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Forord 
Formålet med dette projekt har været at opdatere det grundlag som anvendes til at fastsætte de grænser 

for ammoniakemissionen, der anvendes i forhold til husdyrbedrifter. Beskrivelsen af mulige teknologier, 

effekter og omkostninger skal anvendes til at udpege såkaldte BAT-teknologier (Best Available Technology) 

og derefter danne udgangspunkt for, at der politisk kan fastsættes nye emissionskrav for landbrugsbedrifter 

i forhold til ammoniak (BAT-krav). Grundlaget blev senest opdateret i 2011, og det er derfor vurderet, at der 

nu var behov for en opdatering.  

Der er i arbejdet udarbejdet forskellige typer dokumenter. Der er således udarbejdet en række økonomiske 

baggrundsdokumenter, som dette notat er en del af. Der er herefter i samarbejde med Aarhus Universitet 

udarbejdet en lang række driftssystembeskrivelser og en række teknologibeskrivelser, der angiver effekter 

og økonomi for hver af de angivne muligheder. Som en opsummering af disse beskrivelser er der for hver 

dyregruppe udarbejdet et resume for svin, kvæg, fjerkræ og mink, der sammenholder muligheder og 

omkostninger.  

Alle dokumenter har været igennem høring hos Miljøministeriets departement og efterfølgende i 

følgegruppen samt gennemgået fagfællevurdering på universiteterne. Arbejdet er udført under den 

myndighedskontrakt, som Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi har med Miljøministeriet.   

Der vil være link til alle disse dokumenter fra den hjemmeside om virkemidler i forhold til ammoniak-

emissionen, som etableres efterfølgende.   

Arbejdet er gennemført som et samarbejde mellem Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), 

Københavns Universitet og Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet. Peter Kai, Institut for Bio- 

og Kemiteknologi, har været projektleder i forhold til vurderinger af effekter af stalde og teknologier, mens 

Brian H. Jacobsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, har været projektleder for de økonomiske 

analyser.  

Til projektet har der været tilknyttet en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer, 

Danmarks Naturfredningsforening, Kommunernes Landsforening og Økologisk Landsforening samt 

Miljøstyrelsen. Projektet har været styret af Miljøministeriets departement, og projektleder i den sidste del 

af projektet var Karen Margrethe Rude Jensen. Kristoffer Jonassen og Morten Riis fra Miljøministeriet har 

også deltaget i projektledergruppen.  
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1. Introduktion  

De opgjorte omkostninger i forbindelse med svinestalde omfatter både anlægsinvesteringen og de løbende 

driftsomkostninger. Anlægsinvesteringen omregnes til årlige omkostninger ved brug af annuitetsprincippet, 

der med udgangspunkt i levetid og rente angiver de årlige omkostninger for en given investering. Til dette 

tillægges de løbende driftsomkostninger. Der kan i enkelte tilfælde være behov for reinvesteringer i den 

anførte investeringsperiode. I disse tilfælde omregnes det til årlige omkostninger, se afsnit om vedlige-

holdelse. 

For svinestalde gælder, at omkostningerne pr. enhed generelt er faldende ved stigende besætningsstørrelser, 

hvilket er i tråd med generelle principper om størrelsesøkonomi. Typisk falder arbejdstidsforbruget og 

investeringssummen pr. enhed med størrelsen.  

De varierende besætningsstørrelser er medtaget for netop at beskrive dette forhold og dermed dække en 

del af den store variation, der findes i omkostningen forbundet med opførelse af svinestalde. Generelt kan 

man beskrive estimaterne, der kan forefindes i nærværende projekt, som omtrentlige, og det må forventes, 

at der kan findes stor spredning i reelle priser på bygninger og inventar. Det er svært at få entydige tal på 

dette område, og det skyldes flere forhold.  

Det er typisk lettere at få fabrikanter til at angive omkostningen ved at tilføje en teknologi eller foretage en 

mindre ændring i staldudformningen, end det er at få et samlet overslag på de samlede omkostninger pr. 

stiplads. De grunddata, der foreligger fra fx SEGES i Håndbog for Driftsplanlægning (Jørgensen, 2015), angiver 

ikke direkte, hvad der indgår i stalden, og grundlaget for de anvendte priser er usikkert. Som konsekvens 

heraf sammenlignes niveauerne i det omfang, det er muligt, med andre kilder. Endvidere har indhentning af 

tal fra fabrikanter være præget af usikkerhed, fordi tilbud givet i en ikke reel investeringssituation kan få 

fabrikanter til at angive priser, som er højere end angivet i konkrete tilbud. Det har ikke været muligt i dette 

projekt at gennemføre en egentlig udbudsrunde, og det har været svært at få fabrikanter til at komme med 

realistiske priser. Der anvendes dog tal fra Landbrugsstyrelsen, der har forsøgt at gennemføre et projekt, 

hvor der indsamles faktiske investeringssummer. Indeværende oplysninger er derfor de oplysninger, det har 

været muligt at indsamle, og der er på den baggrund truffet beslutninger om, hvornår der fx reelt er 

signifikante forskelle i de anslåede priser mellem de anførte teknologier, og hvornår en forskel skyldes de 

ovennævnte forhold. De staldtyper, der her behandles, er angivet i tabel 1.1. Der er således kun én staldtype 

for søer, da eksisterende staldtyper (fx individuel opstaldning), som fremover ikke er tilladte, er udeladt.  

