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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 (økologiske): Gulvdrift 
 

Resumé 

Emission af ammoniak fra stald | 0,63 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal. 

Emission af lugt fra stald | 
8,4 OUE/s per m2 produktionsareal og 2,5 LE/s per m2 produktions-

areal. 

Støv | Ingen emissionsdata til gængelige. 

Emission af drivhusgasser fra 

stald 
| Ingen emissionsdata til gængelige.  

Energiforbrug | Ingen data 

Gødningshåndtering | 

Husdyrgødningen håndteres som dybstrøelse. Husdyrgødningen fjer-

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

regler. 

Driftssikkerhed | Driftssystemet er under stadig udvikling. 

Økonomi | Der er ikke udarbejdet økonomisk analyse af driftssystemet. 

Referencestaldsystem | 

Dette er referencestaldsystemet for økologiske slagtekyllinger opstal-

det i huse med dybstrøelse. Produktionen udgør ca. 1,4 % af den dan-

ske slagtekyllingeproduktion. 
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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 dyr, som er anbragt i en stald og er til stede i stalden 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: staldens indvendige mål. Indvendige areal hvor inventar mm er placeret. 

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

holddrift, hvor dyrene opstaldes i staldsektioner efter alder, 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 (Bekendtgørelse 

om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, 2021). 

• Race, langsom voksende: Slagtekylling med en gennemsnitlig vækstrate på maks. 38 g/dag. 

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

anlæg, indendørsfodersiloer, varmeanlæg, omklædnings- og baderum. 

• Slagtekyllinger: Kyllinger, som holdes med henblik på kødproduktion. 

• 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. 
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Faktaboks 

 

Økologiske slagtekyllinger indsættes i kyllingehuset i perioden fra 2-3 dage efter klækning til levering 

til slagteriet. Alternativt klækkes kyllingerne direkte i stalden. 

 

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

henhold til bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige minimumskrav til hold af slagtekyllinger og ru-

geægsproduktion 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 om-

givelser 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, 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 (§ 9). 

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

flok (§ 23). 

• 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 sammenhæn-

gende 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). 

 

Ydermere specificerer Landbrugsstyrelsens Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion (2022) føl-

gende af betydning for BAT i relation til produktion af økologiske slagtekyllinger: 

• Maksimal flokstørrelse i kyllingehuse: 4.800 slagtekyllinger. 

• Det samlede brugsareal i slagtekyllingehuse må ikke overstige 1.600 m2 svarende til tre flokke, 

som ikke må sammenblandes, hverken i huset eller i udearealet. 

• Arealkrav i faste huse: Højst 21 kg levendevægt per m2. 

• Mindst en tredjedel af gulvarealet skal være fast, dvs. ikke fuldspaltegulv eller tremmegulv, og 

være dækket med strøelse såsom halm, høvlspåner, sand eller tørv, som fuglene kan bruge til 

støvbadning og skrabeareal. Tørret hønsemøg kan ikke medregnes som strøelse, ligesom 

areal under A-stativer ikke kan regnes med til den strøede del af nyttearealet. 

• Der skal være rigelig naturligt lys i stalden. Lyset bør være jævnt fordelt (indirekte og diffust). 

• Kyllingerne skal have adgang til grovfoder i den daglige foderration. 

• Fjerkræhuse skal bygges på en sådan måde, at alle fuglene har let adgang til udendørsarea-

ler. Derfor skal fjerkræhuset have indgangs- og udgangshuller, der giver direkte adgang til 

udearealer, og er af en størrelse, som passer til fuglene. 

• Økologiske slagtekyllinger skal have adgang til udeareal på mindst 4 m2 per dyr i mindst en 

tredjedel af deres liv. Det er Landbrugsstyrelsens vurdering, at dyrene har den fysiologiske og 

fysiske kondition til at komme ud, senest når de er fuldfjerede. 

• Økologiske slagtekyllinger skal komme fra langsom voksende racer, der er egnede til frilands-

produktion og som har en væksthastighed, der gennemsnitlig over tre på hinanden følgende 

hold ikke overstiger 38 gram per dag per dyr. 

• Økologiske slagtekyllinger, der ikke tilhører en langsom voksende race, skal være minimum 

81 dage ved slagtning. 
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Beskrivelse 
Formålet med dette produktionssystem er at producere slagteklare økologiske kyllinger til konsum i 

stationære huse med udeareal. Produktion af økologiske slagtekyllinger i mobile huse er ikke omfat-

tet af nærværende beskrivelse. 

