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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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Slagtekyllinger: Gulvdrift 
 

Resumé 

Emission af ammoniak fra stald | 
Vækstkategori I: 0,66 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal. 

Vækstkategori II: 0,78 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal. 

Emission af lugt fra stald | 
16 OUE/s per m2 produktionsareal og 4,8 LE/s per m2 produktions-

areal. 

Støv | Ikke vurderet 

Emission af drivhusgasser fra 

stald 
| Ikke vurderet 

Energiforbrug | 
Elforbrug: 3,3 - 4,2 kWh/år per m2 produktionsareal og varmeforbrug: 

343-355 kWh/år per m2 produktionsareal. 

Gødningshåndtering | 

Husdyrgødningen håndteres som dybstrøelse. Husdyrgødningen fjer-

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

regler. 

Driftssikkerhed | Driftssystemet er driftssikkert. 

Økonomi | Der er ikke udarbejdet økonomisk analyse af driftssystemet. 

Referencestaldsystem | 

Dette er referencestaldsystemet for konventionelle slagtekyllinger 

(vækstkategori I og II) produceret i isolerede kyllingehuse med gulv-

drift (dybstrøelse) uden adgang til udeareal. 

 

 

 

 

 

 

  



 5 
 

Definitioner 

• Anlæg: Stald og tilhørende inventar med evt. udearealer. 

• Belægningsgrad: Den samlede levende vægt pr. m2 friareal for de kyllinger, der er til stede samtidig 

i et hus. 

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

ningsforhold, inklusive stald- og stiudformning og drift. 

• Flok: En gruppe af dyr, som er anbragt i et hus og er til stede i dette hus samtidig. 

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

• Friareal: Areal med strøelse, som kyllingerne har permanent adgang til. Friareal er det samme som 

produktionsareal for så vidt angår slagtekyllingestalde. 

• Gulvareal: Indvendigt areal, hvor inventar m.m. er placeret. 

• Holddrift/sektioneret drift: Driftsform, hvor dyrene opstaldes efter alder i hver sin staldsektion. Ved 

holddrift er det muligt at foretage effektiv rengøring og desinfektion mellem holdene. Den fysiske 

adskillelse mellem hold reducerer smittespredning af såvel gødningsbåren som luftbåren smitte. 

• Hus: Se stald. 

• 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 (BEK nr. 2225 af 

27/11/2021). 

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

anlæg, indendørsfodersiloer, varmeanlæg, omklædnings- og baderum. 

• Slagtekylling: Kyllinger af arten Gallus Gallus, som holdes med henblik på kødproduktion. 

• Slagtekylling, hurtigvoksende race: Slagtekylling, fx tilhørende racen ROSS 308, som gennem intensiv 

selektion har opnået en genetisk disposition for høj vækstrate og høj fodereffektivitet. 

• Slagtekylling, Langsommere voksende: Slagtekyllinger, hvor begge forældre er af langsommere vok-

sende race, hvor gennemsnitlig daglig tilvækst jf. avlsselskabernes specifikationer på racen er mini-

mum 25 % mindre end gennemsnitlig daglig tilvækst for racen Ross 308 (AVIAGEN) (§2 stk. 12 i BEK 

nr. 1441 af 04/12/2019). 

• 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. 

Navnet til trods vil man normalt altid tilstræbe at opretholde et svagt undertryk i stalden for at undgå 

fugtindtrængning i tagkonstruktion mv. 

• 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. 

• Vækstkategori I: Slagtekyllinger af hurtigvoksende race, fx ROSS 308 (AVIAGEN) med en gennem-

snitlig daglig tilvækst på 50 g eller højere ved slagtealder under 40 dage og en gennemsnitlig daglig 

tilvækst på 55 g eller højere ved en slagtealder på 40 dage og derover. 

• Vækstkategori II: Konventionelt opdrættede slagtekyllinger af langsommere voksende race, fx Ran-

ger Gold (AVIAGEN) med en gennemsnitlig daglig tilvækst under 50 g ved en slagtealder under 40 

dage og en daglig tilvækst på mindre end 55 g ved en slagtealder på 40 dage eller derover. 
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Faktaboks 

 

Denne driftssystembeskrivelse omhandler konventionel produktion af slagtekyllinger. Kyllingerne ind-

sættes i kyllingehuset som daggamle kyllinger. Alternativt klækkes æggene i stalden, idet rugeæg-

gene indsættes i huset ca. 3 dage før forventet klækning. Denne metode er særlig udbredt ved pro-

duktion af langsommere voksende slagtekyllinger (vækstkategori II). 

