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AARHUS 

UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til NaturErhvervsstyrelsen 

Notat vedrørende: ”Baselinemåling af klima- og miljøbelastningen for 

svineproduktionen i Danmark.” 

Naturerhvervsstyrelsen har i bestilling pr. mail 25. juni 2013 bedt DCA – Nationalt 

Center for Fødevarer og Jordbrug om et notat vedrørende ”Baselinemåling af klima- 

og miljøbelastningen for svineproduktionen i Danmark.” 

 

Baggrunden er som anført i bestillingen: 

Månegrisen – partnerskab om bæredygtig og effektiv svineproduktion skal med 

nye, innovative teknologiske idéer og løsninger gøre det muligt, at producere svin 

med en minimal belastning af miljø, klima og omgivelser.  

 

Partnerskabets konkrete mål er, at udvikle det teknologiske og reguleringsmæssige 

grundlag for fremtidens moderne intensive svinestald med minimal belastning af 

miljø, klima og omgivelser, med hensyn til dyrevelfærd og dyresundhed, med effek-

tiv ressourceudnyttelse herunder udnyttelse af gyllen som en ressource inkl. måling 

og dokumentation af den faktiske udledning og af dyrevelfærd og –sundhed.  

 

Tanken er, at partnerskabet skal munde ud i en konkret færdigbygget stald 

En benchmark af det nuværende produktionssystem for svin er en forudsætningen 

for at kunne evaluere performance for fremtidens modelstald (månegrisen).  

 

Fødevareministeriet har brug for hjælp til at udarbejde en bechmark for det nuvæ-

rende niveau af miljø og klimabelastning fra dansk svineproduktion.  

  

For yderligere information om månegrisen henvises der endvidere til faktaarket for 

månegrisen via nedenstående link:  

http://naturerhverv.fvm.dk/m%C3%A5negrisen.aspx?ID=52012 

 

Problemstillingen beskrives som følger: 

Estimering af status quo for dansk svineproduktion i forhold til miljø- og klimaef-

fekter er en forudsætningen for at kunne evaluere modelstalden (månegrisen), der i 

fremtiden skal etableres.  
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AARHUS 

UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

På baggrund af ovenstående ønskes etableret en reference stald / situation, der er 

repræsentativ i for hold til den nuværende produktion af svin. 

• Referencestalden bør afspejle faktiske stalde til svineproduktion  set over en 

til formålet passende årrække.  

• Opgørelsesmetoden bør sikre, at det er muligt at foretage tilsvarende sam-

menlignelige målinger på modelstalden (månegrisen), således at sammenligning er 

mulig.    

 

Endvidere er det anført at:  

Konkrete forslag til en modelstald (månegris) koordineres af Agrotech. Reference-

rammen for de nuværende produktionssystemer er en forudsætning for estimering 

af mulige forbedringer i stalden i forhold til miljø og klimaparametrene. Arbejdet 

bedes derfor koordineret med Agrotech.  Projektleder i Agrotech er Finn Struds-

holm. 

 

Vedlagte Notat er udarbejdet af sektionsleder Hanne Damgaard Poulsen, Institut for 

Husdyrvidenskab, Seniorforsker Anders Peter Adamsen Institut for Ingeniørviden-

skab og sektionsleder John E. Hermansen, Institut for Agroøkologi ,   

 

Notatet er koordineret med Agrotech. 

 

Med venlig hilsen 

 

Karl Tolstrup  

Specialkonsulent 

Koordinator for Myndighedsrådgivning DCA 

 

 

Kopi til: 

Center for Innovation 

Bjarne Thomsen, FVM 
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Referenceramme for nuværende slagtesvineproduktion 

 

Formål 

Formålet med nærværende notat er at beskrive et fikspunkt, der kan fungere som benchmark for den 

kommende modelstald (månegrisstald). I notatet har vi valgt at benævne referencestalden for 

”2013-stalden”, idet begrebet referencestald også bruges i andre sammenhænge. ”2013-stalden” 

skal afspejle de faktiske stalde i svineproduktionen over en årrække, og notatet har fokus på, at det 

skal være muligt at foretage tilsvarende sammenlignelige målinger på modelstalden. Det 

overordnede mål er at evaluere miljø- og klimaeffekter.  