Tabel 1.1. Oversigt over de analyserede staldtyper 

Slagtesvin Smågrise Sostalde 

Stier med drænet og 
spaltet gulv 

To-klimastald med delvis 
spaltegulv 

Løbe-/drægtighedsstalde - 
løsdrift  

Farestald - delvis 
fast gulv 

Stier med 25-49 % fast 
gulv 

Stier med drænet og 
spaltet gulv (50/50 %) 

 Farestalde med 
fuldspaltegulve 

Stier med 50-75 % fast 
gulv 

   

Note: Referencestalden er angivet med fed og kursiv. 
Kilde: Kai (2022). 
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1.1 Besætningsstørrelser 

Driftssystembeskrivelserne for svin tager primært udgangspunkt i data fra Håndbog i driftsplanlægning 

(Jørgensen, 2015). Imidlertid opfylder data herfra og de angivne besætningsstørrelser ikke behovet i 

forbindelse med dette projekt. Det har derfor været nødvendigt at lave vurderinger af produktionsomfang, 

der ikke direkte fremgår af de tilgængelige data. For at kunne foretage en vurdering for mindre og større 

staldtyper end, der hvor der findes direkte data, er der opstillet en logaritmisk regressionsmodel for 

etableringsomkostningerne, driftsomkostningerne og for de samlede omkostninger for svinedrifts-

systemerne (se bilag 3). Fordelen ved den logaritmiske model er, at den er i stand til at beskrive den 

forventede ikke-lineære sammenhæng mellem størrelse og investering og dermed gengive de relativt højere 

omkostninger i små besætninger. Når der opstilles modeller for både etableringsomkostningerne 

(investeringen) og driftsomkostninger, er det, fordi de kan udvikle sig forskelligt, idet kurvens form er 

forskellig. Denne tilgang bekræftes af bygningskonsulenter inden for området (personlig meddelelse 

Christian Schädler, LMO/velas). 

De anvendte besætningsstørrelser er fastsat i samarbejde med Miljøministeriet, der gerne vil have, at 

analysen dækker både de mindste og de største besætninger, der i dag indgår i reguleringen (se tabel 1.2). 

Fokus er derfor på godkendelsesgrænser.  

Tabel 1.2. De anvendte besætningsstørrelser i antal stipladser for slagtesvin og smågrise og antal 
årssøer for løbe-/drægtighedsstalde og farestalde 

Slagtesvin Smågrise 
Årssøer (løbe-/drægtighedsstalde og 

farestalde samlet 
Fordeling af søer i sostalden 

450 - 330 
264 årssøer i løbe-
/drægtighedsstalde 
66 årssøer i farestalde 

2.000 2.300 500 
400 årssøer i løbe-
/drægtighedsstalde 
100 årssøer i farestalde 

4.000 4.600 1.000 
800 årssøer i løbe-
/drægtighedsstalde 
200 årssøer i farestalde 

8.000 9.200 2.000 
1.600 årssøer i løbe-
/drægtighedsstalde 
400 årssøer i farestalde 

12.000 15.500 3.000 
2.400 årssøer løbe-
/drægtighedsstalde 
600 årssøer i farestalde 

Noter: Kolonner skal opfattes som separate analyser. Det er således ikke tale om en bedrift, der både har slagtesvin, 
smågrise og stalde til søer. I analysen indgår således fem observationer, der er baseret alene på model over 
omkostningerne (gule og med kursiv). De røde besætningsstørrelser er baseret på data, og de gule er modelberegnede. 
Miljøministeriet har anvist nedre og øvre grænse for besætningsstørrelserne.  

På baggrund af de anvendte modeller vist i bilag 3 kan etableringsomkostningen, driftsomkostningen og de 

samlede omkostninger beregnes for besætningsstørrelser uden for datagrundlaget. Det fremgår således af 

figur B3.1 i bilag 3, at de årlige etableringsomkostninger er ca. 390 kr. pr. m2 produktionsareal ved 450 
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slagtesvinestipladser, men kun ca. 310 kr. pr. m2 ved 12.000 stipladser. Kurven er som angivet i tabel 3.2 

baseret på tre punkter mellem 2.000-8.000 stipladser.   

Det må forventes, at særligt besætningsstørrelser der rækker ud over de øvre og nedre grænser i 

datagrundlaget øger usikkerheden, da der her ikke er en direkte forudsætning for at definere et 

omkostningsforhold. Modellen danner imidlertid rammen for en indirekte vurdering af omkostningerne. 

Særligt de størrelsesøkonomiske besparelser i de meget store stalde vil være behæftet med større usikkerhed 

i fremtiden på grund af bygningsreglementet 2018, hvis betydning for brandsikkerhed og foranstaltninger 

ikke er helt afklaret inden for industrien. Det formodes derfor, at der ved de meget store stalde vil være 

øgede krav til brandsikkerhed, uden at de på nuværende tidspunkt kan kvantificeres nærmere (personlig 

kommunikation. Christian Schädler, LMO/velas, 2020). 