 

En slagtekyllingestald har isolerede vægge, loft og gulv og er udstyret med ventilationsanlæg og 

varmeanlæg for opretholdelse af et ønsket indeklima. Gulvet er udført i beton. Inventaret består af 

foder- og vandstrenge, som er placeret på langs gennem stalden (Figur 1). Stalden kan være udstyret 

med en veranda eller en anden udendørs tagbelagt bygningsdel (AUB) (se nedenfor), og i tilknyt-

ning til stalden skal der være adgang til et udeareal. 

 

Slagtekyllingestalden kan være indrettet med henblik på produktion af kyllinger i samme rum fra 

indsættelse eller klækning til slagtning. Produktion kan også foregå ved, at kyllingerne indsættes 

eller klækkes i en startstald, hvor de går de første ca. fire uger, til de vejer op til ca. 1 kg. Derefter 

overføres de til en voksestald, hvor de går de resterende ca. 5 uger til de leveres til slagtning. Start-

stalde og voksestalde er dimensionerede i forhold de behov og krav, der gælder for produktion af 

kyllingerne i de respektive aldersintervaller. Der er ikke krav om adgang til udeareal i forbindelse 

med startstalden, da kyllingerne endnu ikke er fuldfjedrede, og der derfor ikke er krav om adgang til 

udeareal (Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, 2022). Startstald og voksestald kan være 

sammenbyggede, så kyllingerne selv kan gå fra startstalden over i voksestalden via en rampe og en 

lem (Figur 1, øverst th.). 

 

  

  

Figur 1. Fotos af økologiske slagtekyllingestalde. Øverst tv.: Startstald med gulvdrift. Øverst th.: Rampe og lem mellem 

start- og voksestald. Nederst tv.: Voksestald med åbninger langs facaden for adgang til udendørsareal (Foto: Jette 

Søholm Petersen, SEGES). 
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Kyllingerne er typisk langsom voksende racer som er karakteriseret ved en maksimal gennemsnitlig 

vækstrate på maksimalt 38 g daglig tilvækst per kylling (målt som gennemsnit af tre flokke). Anven-

des en ikke-langsom voksende race skal kyllingerne være minimum 81 dage ved slagtning (Ano-

nym, 2022). 

Verandaer og AUB’er 

En fjerkræstald kan være udstyret med en veranda, eller en anden udendørs tagbelagt bygningsdel 

(AUB bestemt til fjerkræ. Verandaer og AUB’er er begge overdækkede bygningskonstruktion, 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 (Vejledning om 

økologisk jordbrugsproduktion (2022). 

 

Da bunden i både verandaer og AUB’er er befæstet, 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-

sesbekendtgørelsens (2021) definition af produktionsareal. 

Udeareal 

Udearealet indgår ikke i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens definition af produktionsareal og 

omtales derfor ikke yderligere.  

 

Der henvises til reglerne i Landbrugsstyrelsens vejledning om økologisk jordbrugsproduktion (2022). 

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. 

 

Økologiske slagtekyllinger skal have adgang til grovfoder i den daglige foderration, fx i form af friskt 

grønt, hø, ensilage, rodfrugter, løv eller frugt- og grøntsagsrester (Vejledning om økologisk jordbrugs-

produktion (2022)). 

 

Ventilation og indeklimaregulering 

Ventilationsanlægget i slagtekyllingehuse opbygges typisk ved undertryks- eller ligetryksventilation. 

Alternativt benyttes naturlig ventilation – typisk ved mere ekstensive driftssystemer. Rumopvarmning 

finder typisk ved hjælp af et centralvarmeanlæg med kaloriferer eller varmerør. Kaloriferer med di-

rekte indfyring af naturgas findes også. 

 

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 ønsket slut-

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

 

Slagtekyllingestalde til produktion af økologiske slagtekyllinger kan være udstyret med luft-til-luft 

varmeveksler med henblik på varmegenvinding (energibesparelse). Anvendelse af en godkendt 
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type varmeveksler og tilhørende interne luftcirkulationsventilatorer er opført på Miljøstyrelsens tek-

nologiliste som en ”add-on” teknologi med en ammoniakreducerende effekt på 30 %. 

 

Slagtekyllingestalde med mekanisk ventilation skal være udstyret med nødventilation og dertil hø-

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

Strøelse 

Der anvendes typisk halmpiller, træspåner eller lignende som strøelsesmateriale. 