 

Betydende elementer for reduktioner ift. miljø og klima  

Der er flere betydende elementer for opnåelse af reducerede miljø- og klimaeffekter, og overordnet 

er elementerne vist i nedenstående figur, som beskriver hele kæden fra foder til gylle. 

Foder

Bedrift

Aflejring

Fordampning 

ved lagring

Fordampning 

i stalde

Ab dyr

Husdyr

Gødnings-

opbevaring

Ab lager

Strøelse

Gødning

Stalde

 
Mængden af næringsstoffer, der udskilles med gødning og urin afhænger af fodringen, og om det er 

slagtesvin, søer, eller smågrise. Det betyder, at mængden af N og P ab dyr kan påvirkes gennem 

fodringen. Tilsvarende afhænger fordampningen af ammoniak bl.a. af hvilken gulvtype, der er i 

stalden, ligesom emissionen af lugt mv. afhænger af mange faktorer.  
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Den seneste opgørelse over udbredelsen af forskellige produktionssystemer til svin er fra 2010/11, 

så det betyder, at den ikke viser det dagsaktuelle billede (tabel 1). Det forventes, at andelen af 

fuldspaltegulv er faldende, og de øvrige typer er steget tilsvarende i forbindelse med nybyggeri og 

renovering. 

 

Tabel 1. Oversigt over forskellige staldsystemers udbredelse (2010/11) 

Staldsystem Andel, % 

Slagtesvin 

-Delvist spaltegulv, 50-75% fast gulv 8 

-Delvist spaltegulv, 25-49% fast gulv 28 

-Drænet gulv og spalter 8 

-Fuldspaltegulv 53 

-Andre 3 

Smågrise 

-Toklimastald, delvis spaltegulv 70 

-Drænet gulv og spalter (50/50%) 8 

-Fuldspaltegulv 21 

-Andre 1 

Søer, drægtighedsstalde 

-Individuel opstaldning, delvis spaltegulv 68 

-Løsgående, delvis spaltegulv 11 

-Individuel opstaldning, fuldspaltegulv  10 

-Andre 11 

Søer, farestalde 

-Kassestier, delvist fast gulv 79 

-Kassestier, fuldspaltegulv 20 

-Andre 1 

 

Nøgletal for foderforbrug, foderets indhold af protein og fosfor samt miljø- og 

emissionsparametre – Normtal 2013 

Nøgleparametre repræsenterende den dagsaktuelle svineproduktion er angivet i tabel 2, som viser 

uddrag af normtallene for planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 (http://anis.au.dk/normtal/). 

Datagrundlaget for de angivne værdier omfatter primært perioden indtil 2013. 

 

 

http://anis.au.dk/normtal/
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Tabel 2. Nøgletal for foderets indhold af protein (N) og fosfor (P), foderforbrug, emission af ammoniak i stald og lager samt udskillelsen af 

N og P ab dyr og ab lager.   

  

Protein 

g pr. 

FES 

P 

g pr. 

FES 

Udskillelse ab dyr 

NH3-emission 

stald 

NH3-emission 

lager 

NH3 

stald+ 

lager Ab lager 

 

FEs/kg 

tilvækst 

eller 

årsso N i alt Org-N NH4-N Kg P 

Faktor, 

% 

g NH3-

N 

Faktor, 

% 

g NH3-

N 

g NH3-

N Kg N Kg P 

Slagtesvin 32-107 kg 

Delvis spaltegulv (50-75% fast gulv) 2,86 147,4 4,8 2,839 0,961 1,878 0,617 13 0,244 2,5 0,041 0,285 2,567 0,619 

Delvis spaltegulv (25-49% fast gulv) 2,86 147,4 4,8 2,839 0,961 1,878 0,617 17 0,319 2,5 0,039 0,358 2,493 0,619 

Fuldspaltegulv 2,86 147,4 4,8 2,839 0,961 1,878 0,617 24 0,451 2,5 0,036 0,486 2,353 0,617 