1.2 Vedligehold af bygninger 

Omkostningen til vedligeholdelse er i indeværende projekt medregnet på to måder: 

1. Tidsforbruget, som landmanden selv afholder til vedligeholdelsesopgaver  

2. Øvrige vedligeholdelsesomkostninger forbundet med eksterne services og indkøb af materiel.  

Tidsforbruget og dermed omkostningen ved den tid, som landbruget selv afholder, er inkluderet i 

tidsestimatet under management (Kai et al., 2022a-h).  

For at estimere den øvrige vedligeholdelsespost er det forsøgt at bruge en procentuel andel af 

investeringssummen som mål for vedligehold. SEGES har, som udtryk for vedligeholdelsesomkostningerne, 

anvendt henholdsvis 0,6 og 2,0 % af investeringen i bygningsmasse og af inventaret i et projekt om 

rentabilitet i svinestalde (SEGES, 2019), og på den baggrund er det afprøvet her. For at verificere tallene er 

de sammenlignet med erfaringerne fra SEGES’ Business Check i den udstrækning, det er muligt. I 

nedenstående tabel 1.3 kan ses et gennemsnit fra årene 2012, 2014, 2016 og 2018 fra Business Check i 2019-

faste priser og, hvordan de adskiller sig fra den foreslåede metode (Hansen & Oksen, 2013; 2015; Nielsen & 

Hansen, 2019; Siriwadhananuraks & Nielsen, 2017). De foreslåede niveauer beskrevet i tabel 1.3 er et 

gennemsnit taget på tværs af besætningsstørrelser og driftssystemer og ikke det niveau, der faktisk er 

anvendt i beregningerne. Dette skyldes, at Business Check ikke er opdelt efter besætningsstørrelse eller 

staldudformning, og sammenligningen må derfor forstås på et aggregeret niveau. For at finde de faktiske 

niveauer for vedligeholdelse anvendt i besætnings-og driftssystemsspecifikke størrelser henvises til bilag 4.  

Det fremgår af tabel 1.3, at det foreslåede niveau generelt er højere end de omkostninger, der direkte 

fremgår af Business Check for søer og smågrise. Det vurderes, at landmænd i højere grad selv havde forestået 

vedligeholdelsen, end hvad Business Check har forudsat, fordi substitutionen mellem arbejdstid brugt på 

produktion og vedligeholdelse kan være upræcis.  
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Tabel 1.3. Den gennemsnitlige omkostning til vedligeholdelse sammenlignet med den foreslåede 
metode på tværs af driftsgrene og produktionsstørrelser (eksklusive modelberegnede 
besætningsstørrelser)  

Årlig vedligeholdelse  Business check 
Foreslået 

niveau 

Foreslået niveau i 
forhold til Business 

check 

Slagtesvin 49 29 -20 (-40 %) 

Smågrise 19 26 7 (+37 %) 

Søer (pr. årsso) 243 290 47 (+19 %) 

Noter: Tallene er kr. pr. stiplads og vises i 2019-faste priser. Vedligeholdelsen er opgjort som 0,6 % af stalden og 2,0 % 
ved inventar.  

På baggrund af ovenstående tabel er det besluttet at tilføje en løbende omkostning for svinestalde på 0,6 % 

af bygningsmassen og 2 % af inventaret til eksterne vedligeholdelsesudgifter, selvom det kan være lidt højt 

vurderet, men denne fordeling anvendes også i smågrisenotering (Udesen, 2020). Fordeling mellem bygning 

og inventar er som tidligere angivet 70:30.  

1.3 Gulvprofil 

En af de primære forskelle på driftssystemerne defineret for svinestalde er gulvprofilerne, da de har 

afgørende betydning for ammoniakemissionen, og af den årsag er der foretaget en mindre undersøgelse af, 

hvad variationen i gulvprofilet for slagtesvin har af betydning for etableringsomkostningen. Denne 

undersøgelse er lavet ved at kontakte adskillige leverandører, rådgivere og totalentreprisefirmaer for at 

kunne beskrive prisvariationen. Resultat af denne undersøgelse var desværre ikke overbevisende nok til, at 

den bliver tillagt betydning for investeringen i staldanlægget. Generelt mener SEGES, at fast gulv er dyrere 

end spaltegulv, mens LMO, Møberg Staldbyg og Winthergruppen, mener det forholder sig omvendt 

(personlig kommunikation med firmaer). Dertil kommer, at der var stor variation i priserne og kun fire 

respondenter, hvilket gør, at resultatet ikke betragtes som signifikant. På grund af de divergerende estimater 

vurderes adskillelsen af etableringsomkostningen på baggrund af omkostningen til gulvprofilet alt for usikker, 

og derfor fastholdes samme etableringsomkostning for de to gulvtyper.  

Det betyder, at etableringsomkostningsniveauet for alle tre driftssystemer af slagtesvin er enslydende 

defineret ved et estimat for anlægsinvesteringen til referencestalden, og at etableringsomkostningen til 

smågrisestaldene ikke opgøres selvstændigt alene på grund af forskelligt gulvprofil. 