Gødningshåndtering 

Den akkumulerede gødningsmængde fjernes fra stalden efter afslutning af hvert hold. Lagringen 

foregår som markstak eller ved direkte udkørsel af dybstrøelsen på marken. 

 

Management 
Belægningsgraden i stalde til økologisk produktion af slagtekyllinger er maksimalt 21 kg per m2 net-

toareal (gennemsnit af 3 hold) (Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion (2022). 

 

Slagtekyllingeproduktionen foregår efter princippet alt ind alt ud. Længden af en produktionsperi-

ode er som minimum 63 dage fra indsættelse af daggamle kyllinger, til de leveres på slagteriet. 

Såvel delleverancer, hvor en andel af slagtekyllingerne leveres nogle dage før resten af flokken, og 

totalleverancer forekommer. Der foreligger ingen viden om, emissionerne af ammoniak og lugt på-

virkes af leveringsstrategien. 

 

Rengøringen starter med, at al strøelse fjernes fra stalden og køres til oplagring i for eksempel en 

afdækket markstak eller til direkte udbringning i marken. 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 klargøres til indsættelse af et nyt flok daggamle 

kyllinger. I alt er der typisk en uges tomgang mellem to flokke. 

 

Den daglige pasning består i at tilse kyllingerne og sikre at foder- og vandforsyning samt klima er 

optimalt i forhold til dyrenes udvikling. I tillæg til det almindelige foder tildeles der grovfoder i form 

af fx ensilage eller lignende. Foder- og vandsystemer tilpasses løbende til kyllingernes størrelse.  

 

Når kyllingerne er slagteklare, indfanges og transporteres de til slagteriet. Tømning af stalden for 

slagtekyllinger foregår indenfor få timer. Når stalden er tømt, rengøres den og klargøres til næste 

hold kyllinger. 

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, behandling af syge dyr, vejning, 

indfangning af dyr til slagtning). Passende åndedrætsværn kan anvendes i disse perioder. 
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Ammoniakemission 
Standard-ammoniakemissionen er tidligere beregnet til 0,63 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal 

baseret på forudsætningerne i normtal for husdyrgødning 2015-2016 (Kai og Adamsen, 2017). 

 

Genberegning med anvendelse af forudsætningerne i normtal for husdyrgødning 2021-2022 (Børs-

ting og Helwing, 2021) estimerer uændret ammoniakemissionen til 0,63 NH3-N/år per m2 produkti-

onsareal (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Beregning af ammoniakemission fra stalde med produktion af økologiske slagtekyllinger baseret på 

normtal for husdyrgødning 2021-2022 (Børsting og Helwing, 2021). 

Alder (vægt) ved slagtning, dage 63 

Vægt ved slagtning, kg/kylling 2,15 

Foderforbrug, kg/kylling 5,46 

Proteinindhold foder, % 19,5 

N ab dyr, kg N/1000 slagtekyllinger 108,0 

- heraf N afsat i stald, kg N/1000 slagtekyllinger 97,20 

Ammoniakfordampning (0,13 kg NH3-N/kg N), kg NH3-N/ 1000 slagtekyllinger 12,64 

Belægningsgrad ved levering (21 kg/m2), slagtekyllinger/m2 9,6 

Tomdage mellem hold, dage 7 

Flokke per år per stald 5,2 

Ammoniakemission, kg NH3-N/år per m2 0,63 

 

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. 

 

Såvel delleverancer, hvor en andel af slagtekyllingerne leveres nogle 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 

Der findes ingen måledata for kvælstoftab i slagtekyllingestalde til produktion af økologiske slagte-

kyllinger. Ammoniaktabet er derfor skønnet ud fra fordampningskoefficienten gældende for kon-

ventionelle slagtekyllinger med et tillæg på 25%, det vil sige en fordampningskoefficient på 0,13 kg 

NH3-N pr. kg total-N ab dyr fratrukket N i gødning afsat i udendørsarealet, hvilket ved anvendelse af 

relevante produktionsdata er omregnet til en emission på 0,63 kg NH3-N/år per m2 produktionsareal 

(Kai, 2017). Begrundelsen for tillægget er længere opholdstid i stalden, kraftigere beluftning af gød-

ningsmåtten som følge af lavere dyretæthed og mere plads til at skrabe i gødningsmåtten (Poulsen 

et al., 2001). 