Drænet gulv + spalter (33/67) 2,86 147,4 4,8 2,839 0,961 1,878 0,617 21 0,394 2,5 0,037 0,431 2,407 0,617 

Smågrise 7,2-32 kg 

Toklimastald, delvis spaltegulv 
1,96 162,5 5,3 0,510 0,202 0,308 0,136 10 0,031 2,5 0,007 0,038 0,476 0,137 

Fuldspaltegulv 
1,96 162,5 5,3 0,510 0,202 0,308 0,136 24 0,074 2,5 0,006 0,080 0,430 0,136 

Drænet gulv + spalter  (50/50) 1,96 162,5 5,3 0,510 0,202 0,308 0,136 21 0,065 2,5 0,006 0,080 0,439 0,136 

Farestald 28,8 grise pr. årsso på 7,2 kg 

Kassestier, delvis spaltegulv 
462 133,4 4,8 7,668 1,972 5,690 1,672 13 0,741 2,5 0,124 0,864 6,804 1,672 

Kassestier, fuldspaltegulv 
462 133,4 4,8 7,668 1,972 5,690 1,672 26 1,481 2,5 0,105 1,586 6,082 1,672 

Løbe-drægtighedsstald 28,8 grise pr. årsso på 7,2 kg 

Individuel opstaldning, delvis 

spaltegulv 1078 133,4 4,8 17,892 4,602 13,291 3,900 13 1,728 2,5 0,289 2,017 15,876 3,900 

Løsgående, delvis spaltegulv 
1078 133,4 4,8 17,892 4,602 13,291 3,900 16 2,127 2,5 0,279 2,406 15,657 3,923 
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Beskrivelse af de betydende faktorer 

Overordnet set kan en stald til konventionel produktion af slagtesvin (32-107 kg) opdeles i 

nedenstående delelementer.  

 Foder og fodringsanlæg 

 Gulvudformning (fast gulv, spaltegulv og drænet gulv) 

 Gyllekanal 

 Inventar 

 Ventilationsanlæg 

 

Foder og fodringsanlæg 

Foderet udgør op imod ¾ af omkostningerne i svineproduktionen, og det er derfor af stor betydning, 

at systemerne i stalden muliggør et effektivt foderforbrug gennem fodringsanlæg, der sikrer grisene 

adgang til foder og begrænser foderspild. Endvidere har foderets sammensætning stor betydning for 

udnyttelsesgraden af næringsstoffer og energi. Den bedste udnyttelse fås, når foderets indhold af 

fordøjelige næringsstoffer matcher grisenes fysiologiske behov til vækst og sikring af sundhed og 

velfærd. Det fysiologiske behov afhænger af grisenes vækstpotentiale og er forskellig for de 

forskellige kategorier.  

 

En effektiv foderudnyttelse mindsker generelt udskillelsen af næringsstoffer, herunder kvælstof og 

fosfor. Specifikke tiltag for at reducere udskillelsen af N og dermed også emissionen af ammoniak 

har været og er fortsat at reducere  råprotein (proteinkilder) ved at supplere med industrielle 

aminosyrer samt anvendelse af foderstoffer med høj fordøjelighed. Tilsvarende tiltag til forbedring 

af svins fosforudnyttelse er brugen af enzymet fytase, hvorved tilskud af mineralsk foderfosfat kan 

minimeres.    

 

Effektiv foderudnyttelse, behovsbestemt tildeling (”præcisionsfodring”, fasefodring), industrielle 

aminosyrer og fytase er nøglefaktorer mhp. at minimere miljøpåvirkningen via fodringen. 

 

Gulvudformning, gyllekanal, inventar og ventilationsanlæg 

I forhold til staldens miljø- og klimapåvirkning er det udover foder, primært gulvudformning i 

kombination med gyllekanalen, som vil have direkte betydning. De andre elementer skal dog også 

tages i betragtning, idet de kan have betydning for dyrevelfærd og sundhed samt de 

miljøteknologier, som kan implementeres i stalden. 