I tillæg til de fire firmaer, der har givet et bud, er der oprettet kontakt til Toft Entreprise, HpH Totalbyg, Svend 

Åge Christiansen, ACO FUNKI, SKIOLD JYDEN og Gråkjær Staldbyg, men af forskellige årsager er det ikke 

resulteret i prisestimater på gulvprofilet, da man fx ikke måtte udlevere priser eller ikke havde tid. 

2. Slagtesvinestalde 

I dette kapitel opsummeres de økonomiske nøgletal for produktion af slagtesvin. Her bruges slagtesvine-

driftssystemet med spaltet og drænet gulv som referencestald i henhold til afgrænsningen lavet i Kai (2022), 

og der redegøres for to øvrige driftssystemer for slagtesvin; ét med 25-49 % fast gulv og ét med 50-75 % fast 

gulv.  
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2.1 Metode  

I tabel 2.1 vises, hvilke inputs der er inddraget til beregningen af de centrale nøgletal. Etablerings-

omkostningen for stalde med slagtesvin vises for de tre driftssystemer i tabel 2.5 og tabel 2.7. Disse tal 

præsenteres som den samlede investeringssum til staldanlægget og i to formater – pr. stiplads og pr. m2 

produktionsareal – og baseret på estimater fra litteraturen. De løbende omkostninger består af summen af 

en række inputs som vist i tabel 2.1, og værdien af de enkelte poster kan findes i bilag 4.  

Drifts- og miljøøkonomien består af fire nøgletal: de samlede årlige omkostninger, meromkostning i forhold 

til referencestalden med drænet og spaltet gulv (set i forhold til den samlede standardomkostning), ligesom 

der også angives en driftsøkonomisk omkostningseffektivitet. I beregningen af de samlede årlige 

omkostninger er etableringsomkostningen omregnet fra en investeringssum til en annuitet, så den kan 

adderes med de løbende omkostninger. Dette gøres på baggrund af en forventet levetid på 25 år for 

bygningerne, 15 år for inventaret og en diskonteringsrente på 2 % (Callesen & Jacobsen, 2022). Forholdet 

med en levetid på 25 år for bygning og 15 år på inventar giver 1,7 inventarudskiftninger i staldens levetid. 

Dermed ses der her ikke direkte på omfanget af reinvesteringer i inventar, der er nødvendige i bygningens 

levetid. Omkostningseffektiviteten er beregnet som beskrevet i Callesen og Jacobsen (2022). For en 

gennemgang af de valgte omkostningsniveauer for inputs og en generel introduktion til metoden, se samme 

kilde.  

Man kan bemærke, at der er en lang række omkostninger, såsom foder- og dyrlægeomkostninger, der ikke 

er inkluderet, da de er vurderet uden betydning for den relative forskel på driftssystemerne.  

Tabel 2.1. Inputs der indgår i beregningen af centrale økonominøgletal for slagtesvin. De samme 
inputs og outputs indgår for alle tre driftssystemer af slagtesvin  

Centrale nøgletal Input Enheder   

Etableringsomkostning Investering i stald 
Investeringssum i 
levetid. Annuitet 

Pr. stiplads og pr. m2 
produktionsareal 

Løbende omkostninger Arbejdsomkostninger Annuitet 
Pr. stiplads og pr. m2 
produktionsareal 

 El Annuitet 
Pr. stiplads og pr. m2 
produktionsareal 

 Varme Annuitet 
Pr. stiplads og pr. m2 
produktionsareal 

 Vand Annuitet 
Pr. stiplads og pr. m2 
produktionsareal 

 Vedligehold Annuitet 
Pr. stiplads og pr. m2 
produktionsareal 

  Sparet N Annuitet 
Pr. stiplads og pr. m2 
produktionsareal 

Samlede årlige 
omkostninger 

Etableringsomkostninger og 
løbende omkostninger 

Annuitet 
Pr. stiplads og pr. m2 
produktionsareal 

Meromkostning ift. ref. 
Ændring i samlede omk. i forhold 
til de samlede årlige omk.  

%  

Driftsøkonomisk 
omkostningseffektivitet 

Ændring i samlede omk. og 
reduktion i emission 

Kr. pr. kg NH3-N  
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2.2 Investering og etableringsomkostninger  

Til at beskrive investeringen i slagtesvinestalde er der taget udgangspunkt i Håndbog for driftsplanlægning 

2015, hvor der angives en pris for drænet og spaltet gulv (Jørgensen, 2015), som efterfølgende er justeret for 

inflation i perioden 2015-2019. Som forventet falder investeringen pr. stiplads med størrelsen på 

produktionen (se tabel 2.2).  

Som angivet kendes kun investeringen for stalde i størrelsesorden 2.000-8.000 stipladser, og derfor er fx de 

4.281 kr. pr. stiplads ved 450 stipladser et modelleret resultat. Det stammer fra modellen præsenteret i bilag 

3, hvor de årlige etableringsomkostninger pr. m2 produktionsareal er modelleret.  