 

Følgende vigtigste dyrevelfærdskrav til huse til slagtekyllinger af betydning for BAT er fastsat i medfør 

af Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige minimumskrav til hold af slagtekyllinger og rugeægspro-

duktion 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 (§ 

7).  

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

velser og udvise normal adfærd og til, at der kan føres et nøje tilsyn med dyrene (§ 8). 

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

relativ luftfugtighed og koncentrationer af luftarter holdes på et niveau, som ikke er skadeligt for 

dyrene. Temperaturen i husene må ikke i væsentlig grad overstige temperaturen udenfor i varme 

perioder (§ 9). 

• Huset skal rengøres grundigt og desinficeres og tilføres ny strøelse, inden der indsættes en ny flok 

(§ 23). 

• Den maksimale belægningsgrad i et hus afhænger af en række nærmere beskrevne betingelser 

nævnt i §§ 24-26. Ved opfyldelse af alle betingelser, må den maksimale belægningsgrad ikke 

overstige 40 kg per m2 friareal målt som gennemsnit over tre på hinanden følgende flokke, og 

belægningsgraden for en flok må ikke overstige 42 kg per m2 friareal. 

• Slagtekyllingerne skal gennem hele produktionsperioden have adgang til tilstrækkelig foder-

plads og vandforsyning (§ 28). 

• Fra fem dage efter udrugning til tre dage før slagtning skal der anvendes et lysprogram med en 

mørkeperiode i hvert døgn på enten seks sammenhængende timer eller fire sammenhængende 

timer og to sammenhængende timer. Slagtekyllinger kan holdes ved konstant lys de første fem 

dage efter udrugning og de sidste tre dage før slagtning af de sidste kyllinger i en flok (§ 29). 
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Beskrivelse 
Formålet med dette produktionssystem er at opdrætte slagteklare kyllinger til konsum. Der skelnes 

mellem hurtigvoksende slagtekyllinger, typisk af racen ROSS 308 (AVIAGEN), og langsommere vok-

sende racer, fx Ranger Gold (AVIAGEN).  

 

 
Figur 1. Vækstkurver for hhv. den hurtigvoksende race Ross 308 (AVIAGEN) og den langsommere voksende race Ranger 

Gold (AVIAGEN). Desuden er vist vækstkurven, der angiver grænsen for langsommere voksende slagtekyllinger jf. definiti-

onen i BEK nr. 1441 af 04/12/2019, dvs. ROSS 308 -25%. Kurven er baseret på produktionsmål (performance objectives) 

for 2021. 

 

Et typisk slagtekyllingehus er en bygning med isolerede vægge, loft og gulv. Gulvet er et fast gulv 

udført i beton. Inventaret består af foder- og vandstrenge, som er placeret på langs gennem stalden 

(Figur 2 og Figur 3). 

 
Figur 2. Tegning af et slagtekyllingehus bestående af forrum med omklædningsfaciliteter, staldrum, hvor kyllingerne 

opdrættes, fodersiloer (nederst t.v.), og betonrepos’er (i forlængelse af stalden i begge ender). I staldrummet er foder- 

og vandsystemer skitseret (Kilde: SEGES).  
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Figur 3. Foto af et slagtekyllingehus med gulvdrift. Billedet viser hævbare foder- og drikkevandsstrenge (Foto: SEGES). 

 

Foder- og vandforsyning 

Kyllingerne tilbydes typisk foder via foderskåle eller foderrender. Vandforsyningen vil typisk være 

drikkenipler med eller uden spildbakke. Både foder- og vandstrenge hæves i takt med kyllingernes 

vækst gennem produktionsperioden. 

 

  
Figur 4. T.v.: Foderstreng med foderskåle og t.h. fodersystem med rendefodring (Foto: SEGES). 

 

Ventilation og indeklimaregulering 

Ventilationsanlægget i slagtekyllingehuse opbygges typisk ved undertryks- eller ligetryksventilation. 