 

Slagtesvineproduktionen finder sted i stalde med de udformninger, som er angivet i tabel 1. Den 

afgørende forskel på de angivne typer af stalde er gulvudformningen og dermed andelen af fast 

gulv, spaltegulv (åbningsareal på 18-20%) og drænet gulv (åbningsareal < 10%). Tabskoefficienter 

for ammoniak i slagtesvinestalde med tre forskellige gulvtyper er vist i Tabel 3, og den beregnede 
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emission er vist i tabel 2. Det fremgår, at en højere andel af fast gulv og dermed en mindre 

gylleoverflade resulterer i en lavere ammoniakemission. Dette forudsætter imidlertid, at der ikke er 

gødeadfærd på den faste del af gulvet, hvilket kan øge emissionen. Der findes ikke opgørelser over 

drivhusgasudledningen fra forskellige staldtyper, men det skønnes, at der ikke vil kunne findes 

nævneværdige forskelle mellem de angivne staldtyper. Der vil dog være miljøteknologier, som kan 

påvirke drivhusgasudledningen, og der er derfor behov for at fastlægge drivhusgasudledningen fra 

referencestalden (”2013-stalden”) for at kunne sammenligne på denne parameter. 

 

Tabel 3. Gulvudformning for tre overordnede typer af slagtesvinestalde samt ammoniakemissionen. 

Staldtype Gulvudformning Ammoniakemission 

% af TAN
1
 

1 1/3 drænet gulv + 2/3 spaltegulv 21 

2 Delvis spaltegulv med 25-49% fast gulv 17 

3 Delvis spaltegulv med 50-75% fast gulv 13 
1
 TAN: Total ammoniacal nitrogen 

 

Beskrivelse af referencestalden ”2013-stalden” 

Ved fastlæggelse af, hvilken slagtesvinestald, der skal anvendes som referencestald for 

månegrisstalden, er der lagt vægt på, at stalden skal være produktionssikker og robust i forhold til 

minimering af emissionen af ammoniak. Gulvudformningen i referencestalden er derfor staldtype 1 

(1/3 drænet gulv + 2/3 spaltegulv), som er en driftssikker stald både i kolde og varme perioder. 

Staldtype 2 og 3 kan resultere i gødeadfærd på den faste del af gulvet i varme perioder, men 

samtidig bør det understreges, at det faste gulv umiddelbart giver bedre muligheder for tildeling af 

beskæftigelses- og rodemateriale. Det skal nævnes, at staldtype 2 (Tabel 3) er den aktuelle 

referencestald ift. gældende lov om krav til reduceret emission af ammoniak. Anvendes denne 

staldtype vil kravene til reduceret emission være opfyldt uden ekstra miljøteknologi.  

 

Gyllekanalen i referencestalden ”2013” staldtype 1 (Tabel 3) dækker hele stiens areal og har en 

dybde på 60 cm og såkaldt vakuumudslusning til lavere liggende gyllebeholder. Dansk lovgivning 

giver mulighed for kummer, der er op til 120 cm dybe, men normalt anvendes der 60 cm dybe 

kummer, som tømmes 1-2 gange i løbet af produktionsperioden. Der er lavet undersøgelser, som 

indikerer, at hyppig tømning af gyllekummen kan reducere ammoniak- og lugtemissionen. Ifølge 

bekendtgørelse om beskyttelse af svin er minimumsarealet ved grise i vægtintervallet 85-110 kg 

0,65 m
2
. Referencestalden ”2013-stalden” er indrettet med stier på 2,4 x 4,8 m og 16-17 grise i hver 

sti. Stiadskillelsen skal være åben mellem hver anden sti af hensyn til at opnå tilfredsstillende 

opblanding af luften i grisenes opholdszone, og desuden for at grisene kan udøve deres naturlige 

flokadfærd. Ventilationsanlægget i referencestalden er udformet som undertryksventilation med 

diffust luftindtag gennem loftsfladen, supplerende loftsventiler til at øge lufthastigheden i grisenes 

opholdszone i de varme perioder og et luftudtag placeret i loftet. I tabel 4 vises en oversigt over den 

foreslåede referencestald ”2013-stalden”. 
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Tabel 4. Oversigt over delelementernes udformning i ”2013 stalden” (referencestald). 