Sammenlignes resultaterne med nyligt indhentede tilbud på 5.543 slagtesvinepladser med drænet og spaltet 

gulv fra et projekt i Landbrugsstyrelsen om standardomkostninger, passer de godt sammen. Her beskrives en 

stipladsomkostning på 3.647 kr.1, hvilket ligger tæt op ad stalden, der beskrives i tabel 2.2 for 4.000 stipladser. 

I håndbogen er opgørelse af fællesfaciliteter som foderlade m.m. angivet, men ikke nærmere beskrevet 

(Jørgensen, 2015). 

Tabel 2.2. Investering ved slagtesvin (drænet gulv med spalter) 

Antal stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Produktionsareal m2 293 1.300 2.600 5.200 7.800 

Kr. pr. stiplads 4.281 3.898 3.651 3.525 3.395 

Kr. pr. m2  6.585 5.998 5.617 5.422 5.223 

Heraf udgør øvrige omkostninger* (%) 18,5 17,4 16,7 16,4 16,0 

Noter: *Fællesfaciliteter: foderlade, siloer, forrum, kontor, el og vvs.  
Omregning fra stiplads til slagtesvin beror på en antagelse om 3,76 producerede slagtesvin pr. stiplads om året, og 
produktionsarealsomregningen beror på en antagelse om 0,65 m2 pr. slagtesvin i stalde med drænet og spaltet gulv. 
De øvrige omkostninger er inkluderet i investering pr. stiplads pr. m2. Tabel 2.2 omregnes til en årlig omkostning (se 
næste afsnit), således at den kan sammenlignes med de løbende omkostninger (tabel 2.3).  
Kilde: Jørgensen (2015, s. 102) og egne beregninger (bilag 3).  

Tabel 2.3. Årlige omkostninger ved etablering af slagtesvinestald (drænet gulv med spalter) 

Antal stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Produktionsareal m2 293 1.300 2.600 5.200 7.800 

Kr. pr. stiplads 253 231 216 209 201 

Kr. pr. m2  390 355 333 321 309 

Heraf udgør øvrige omkostninger* (%) 18,5 17,4 16,7 16,4 16,0 

*Fællesfaciliteter: foderlade, siloer, forrum, kontor, el og vvs 

Det kan bemærkes, at den eneste forskel mellem tabel 2.5 (drænet gulv med spalter) og tabel 2.7 (fast gulv), 

er produktionsarealet. Produktionsarealet stiger således fra 2.600 til 2.800 m2 for 4.000 stipladser ved skiftet 

til fast gulv. Baggrunden er, at der er forskel på produktionsarealet pr. slagtesvin i de to systemer. Ved drænet 

                                                           

1 Oplyst i et tilsendt regneark om standardomkostninger til miljøteknologi i slagtesvinestalde, udarbejdet af Silas 

Berthou og Trine Strange, Landbrugsstyrelsen i efteråret 2019. 
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og spaltet gulv regnes med 0,65 m2 produktionsareal pr. stiplads, mens der regnes med 0,7 m2 

produktionsareal pr. stiplads, når der er en andel af fast gulv (Kai et al., 2022a; 2022g; 2022h). Investeringen 

pr. stiplads er derfor større i tabel 2.4. end i tabel 2.2. Foretages sammenligningen derimod på kr. pr. m2 

produktionsareal, vil der derfor ikke være nogen forskel.  

Tabel 2.4. Investering i slagtesvin (delvist fast gulv 25-49 % og 50-75 %) 

Antal stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Produktionsareal m2 315 1.400 2.800 5.600 8.400 

Kr. pr. stiplads 4.610 4.198 3.932 3.796 3.656 

Kr. pr. m2  6.585 5.998 5.617 5.422 5.223 

Heraf udgør øvrige omkostninger* (%) 18,5 17,4 16,7 16,4 16,0 

Noter: *Fællesfaciliteter: foderlade, siloer, forrum, kontor, el og vvs.  
Omregning fra stiplads til slagtesvin beror på en antagelse om 3,76 producerede slagtesvin pr. stiplads om året, og 
produktionsarealsomregningen beror på en antagelse om 0,7 m2 pr. slagtesvin i stalde med delvist fast gulv. De øvrige 
omkostninger inkluderet i prisen pr. enhed. 
Kilde: Jørgensen (2015, s. 102) og egne beregninger (bilag 3).  

Til sammenligning tilbød Gråkjær Staldbyg i 2019 en totalstald til slagtesvin fra 2.490 kr. pr. stiplads2, hvilket 

forventes at være lavere end, hvad der ellers udbydes. Nielsen og Poulsen (2019) beskriver en udbudsrunde 

med fire bud til slagtesvinebyggeri omfattende to billigere staldtyper (rundbuestald og en let stald) samt to 

dyrere (kamstald og dannebrogsstald). Levetiden er sat til 25 år for de billige og 30 år for de dyrere stalde. 

Stipladsprisen ligger mellem 3.656 og 4.610 kr. pr. stiplads, og dermed ligger estimatet fra tabel 2.4 omtrent 

på et niveau imellem de to. Nielsen og Poulsens (2019) priser indeholder også gylleopbevaring og noget 

kornopbevaring, hvorfor selve stalden må forventes at være lidt billigere pr. stiplads end de 3.530-4.608 kr. 