Kyllingehuse opvarmes typisk ved hjælp af et centralvarmeanlæg med varmtvands-kaloriferer eller 

varmerør. Kaloriferer med direkte indfyring af naturgas findes også.  

 

Daggamle kyllinger indsættes typisk ved en rumtemperatur på 34-35 °C og en relativ luftfugtighed 

på ca. 50-60 %. Ved klækning af æggene i stalden hæves starttemperaturen typisk til 35-36°C (J. 

Rokkedahl, personlig meddelelse). Den ønskede rumtemperatur holdes typisk konstant de første 3-

7 dage, hvorefter temperaturen sænkes med ca. 0,5 °C per dag indtil en ønsket sluttemperatur på 

18-20 °C og en ønsket relativ luftfugtighed på 60-70 %. 
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Kyllingehuse med mekanisk ventilation skal være udstyret med nødventilation og dertil hørende 

alarmsystem (§ 11 i BEK nr. 1747 af 30/11/2020). 

 

Varmevekslere 

Hovedparten af danske slagtekyllingehuse er udstyret med luft-til-luft varmeveksler med henblik på 

varmegenvinding (energibesparelse). Anvendelse af en godkendt type varmeveksler og tilhørende 

interne luftcirkulationsventilatorer er opført på Miljøstyrelsens teknologiliste som en ”add-on” tekno-

logi med en ammoniakreducerende effekt på 30%. Denne er beskrevet i en separat teknologibe-

skrivelse og indgår derfor ikke i nærværende driftssystembeskrivelse. 

 

Strøelse 

Der anvendes typisk halmpiller, træspåner eller lignende som strøelsesmateriale. 

 

Gødningshåndtering 

Den akkumulerede gødningsmængde fjernes fra kyllingehuset efter afslutning af hvert hold. Lagrin-

gen foregår oftest i markstak. Alternativt køres dybstrøelsen direkte ud i marken, hvor den spredes, 

eller den leveres til biogasanlæg. 

 

Management 
Slagtekyllingeproduktionen foregår efter princippet om alt ind alt ud. Længden af en produktions-

periode var i 2021 i gennemsnit 34,8 dage for hurtigvoksende kyllinger (Henrik B. Jensen, personlig 

meddelelse), men kan variere 2-3 dage til hver side. For langsommere voksende kyllinger er pro-

duktionstiden 40-50 dage. Såvel delleverancer, hvor en andel af slagtekyllingerne leveres 3-7 dage 

før resten af flokken, og totalleverancer forekommer. 

 

Den maksimale belægningsgrad i konventionelle slagtekyllingestalde afhænger af en række drifts- 

og sundhedsmæssige kriterier, som er beskrevet i BEK nr. 1747 af 30/11/2020 (§§ 24-26). Ved opfyl-

delse af alle kriterier må der maksimalt være et antal kyllinger svarende til 40 kg levendevægt per 

m2 nettoareal (gennemsnit af 3 på hinanden følgende hold). Bekendtgørelsen skelner ikke mellem 

hurtigvoksende og langsommere voksende racer.  

 

Hjertemærkningsordningen specificerer ligeledes krav til blandt andet maksimal belægningsgrad i 

slagtekyllingestalde med henblik på erhvervelse af et, to eller tre hjerter (BEK nr. 1441 af 

04/12/2019). Da ordningen er frivillig, er der ikke taget stilling til eventuelle miljømæssige konse-

kvenser ved produktion efter ordningen. 

 

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

forhold til dyrenes udvikling. Foder- og vandsystemer tilpasses løbende til kyllingernes størrelse. Døde 

dyr fjernes dagligt. 

 

Når kyllingerne er klar til levering, indfanges og transporteres de til slagteriet. Indfangningen foregår 

normalt maskinelt. Tømning af stalden for slagtekyllinger foregår indenfor få timer. Når stalden er 
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tømt, rengøres den og klargøres til næste flok. Rengøringen starter med, at al strøelse fjernes fra stal-

den. Herefter vaskes overflader og inventar. Staldrum, forrum og arealer ved udgange desinficeres. 