 

Udenlandske undersøgelser 

Et fransk studie omfattende to gange to flokke økologiske kyllinger produceret i to naturligt ventile-

rede stalde med udeareal bestående af enten åben græsfold eller fold med træbevoksning (Méda 
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et al., 2015). Produktionstiden var 91 og 100 dage. Ammoniakemissionen fra husene blev i gennem-

snit af de fire flokke opgjort til 10,4 kg NH3-N/1000 producerede kyllinger svarende til 8-12 % af total-

N ab dyr fratrukket gødning afsat i udearealet. Ammoniakemissionen svarer til ca. 0,33 kg NH3-N/år 

per m2 produktionsareal i stalden. Dette er noget lavere end de danske standard-værdier. Gødning 

afsat i udearealet blev beregnet ud fra P-balancen i hver af de fire flokke og udgjorde i gennemsnit 

26% (range: 2 - 44%) af gødning ab dyr. Det foreliggende studie vurderes ikke at være tilstrækkelig 

stort til at danne grundlag for en revision af de danske standard-emissionsværdier.  

 

Lugtemission 
Lugtemissionsfaktorerne for stalde til produktion af økologiske slagtekyllinger fremgår af Tabel 2.  

 

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

slagtekyllinger jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (2021). 

 OUE/s per m2 produktions-

areal 

LE/s per m2 produktionsareal 

Økologiske slagtekyllinger 8,4 2,5 

 

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 (Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug, 2006). Disse værdier 

blev i mangel af nyere valide emissionsværdier benyttet som grundlag for beregning af gældende 

arealrelaterede lugtemissionsfaktorer i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (Kai og Adamsen, 

2017).  

 

Der er ikke fundet dokumentation for lugtemissionen fra stalde til produktion af økologiske slagtekyl-

linger. Ovennævnte lugtemissionsværdier skønnes derfor fortsat at være gældende. 

 

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 dokumentation for drivhusgasemissioner relateret til driftssystemet. 

 

Ressourceforbrug 

Tidsforbrug 

Der er ikke estimeret tidsforbrug for dette driftssystem. 

Energiforbrug 

Der er ikke fundet dokumentation for energiforbruget i stalde med produktion af økologiske slagte-

kyllinger. Som alternativ til måledata er energiforbruget beregnet ved hjælp af StaldVent5.0: 
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El-forbrug til ventilation: ca. 0,066 kWh/kylling svarende til ca. 3,3 kWh/år per m2. 

 

Energiforbrug til opvarmning: ca. 5,0 kWh/kylling svarende til ca. 250 kWh/år per m2.  

 

Det skal understreges, at der er tale om simulering af energiforbruget og derfor har karakter af bedste 

faglige skøn. Energiforbruget afhænger stærkt af klimaanlæggets opbygning og drift. I praksis vil der 

derfor kunne forekomme betydelige afvigelser fra de beregnede forbrug. Som grundlag for simule-

ringerne er der anvendt et lavenergi-ventilationsanlæg (Appendiks A). Energiforbruget til opvarm-

ning er nettoforbrug eksklusive systemtab. 

Vandforbrug 

Der er ikke estimeret vandforbrug for dette driftssystem 

Strøelsesforbrug 

Afhængig af valg af strøelsestype forventes der et strøelsesforbrug på ca. 1 kg/m2 per flok svarende 

til ca. 100 g strøelse per produceret kylling afhængig af vægt ved slagtning. 

 

Driftsikkerhed 
Der er ikke fundet tilstrækkelige data til at vurdere driftssikkerhed. 

 

Etablering i eksisterende stalde 
Der er eksempler på, at konventionelle slagtekyllingestalde renoveres med henblik på økologisk drift. 

Der kan fx være tale om at reducere staldarealet til de maksimale 1600 m2 per hus, montere pas-

sende adskillelser i staldrummet, så der kan produceres tre fysisk adskilte flokke á maksimalt 4.800 

kyllinger per flok, samt etablere udearealer og åbninger (lemme) for adgang til disse. 

 

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

duktionen af økologiske slagtekyllinger ca. 1,4% af alle indberettede slagtekyllinger (1,7 mio. ud af 

120,4 mio. producerede slagtekyllinger i alt. 

 

Økonomi 
Der er ikke udarbejdet økonomiske analyser af dette driftssystem. 
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Appendiks A. Beregnet energiforbrug i slagtekyllingestald med 

økologiske kyllinger 

 

 


