde dyr og der foretages inspektion mindst to gange dagligt. 

Drikkesystemet efterses regelmæssigt, så der altid er frisk drikkevand.  

 

Arbejdsmiljø 

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 1,2 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal 

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

dien er beregnet på grundlag af gennemsnittet af hønnikeopdræt af både konsumægsracer og for-

ældredyr til slagtekyllinger. 

 

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

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

 

Emissionsfaktoren kan betragtes som gældende for hønnikestalde, der er indrettede og drevne som 

beskrevet ovenfor efter gældende lovgivning og faglige anbefalinger, herunder til staldklima og 

ventilationsydelse og fodersammensætning. Afvigelser fra dette kan påvirke ammoniakemissionen. 

 

Dokumentation 

Der er ikke fundet undersøgelser af ammoniakemission i danske eller udenlandske hønnikestalde. 

Fordampningskoefficienten, der benyttes i normtal for husdyrgødning (Kai et al., 2021) er uændret 

siden 2000 (Poulsen et al., 2001) og er baseret på et fagligt skøn. Ammoniakemissionsværdien er 

som følge heraf meget usikker. 

 

Lugtemission 
Lugtemissionsfaktorerne for hønnikestalde fremgår af Tabel 1.  

 

Tabel 1. Værdier for lugtemission som funktion af produktionsarealet i hønnikestalde med gulvdrift og dybstrø-

else jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (2021). 

 OUE/s per m2 produktions-

areal 

LE/s per m2 produktionsareal 

Hønnikestalde (konsumægsracer): Gulvdrift 10 3,1 

 

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

afstandskrav ved miljøgodkendelse af hønnikestalde 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 (Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (2006) og Vejledende ret-
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ningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde (2022)). Disse værdier blev i man-

gel af nyere valide emissionsværdier benyttet som grundlag for beregning af gældende arealrela-

terede lugtemissionsfaktorer i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (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 1-2 kg/m2 per rotation. 

 

Driftsikkerhed 
Driftssystemet har tidligere været den mest udbredte driftsform til produktion af hønniker (kon-

sumægsracer) i Danmark. Systemet anvendes også i andre europæiske lande (BREF, 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. Omlægning til 

økologisk drift kræver i forhold til staldindretningen blandt andet, at hønnikerne har adgang til sid-

depinde eller hævet platform, at de har adgang til udeareal (min. 1 m2/dyr), samt at der maksimalt 

er 10.000 hønniker per flok. For yderligere oplysninger henvises til Vejledning om økologisk jord-

brugsproduktion (2022).  

 

Udbredelse 
Ifølge udtræk fra husdyrgødningsindberetning.dk 2020 blev der indberettet 3,75 mio. producerede 

hønniker af konsumægsrace, heraf 3,4 mio. i stalde med gulvdrift og 365.000 i bure. Tallene er dog 
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usikre, fordi de fleste hønniker produceres i stalde med etagesystem for at sikre hønnikerne bedst 

mulige vilkår, når de efterfølgende indsættes i æglæggerstalde med etagesystem (Niels Provstgård, 

Søhøjlandets Regnskabskontor, personlig kommunikation). Der findes imidlertid ingen danske nor-

mer for opdrætsstalde med etagesystem, hvorfor producenterne indberetter husdyrgødningen i 

nærværende staldtype. 

 

Økonomi 
Der er ikke udarbejdet økonomisk analyse af driftssystemet. 
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