Rengøring og vask af stalden foregår typisk i løbet af 1 – 2 dage. Derefter tørres stalden og den klar-

gøres til indsættelse af et nyt flok daggamle kyllinger. I alt er der typisk en uges tomgang mellem to 

flokke. 

 

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 (Klimateknik, 2007). 

 

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, indfangning af dyr til slagtning). 

Passende åndedrætsværn skal benyttes i disse perioder. 

 

Ammoniakemission 

Hurtigvoksende kyllinger (vækstkategori I) 

Standard-ammoniakemissionen for kyllingestalde med opdræt af hurtigvoksende kyllinger (vækst-

kategori I) foreslås fremadrettet fastsat til 0,66 NH3-N/år per m2 produktionsareal. 

 

Standard-ammoniakemissionen er tidligere beregnet til 0,74 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal 

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

 

Genberegning af ammoniakemissionen med anvendelse af normtal for husdyrgødning 2021/22 

(Børsting og Helwing, 2021) estimerer ammoniakemissionen til 0,66 kg NH3-N/år per m2 produkti-

onsareal, afhængig af alder ved levering svarende til en reduktion på 12 % (Tabel 1). Ifølge normtal 

for husdyrgødning 2021/22 er koncentrationen af kvælstof i gødningen ab dyr faldet med 7 % i pe-

rioden, hvilket indikerer, at fordampningspotentialet er reduceret. Ammoniakemissionen foreslås 

derfor nedsat til 0,66 NH3-N/år per m2 produktionsareal. 

 

Tabel 1. Beregning af ammoniakemission per år per m2 produktionsareal for hurtigvoksende slagtekyllinger 

(vækstkategori I) baseret på seneste produktionsdata. 

Alder (vægt) 

ved slagt-

ning, dage 

(kg/kylling) 

N ab dyr, kg 

N/1000 prod. 

kyllinger 

Ammoniakfor-

dampning, kg 

NH3-N/1000 

prod. kyllinger 

Belægnings-

grad, 

kyllinger/m2 

Tomdage 

mellem 

flokke, 

dage 

Flokke

/år 

Ammoniak-

emission, kg 

NH3-N/år per 

m2 

30 (1,78) 28,8 2,88 22,4 7 9,9 0,64 

32 (1,97) 33,9 3,39 20,3 7 9,4 0,64 

35 (2,25) 44,9 4,49 17,7 7 8,7 0,69 

40 (2,74) 58,9 5,89 14,6 7 7,8 0,67 

Gennemsnit 0,66 

Note: Fordampningskoefficient: 0,10 kg NH3-N/kg total-N ab dyr. 

Note: Belægningsgrad: 40 kg/m2 jf. BEK nr. 1747 af 30/11/2020. 
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Langsommere voksende kyllinger (vækstkategori II) 

Standard-ammoniakemissionen for kyllingestalde med opdræt af langsommere voksende kyllinger 

(vækstkategori II) foreslås fastsat til 0,78 NH3-N/år per m2 produktionsareal. Der foreligger ingen 

emissionsdata. Det skønnes, at fordampningskoefficienten er sammenlignelig med produktion af 

hurtigvoksende kyllinger. Der udarbejdes først husdyrgødningsnormer for langsommere voksende 

slagtekyllinger med gødningsåret 2022/23, hvorfor produktionsdata herfra anvendes som grundlag 

i beregningerne. 

 

Tabel 2. Beregning af ammoniakemission per år per m2 produktionsareal for langsommere voksende slagte-

kyllinger (vækstkategori II) baseret på seneste produktionsdata. 

Alder (vægt) 

ved slagt-

ning, dage 

(kg/kylling) 

N ab dyr, kg 

N/1000 prod. 

kyllinger 

Ammoniak-

fordamp-

ning, kg NH3-

N/1000 

prod. kyllin-

ger 

Belægnings-

grad, 

kyllinger/m2 

Tomdage 

mellem 

flokke, 

dage 

Flokke/år Ammoniak-

emission, kg 

NH3-N/år per 

m2 

40 (1,68) 43,0 4,30 23,8 7 7,8 0,79 

45 (1,98) 55,0 5,50 20,2 7 7,0 0,78 

50 (2,26) 68,5 6,85 17,7 7 6,4 0,78 

Gennemsnit 0,78 

Note: Fordampningskoefficient: 0,10 kg NH3-N/kg total-N ab dyr. 