Delelement Udformning 

Gulvudformning 1/3 drænet gulv + 2/3 spaltegulv 

Gyllekanal 60 cm fuld kumme under stien med vakuumudslusning 

Inventar Inddeling i stier på ca. 2,4 x 4,8 m med 16-17 grise i hver 

sti. Lukket inventar i lejearealet og åben i gødearealet i 

hver anden sti. 

Ventilationsanlæg Undertryksventilation med diffust luftindtag og 

supplerende loftsventiler og luftudtag placeret i loftet. 

Fodringsanlæg Tørfodring ad libitum 

Foder Flerfasefodring 

Foder (vejledende værdier fra normtal 2013): 

proteinindhold 147,4 g/FEs og 4,8 g P/FEs (gennemsnit 

over hele perioden) 

Foderforbrug: 2,86 FEs/kg tilvækst 

 

 

De nuværende krav til ammoniakudledning for en stald med fx 5000 stipladser kræver, at højest 13 

procent af ammoniumkvælstoffet udledes. Dette vil ikke være opfyldt med denne stald, og det vil 

derfor være nødvendigt at kombinere med en teknologi, der yderligere reducerer 

ammoniakemissionen. Det kan være forsuring, syreskrubning, gyllekøling, reduceret råprotein i 

foderet osv. Men da disse teknologier formentlig også vil indgå i forslagene til månegris-staldene, 

vil der for at sikre et fair sammenligningsgrundlag ikke på forhånd blive valgt en af disse 

teknologier. Ved beregning af driftsøkonomi forslår vi, at der afsættes gennemsnitlige beløb til at 

dække etablerings- og driftsomkostningerne til den nødvendige ekstra teknologi i referencestalden 

”2013-stalden” for at overholde gældende krav til ammoniakudledning. 

 

Krav om udledning af lugt afhænger af afstande til naboer, og det er derfor ikke muligt at opstille et 

generelt krav til lugtreduktion, men tidligere opgørelser har vist, at det ved mange nybygninger vil 

være nødvendigt at etablere teknologi til at reducere lugtgener. Det betyder, at der ved valg af 

referencestald og dens placering skal være fokus på, at forholdene i forbindelse med lugtgener 

bliver ens, så der kan foretages sammenligninger til referencestaldene. 

 

Afsluttende kommentarer vedr. opgørelsesmetoder til brug for den kommende 

sammenligning af den valgte referencestald med ”månegrisstalden”  

Den skitserede referencestald ”2013-stalden” skal anvendes til at evaluere miljø- og klimaeffekter 

ved den kommende modelstald, som skal opføres i forbindelse med ”Månegris-partnerskabet”. Vi 

foreslår, at følgende metoder anvendes: 

 

1. Til beregning af næringsstofudskillelse og – udnyttelse bruges det etablerede 

normtalssystem for husdyrgødningens indhold af næringsstoffer. Hertil kræves 
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informationer vedr. produktion (tilvækst, foderforbrug), foder (sammensætning, protein- og 

fosforindhold mv.)   

2. Til vurdering af ammoniak- og klimagasemissioner måles luftflow i afkast og 

koncentrationer i udeluft samt luft i afkastene med udstyr kaliberet til og valideret for de 

pågældende stoffer. Med hensyn til lugt findes der pt. ikke en sikker metode, så det forslås 

at måle de enkelte lugtstoffer med en online teknologi som proton-transfer-reaction 

massespektrometri (PTR-MS), der kan måle de vigtigste stoffer tilstrækkelig præcist. Der 

arbejdes på at udvikle en kemometrisk metode, der kan omsætte målinger af lugtstoffer fra 

svineproduktion til lugtkoncentrationer. Dette arbejde forventes færdigt i 2014 og vil 

derefter kunne bruges til en samlet vurdering af lugtgener. For klimagasser måles 

koncentrationerne af de enkelte gasser, som derefter omregnes til CO2-ækvivalenter vha. 

FN’s klimapanels anbefalinger. 

 

 