I tabel 2.5 omregnes dette til en årlig omkostning, således at den kan sammenlignes med de løbende 

omkostninger.   

Tabel 2.5. Årlige omkostninger ved etablering af slagtesvinestald (delvist fast gulv, 25-49 % og 50-
75 %) 

Antal stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Produktionsareal m2 315 1.400 2.800 5.600 8.400 

Kr. pr. stiplads 273 249 233 225 216 

Kr. pr. m2  390 355 333 321 309 

Heraf udgør øvrige omkostninger* (%) 18,5 17,4 16,7 16,4 16,0 

Noter: *Fællesfaciliteter: foderlade, siloer, forrum, kontor, el og vvs. 
Den vægtede annuitetsfaktor for slagtesvin er 0,054 i omregning fra investering til årlige omkostninger.  

 

                                                           

2 https://www.graakjaer.dk/Totalstalden 

https://www.graakjaer.dk/Totalstalden
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2.3 Løbende omkostninger  

De løbende omkostninger er beregnet for slagtesvinestalde med afsæt i det anslåede forbrug (se 

driftssystembeskrivelserne) og enhedspriserne beskrevet Callesen og Jacobsen (2022). Dermed er 

usikkerheden på forbruget også gældende for beskrivelsen af de løbende omkostninger.  

I tabellerne 2.6, 2.7 og 2.8 kan de variable omkostninger forbundet med de tre driftssystemer ses. Som det 

fremgår, stiger omkostningen med en højere andel af fast gulv. Det skal i øvrigt bemærkes, at effekten af 

forskellige kvadratmeter produktionsareal pr. stiplads, i henholdsvis stalde med drænet og spaltet gulv og 

forskellige andele af fast gulv, bevirker, at staldene med fast gulv får en lavere omkostning pr. m2 end stalde 

med spaltet og drænet gulv sammenlignet med omkostningen pr. stiplads, da arealet pr. slagtesvin er større.  

De enkelte poster med løbende omkostninger kan findes i bilag 4 med undtagelse af besparelser på 

gødningsomkostninger, der er opgjort som angivet i Callesen og Jacobsen (2022). De årlige løbende 

omkostninger for slagtesvin med drænet og spaltegulv udgør fx 217 kr. pr. stiplads ved 2.000 stipladser. I 

dette beløb indgår 133 kr. pr. stiplads til arbejdsforbrug (bilag 4) og 44 kr. pr. stiplads til el, varme og vand 

(bilag 4 efter afrunding) og 40 kr. pr. stiplads til vedligeholdelse (bilag 4). Der er, som det fremgår, et højere 

arbejdstidsforbrug ved fast gulv i forhold til drænet og spaltegulv (se bilag 1 og tabel B4.1). 

Arbejdsomkostningen for 2.000 stipladser stiger således fra 133 til 149 og 157 kr. pr. m2 ved de to typer af 

fast gulv (se tabel B4.4-B4.6).   

I tillæg til de løbende omkostninger gøres en besparelse på handelsgødning, som er fratrukket før 

summeringen i understående tabeller. Den udgør 3 og 6 kr. pr. m2 i de to systemer med fast gulv. Dette er 

gjort i henhold til metoden beskrevet i Callesen og Jacobsen (2022). Som forventet falder de løbende 

omkostninger med stigende produktionsomfang.  

Tabel 2.6. De årlige løbende omkostninger for driftssystemet for slagtesvin med drænet og spaltet 
gulv (33 %/67 %) 

Antal stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Produktionsareal m2 293 1.300 2.600 5.200 7.800 

Kr. pr. stiplads 258 217 198 179 168 

Kr. pr. m2 396 334 304 276 259 

Note: Omregning fra stiplads til slagtesvin beror på en antagelse om 3,76 producerede slagtesvin pr stiplads om året, 
og produktionsarealomregningen beror på en antagelse om 0,65 m2 pr. slagtesvin i stalde med drænet og spaltet gulv. 

Tabel 2.7. De årlige løbende omkostninger for driftssystemet for slagtesvin med fast gulv i 
intervallet 25-49 % 

Antal stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Produktionsareal m2 315 1.400 2.800 5.600 8.400 

Kr. pr. stiplads 274 233 214 195 184 

Kr. pr. m2 391 333 305 279 263 

Note: Omregning fra stiplads til slagtesvin beror på en antagelse om 3,76 producerede slagtesvin pr. stiplads om året, 
og produktionsarealomregningen beror på en antagelse om 0,70 m2 pr. slagtesvin i stalde med fast gulv. 
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Tabel 2.8. De årlige løbende omkostninger for driftssystemet for slagtesvin med fast gulv i 
intervallet 50-75 % 

Antal stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Produktionsareal m2 315 1.400 2.800 5.600 8.400 

Kr. pr. stiplads 280 239 220 201 190 

Kr. pr. m2 400 342 314 287 271 

Note: Omregning fra stiplads til slagtesvin beror på en antagelse om 3,76 producerede slagtesvin pr. stiplads om året, 
og produktionsarealomregningen beror på en antagelse om 0,70 m2 pr. slagtesvin i stalde med fast gulv. 