Note: Belægningsgrad: 40 kg/m2 jf. BEK nr. 1747 af 30/11/2020. 

 

Emissionsfaktorerne kan betragtes som gældende for stalde, der er indrettede og drevne som be-

skrevet ovenfor efter gældende lovgivning og faglige anbefalinger, herunder til staldklima, ventila-

tionsydelse og fodersammensætning. Afvigelser fra dette kan påvirke ammoniakemissionen. 

 

Såvel delleverancer, hvor en andel af slagtekyllingerne leveres 3-7 dage før resten af flokken, og 

totalleverancer forekommer. Der foreligger ingen viden om, hvorvidt dette påvirker emissionerne af 

ammoniak og lugt. Indtil ny viden fremkommer antages det derfor, at emissionerne ikke påvirkes af 

leverancemønstret. 

 

Danske undersøgelser 

Fra normtal 2000-2001 og frem til normtal 2013-2014 blev gødningsnormerne for konventionelle 

slagtekyllinger beregnet på grundlag af en skønnet fordampningskoefficient på 0,20 kg NH3-N per 

kg total-N ab dyr. På grundlag af ny viden (Andersen, 2010; Hansen, 2013; Hansen, 2016) blev for-

dampningskoefficienten fra og med normtal 2016-2017 nedjusteret til 0,10 kg NH3-N per kg total-

N ab dyr (Kai, 2017). Denne fordampningskoefficient har dannet grundlag for omregningen fra am-

moniakemission per produceret dyr til per m2 produktionsareal (Kai og Adamsen, 2017). Der er ikke 

fundet nyere undersøgelser.  

 

Der er ikke fundet undersøgelser omhandlende ammoniakemission fra stalde med langsommere 

voksende slagtekyllinger (vækstkategori II). Det skønnes derfor, at fordampningskoefficienten ikke 

adskiller sig fra de hurtigvoksende slagtekyllinger (vækstkategori I). 
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Udenlandske undersøgelser 

Der er ikke fundet nyere undersøgelser. En undersøgelse fra Nederlandene viste en ammoniakemis-

sion på 59 g NH3-N/år per kyllingeplads baseret på målinger foretaget over ca. et år i fire kyllinge-

stalde. Spredningen mellem kyllingestalde var 21 g NH3-N/år per kyllingeplads (Winkel et al., 2009). 

Den nederlandske standard-ammoniakemission er fastsat til 68 g NH3/år per kyllingeplads (www.in-

fomil.nl; hjemmesiden besøgt 25-02-2022). Omregnes ammoniakemissionen fra en dansk produce-

ret slagtekylling i 2009 til ammoniakemission per år per stiplads fås ca. 62 g NH3 per år per stiplads1. 

Denne værdi er ganske tæt på den nederlandske emissionsværdi. 

 

Lugtemission 
De gældende lugtemissionsfaktorer for stalde til konventionel produktion af slagtekyllinger fremgår 

af Tabel 3. 

 

Tabel 3. Værdier for lugtemission som funktion af produktionsarealet i stalde til opdræt af slagtekyllinger jf. 

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (2021). 

 OUE/s per m2 produktionsareal LE/s per m2 produktionsareal 

Slagtekyllinger: Gulvdrift 16 4,8 

 

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

afstandskrav ved miljøgodkendelse af slagtekyllingestalde beregnet på grundlag af følgende vægt-

relaterede 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 emissi-

onsværdier benyttet som grundlag for beregning af gældende arealrelaterede lugtemissionsfakto-

rer i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (Kai og Adamsen, 2017). 

 

Indførelsen af den nye vækstkategori II (langsommere voksende racer) tillægges samme lugtemis-

sion som de hurtigere voksende racer. Lugtemissionen beregnes på grundlag af den maksimale be-

lægningsgrad i stalden (40 kg/m2), og den formodes at være ens for begge vækstkategorier. 

 

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. Danske og inter-

nationale måleværdier kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes. 

 

Drivhusgasemissioner 
Der er ikke fundet danske målinger af drivhusgasser i slagtekyllingestalde. Målinger foretaget over 

et år i fire nederlandske slagtekyllingestalde gav i gennemsnit 3,6±2,5 g CH4/år per kyllingeplads og 

8,9±7,8 g N2O/år per kyllingeplads (Winkel et al., 2009). 

 

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 (Philippe & Nicks, 

2014). Den enteriske metanproduktion er en funktion af dyrekategorien og fodersammensætning 

 

 
1 Forudsætninger: 40 dage ved slagtning, 65,5 g N ab dyr, NH3-tab: 10% af N ab dyr, 1 g NH3-N = 1,21 g NH3. 
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og afhænger blandt andet af mængden og sammensætningen af organisk tørstof i foderet og pas-

sagehastigheden gennem tarmsystemet. Den enteriske metanproduktion er uafhængig af staldsy-

stemet. Metanemissionen fra husdyrgødningen afhænger primært af arten af gødning (gylle, stald-

gødning, dybstrøelse), indholdet af organisk tørstof, temperatur, lagringstid. Ved måling af metan-

emissionen fra stalde, kan de to kilder til metan ikke umiddelbart adskilles. 

 

Ressourceforbrug 

Tidsforbrug 

Tidsforbruget er ikke vurderet. 

 

Energiforbrug 

Energiforbruget i ved opdræt af slagtekyllinger omfatter primært ventilation, rumopvarmning, belys-

ning, fodertransport og gødningshåndtering. Da anvendelse af varmeveksler er den eneste teknolo-

giløsning vedrørende slagtekyllingestalde, som indgår i BAT-projektet, har hovedfokus været på el-

forbrug til ventilation og energiforbrug til opvarmning af stalde. Energiforbrug til udtørring er ikke 

vurderet. Det samme gør sig gældende for opvarmningen af stalden før indsættelse af daggamle 

kyllinger.  

 

Følgende energiforbrug er beregnet for slagtekyllingehuse (Tabel 4). Beregningerne er baseret på 

StaldVent-simulering under nærmere definerede forhold (se Appendiks A). Der forventes stor varia-

tion mellem huse som følge af variation i belægningsgrad, alder/vægt ved slagtning, anlægsdimen-

sionering og drift. 

 

Tabel 4. StaldVent-beregning af energiforbrug i 2000 m2 slagtekyllingehus under varierende driftsbetingelser 

(konventionel produktion med hhv. hurtigvoksende og langsommere voksende slagtekyllinger, gulvdrift med 

strøelse). Energiforbruget til ventilation forudsætter anvendelse af lavenergi-ventilatorer. 

Race Vækstkategori I 

(hurtigvoksende) 

Vækstkategori II 

(langsommere voksende) 

Alder v/slagtning, dage 32 35 40 45 50 

Vægt v/slagtning, kg/stk. 1,97 2,25 2,74 1,98 2,26 

Belægningsgrad, stk./m2 20,3 17,7 14,6 20,2 17,7 

Prod. kyllinger/flok 40.527 35.492 29.155 40.486 35.398 

Tomgangsdage/flok 7 7 7 7 7 

Flokke/år 9,4 8,7 7,8 7,0 6,4 

Producerede kyllinger/år 379.290 308.446 226.413 284.179 226.673 

Elforbrug ventilation, kWh/år 7.309 7.584 6.588 6.963 8.317 

Elforbrug ventilation, kWh/kyl-

ling 

0,019 0,025 0,029 0,025 0,037 

Elforbrug ventilation, 

kWh/år/m2 

3,7 3,8 3,3 3,5 4,2 

Varmeforbrug, kWh/år 741.379 700.790 621.128 659.850 665.329 

Varmeforbrug, kWh/kylling 1,95 2,27 2,74 2,32 2,94 

Varmeforbrug, kWh/år/m2 371 350 311 330 333 

 

Den videnskabelige litteratur omfattende energiforbrug til ventilation eller opvarmning af kyllinge-

stalde er yderst sparsom. Energiforbruget til opvarmning i en række europæiske kyllingestalde vari-

erende mellem 86 og 243 kWh/år per m2 (Constantino et al., 2016). Ingen danske målinger indgår 
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i studiet, som omfatter stalde fra Finland i nord til Spanien i syd. Samme studie rapporterer energifor-

brug til ventilation mellem 3,97 og 10,69 kWh/år per m2. Der er stor forskel på de klimatiske betin-

gelser på tværs af Europa, ligesom der kan være forskel mellem landene med hensyn til staldindret-

ning og drift. Energiforbruget til varme og ventilation er stærkt afhængigt af klimaanlæggets indret-

ning og drift. Tallene er derfor vanskelige at vurdere i forhold til danske forhold. 