2.4 Drifts- og miljøøkonomi  

Med afsæt i den metode, der er beskrevet i Callesen og Jacobsen (2022), er der udregnet nøgletal for den 

driftsøkonomiske betydning af at vælge en anden staldtype end referencestalden med drænet gulv og spalter 

til de to niveauer med fast gulv i slagtesvinestalde. Her redegøres altså for omkostningen ved at have 

referencestalden i stedet for en af staldtyperne med fast gulv. De angivne omkostninger i tabel 2.12 kan 

genfindes i de observationer, der indgår i de modelberegnede investeringer (se bilag 3).  

De samlede årlige omkostninger på 786 kr. pr. m2 ved 450 stipladser (drænet og spaltet gulv) kommer således 

fra bilag 3 (figur B3.1 om samlede omkostninger), fordi der er tale om en modelberegning (se princip under 

figur B3.1). Tallene for 2.000 stipladser er direkte opgjort og omfatter således en årlig etableringsomkostning 

på 355 kr. (tabel 2.8) og en løbende omkostning på 334 kr. (tabel 2.9).  

Tabel 2.9. De annualiserede etableringsomkostninger, de løbende omkostninger og de samlede 
årlige omkostninger  

Antal stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Referencestalden: drænet gulv + spalter (33 %/67 %) 

Annualiseret etableringsomkostning 390 355 333 321 309 

Løbende omkostninger 396 334 304 276 259 

Samlede årlige omkostninger 786 689 637 597 568 

Delvist fast gulv 25-49 %  

Annualiseret etableringsomkostning 390 355 333 321 309 

Løbende omkostninger 391 333 305 279 263 

Samlede årlige omkostninger 781 688 638 600 572 

Delvist fast gulv 50-75 %  

Annualiseret etableringsomkostning 390 355 333 321 309 

Løbende omkostninger 400 342 314 287 271 

Samlede årlige omkostninger 790 697 646 608 580 

Note: Alle omkostninger er oplyst i kr. pr. m2. I de løbende omkostninger indgår gevinst fra sparet kvælstof på 3 og 6 
kr. pr. m2 eller 1,95 og 4,2 kr. pr. stiplads i forhold til referencestalden for henholdsvis 25-49 % og 50-75 % fast gulv (se 
bilag 6). 
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Tabel 2.10. De annualiserede etableringsomkostninger, de løbende omkostninger og de samlede 
årlige omkostninger 

Antal stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Referencestalden: drænet gulv + spalter (33 %/67 %) 

Annualiseret etableringsomkostning 253 231 216 209 201 

Løbende omkostninger 258 217 198 179 168 

Samlede årlige omkostninger 511 448 414 388 369 

Delvist fast gulv 25-49 %  

Annuiseret etableringsomkostning 273 249 233 225 216 

Løbende omkostninger 274 233 214 195 184 

Samlede årlige omkostninger 547 482 446 420 400 

Delvist fast gulv 50-75 %  

Annuiseret etableringsomkostning 273 249 233 225 216 

Løbende omkostninger 280 239 220 201 190 

Samlede årlige omkostninger 553 488 452 426 406 

Noter: Alle omkostninger er oplyst i kr. pr. stiplads. I de løbende omkostninger indgår gevinst fra sparet kvælstof på 3 
og 6 kr. pr. m2 eller 1,95 og 4,2 kr. pr. stiplads i forhold til referencestalden for henholdsvis 25-49 % og 50-75 % fast 
gulv (se bilag 6). 

Det er nu muligt at opgøre meromkostningerne ved at have 25-49 % fast gulv i forhold til referencen med 

drænet og spaltet gulv (baseret på tabel 2.12). Som det fremgår af tabel 2.11 og 2.12, er de årlige 

meromkostninger på 31-36 kr. pr. stiplads, mens de for 50-75 % fast gulv er 37-42 kr. pr. stiplads.  

Bemærk, at hvis meromkostningerne i tabel 2.11 og 2.12 var beskrevet pr. m2 produktionsareal, ville det ikke 

give meromkostninger til investeringen, da stipladsen vurderes at være ca. 8 % større (0.7/0.65) i stalde med 

fast gulv end i referencestalden uden fast gulv og dermed give anledning til en større omkostning pr. stiplads, 

men ikke pr. produktionsareal. Derfor gøres omkostningseffektiviteten og sammenligningen med standard-

omkostningerne for slagtesvin op pr. stiplads. Dermed beskrives de reelle driftsøkonomiske omkostninger 

for landmanden.  

De gennemsnitlige årlige produktionsomkostninger er opgjort til 570 kr. pr. slagtesvin produceret i tabel B2.1 

for produktioner med 0-5.000 produceret (Danmarks Statistik). Dette svarer til en omkostning på 2.142 kr. 

pr. stiplads pr. år (3,76 slagtesvin pr. stiplads).  