 

Et LCA-studie angiver et gennemsnitligt elforbrug på 0,215 kWh/kylling (0,113 - 0,379 kWh/kylling) 

baseret på data indhentet fra seks slagtekyllingeproducenter (Nielsen et al., 2011). Der er tilsynela-

dende tale om totalt elforbrug, dvs. ventilation, vandpumper, lys mv.  

 

SKOV A/S og EnergiMidt målte elforbruget over et år i fire slagtekyllingestalde, der havde ventilati-

onsanlæg af typen SKOV Multistep (Fisker, 2013). I én kyllingestald blev der endvidere monteret 

bimålere med henblik på opdeling af elforbruget på individuelle poster. Følgende gennemsnitlige 

elforbrug blev målt per indsat kylling: totalt elforbrug: 0,14 kWh, heraf udgjorde ventilation: 32% 

(0,045 kWh), lys: 33% (0,046 kWh), cirkulationspumpe inkl. kaloriferer: 19% (0,027 kWh) og foderan-

læg: 16% (0,022 kWh). 

 

Netto-energiforbruget til opvarmning på to på hinanden følgende hold slagtekyllinger rapporteres 

opgjort til hhv. 1,34 og 1,25 kWh per kylling (Jakobsen, 2012). Da der er tale om energimålinger 

gennemført under hhv. sommer- og sensommerforhold (juni og august), må de fundne energiforbrug 

forventes at være lavere end årsmiddelforbruget, da varmeforbruget om vinteren er højere.  

 

Forbrugsdata fra 25 slagtekyllingestalde med forskellige varmesystemer (olie, naturgas, halm/flis) 

og klimaanlæg (Skov, Dacs, Turbovent) indhentet af firmaet Triova viste et gennemsnitligt brutto-

energiforbrug på 2,2 kWh per kylling. Hvis det antages, at systemtabet er ca. 30 % kan det gennem-

snitlige netto-forbrug i stalden beregnes til 1,5 kWh per kylling (Jakobsen, 2012). 

 

Vandforbrug 

Vandforbruget kan opdeles i fysiologisk vandforbrug (drikkevand) og forbrug til rengøring. Kyllingers 

vandoptagelse afhænger af en række faktorer som vækstrate, alder, sundhedstilstand, rumtempe-

ratur og luftfugtighed. 

 

Det specifikke vandforbrug er ved forsøg fastlagt til 1,8 - 1,9 liter/kg foder (Tabel 5). Som typisk værdi 

er anvendt 1,9 liter/kg foder. 

 

Tabel 5. Specifikke drikkevandsforbrug fastlagt ved forsøg. 

Penti et al. (1985) Gns. 1,77 liter/kg foder. Baseret på 24 flokke fordelt på to typer slagtekyllinge-

huse. 

Sørensen et al. (2003) Gns. 1,74 liter/kg foder (min.-maks.: 1,71-1,86 kg per kg foder). 

Li et al. (2017) Gns. 1,94 liter/kg foder. Baseret på 4 flokke i et kyllingehus med 31.700 indsatte 

slagtekyllinger. 

Emous et al. (2019) Gns. 1,87 liter/kg foder. Baseret på fodringsforsøg med levekyllinger.  

 

Som grundlag for det estimerede vandforbrug i Tabel 6 er der taget udgangspunkt i et vandforbrug 

på 1,9 kg per kg foder (se Tabel 5), idet der er lagt størst vægt på de seneste kilder. Der er ikke fundet 
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videnskabelig litteratur omhandlende vandforbrug til rengøring. Vandforbruget til rengøring skønnes 

ifølge producentoplysning til 100 l/m2 per flok (J. Rokkedahl, personlig meddelelse). 

 

Tabel 6. Vandforbrug i slagtekyllingestalde. Værdierne afhænger af kyllingernes alder ved slagtning (30-40 

dage). 

 Liter vand/produceret slagtekylling M3 vand/år per m2 produktionsareal 

Drikkevand 4,6 – 8,2 0,93 – 1,0 

Rengøring 4,9 – 6,9 0,64 – 0,94 

I alt 9,5 – 15 1,6 – 1,9 

Forudsætninger: Specifikt drikkevandsforbrug: 1,9 kg/kg foder; 2,44 – 4,31 kg foder per produceret kylling ved 1,79 - 2,26 

kg levendevægt/kylling (35-40 dage), 40 kg/m2 produktionsareal; 7,8 – 9,9 flokke/år. Kilder: Drikkevand: specifikt vand-

forbrug: se Tabel 5, foderforbrug per kylling: Normtal for husdyrgødning 2021 (Børsting og Hellwing, 2021); vandforbrug til 

rengøring: J. Rokkedahl (personlig meddelelse).  

 

Som grundlag for udarbejdelsen af en LCA-analyse for slagtekyllingeproduktion benyttede Nielsen 

et al. (2011) et gennemsnitligt samlet vandforbrug på 7,0 liter/produceret kylling (min. - maks.: 6,2 - 

8,6 liter/kylling) baseret på data indhentet fra seks kyllingeproducenter (Nielsen et al., 2011). Sam-

menlignet med værdierne i Tabel 6 er de rapporterede værdier lave. Det har ikke været muligt at 

forklare den store forskel.  

 

Strøelsesforbrug 

Afhængig af valg af strøelsestype anvendes der ca. 0,5-1,0 kg strøelse per m2 produktionsareal per 

indsætning (flok) svarende til ca. 23 - 69 g produceret slagtekylling og 3,9 – 9,9 kg/år per m2 pro-

duktionsareal (afhængig af alder ved levering). 

 

Driftsikkerhed 
Staldsystemet er det mest udbredte system til produktion af hurtigvoksende slagtekyllinger og må 

ved iagttagelse af bedst muligt management anses for driftssikkert. 

 

Økologi 
Der er eksempler på, at konventionelle slagtekyllingestalde renoveres med henblik på økologisk drift. 

Der kan fx være tale om at reducere staldarealet til maksimalt 1.600 m2 per hus, montere passende 

adskillelser i staldrummet, så der kan opdrættes tre fysisk adskilte flokke á maksimalt 4.800 kyllinger 

per flok, samt etablere udearealer og åbninger (lemme) i stalden for adgang til udeareal. 

 

Udbredelse 
Ifølge indberettede produktionstal for 2019-2020 (www.landbrugsindberetning.dk) udgjorde pro-

duktionen af konventionelle slagtekyllinger ca. 95 % af alle indberettede slagtekyllinger (114,7 mio. 

ud af 120,4 mio. producerede slagtekyllinger i alt).  

 

I fremtiden forventes en stigende andel af slagtekyllingerne at være af typen langsommere vok-

sende race (vækstkatagori II).  
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Økonomi 
Der er ikke udarbejdet separat økonomisk analyse af driftssystemet. Relevante emissionsværdier og 

forbrugstal indgår i teknologibeskrivelsen ”Varmeveksler med interne luftcirkulationsventilatorer i 

slagtekyllingestalde” (Adamsen og Jacobsen, 2022) samt Jacobsen (2022). 
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Appendiks A. StaldVent-beregninger af energiforbrug i 

slagtekyllingestalde 
 

Hurtigvoksende slagtekyllinger, afgangsvægt 1,97 kg ved 32 dage 
- EC motorer, Ingen varmeveksler 
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Hurtigvoksende slagtekyllinger, afgangsvægt 2,25 kg ved 35 dage  

- EC motorer, Ingen varmeveksler 
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Hurtigvoksende slagtekyllinger, afgangsvægt 2,74 kg ved 40 dage 

- EC motorer, Ingen varmeveksler 
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Langsommere voksende slagtekyllinger, afgangsvægt 1,98 kg ved 45 dage  

- EC motorer, Ingen varmeveksler 
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Langsommere voksende slagtekyllinger, afgangsvægt 2,26 kg ved 50 dage  

- EC motorer, Ingen varmeveksler 

 