Som det fremgår af tabel 2.11, er forskellen i den samlede driftsøkonomiske omkostningseffektivitet for et 

skift fra spaltegulv til 25-49 % fast gulv mellem 189 til 218 kr. pr. kg NH3-N, hvor omkostningen er lavest for 

de største bedrifter. Ved et skift til 50-75 % fast gulv er omkostningen 72-81 kr. pr. kg NH3-N (tabel 2.12). Den 

lavere omkostning i forhold til 20-49 % fast gulv følger af den højere effekt på ammoniakemissionen.   

Det skal bemærkes, at der er usikkerhed både på opgørelser af omkostningerne og ammoniakemissionen. 

Som tidligere drøftet, er der en betydelig variation, hvad angår investeringen, som kan være på over 20 %. 

For emissionen for stalde med fx 25-49 % fast gulv på usikkerhed på omkring 0,3/1,9 kg NH3-N pr. m3 = 16 % 

(Kai et al., 2022a; 2022g; 2022h). Mens der for drænet og spaltet gulv angives en variationskoefficient på 22 

% (Miljøstyrelsen, 2011). I lyset af den usikkerhed der er omkring investeringerne og de årlige drifts-
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omkostninger samt ammoniakopgørelserne, vurderes det, at der er begrænset forskel på drifts-

omkostningerne i de tre beskrevne staldsystemer.   

Emissionen falder fra 2,3 kg NH3-N pr. m2 stiplads i referencestalden til 1,9 kg NH3-N pr. år pr. m2 (25-49 % 

fast gulv) og 1,4 kg NH3-N pr. år pr. m2 (50-75 % fast gulv). Effekten af staldændringen er således 0,4 og 0,9 

kg NH3-N pr. år pr. m2.  

Opgjort pr. stiplads falder emissionen fra 1,495 kg NH3-N pr. år pr. stiplads i referencestalden til 1,33 kg NH3-

N pr. år pr. stiplads (25-49 % fast gulv) og 0,98 kg NH3-N pr. år pr. stiplads (50-75 % fast gulv). Husk, at der 

anvendes 0,65 m2 for referencestalden og 0,7 m2 for stalde med fast gulv. Effekten af staldændringen er 

således 0,165 og 0,515 kg NH3-N pr. år pr. stiplads (afrundet til 0,2 og 0,5).  

Tabel 2.11. De samlede driftsøkonomiske implikationer af at have 25-49 % fast gulv i 
slagtesvinestalde sammenlignet med referencestalden med drænet og spaltet gulv 

Antal stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Ændring i samlede årlige omkostninger 
(kr. pr. stiplads) 

36 34 33 32 31 

Samlede årlige produktionsomk.  
(kr. pr. stiplads) 

2.142  2.032  2.000  2.000  2.000  

Meromkostninger i forhold til de samlede 
produktionsomk. pr. stiplads 

1,7 % 1,7 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 

Reduktion i emission (kg NH3-N pr. 
stiplads pr. år) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Driftsøkonomisk omkostningseffektivitet  
(kr. pr.  reduceret kg NH3-N) 

218 206 198 193 189 

Bemærk: den driftsøkonomiske omkostningseffektivitet er ikke ganget med nettoafgiftsfaktoren.  
Note: Antagelser er 3,76 slagtesvin pr. stiplads om året og 0,7 m2 pr. slagtesvin, se bilag 2. Omkostningseffektivitet er 
opgjort ud fra stiplads.  
Kilde: Opgørelsen er baseret på tabel 2.9 og bilag 2.  

Tabel 2.12. De driftsøkonomiske implikationer af at have 50-75 % fast gulv i slagtesvinestalde 
sammenlignet med referencestalden med drænet og spaltet gulv  

Antal stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Ændring i samlede årlige omkostninger 
(kr. pr. stiplads) 

42 40 39 38 37 

DST: Samlede årlige produktionsomk.  2.142  2.032  2.000  2.000  2.000  

Meromkostninger i forhold til de samlede 
prod. omkostninger pr. m2 

2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 

Reduktion i emission (kg NH3-
N/stiplads/år) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Driftsøkonomisk omkostningseffektivitet 81 78 75 74 72 

Bemærk: den driftsøkonomiske omkostningseffektivitet er ikke ganget med nettoafgiftsfaktoren.  
Note: Antagelser er 3,76 slagtesvin pr. stiplads om året og 0,7 m2 pr. slagtesvin. Se bilag 2 for baggrunden for de 
samlede produktionsomkostninger. Konvertering fra omkostninger pr. dyr fra Danmarks Statistik er baseret på en 
antagelse om, at disse har 0,65 m2 produktionsareal pr. dyr, da dette er referencescenariet. Tal er baseret på tabel 
2.10 og bilag 2.  
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I dette tilfælde betyder en positiv omkostningseffektivitet ved 25-49 % fast gulv, at omkostningerne er højere 

end ved referencestalden, samtidig med at emissionen er lavere.  Et skift til 49-75 % fast gulv har også øgede 

omkostninger, men noget lavere emission, hvorfor omkostningerne pr. kg NH3-N er lavere end ved skift til 

25-49 % fast gulv (se tabel 2.11. og 2.12).  

2.5. Sammenligning med BAT-analyser fra 2011  

Der var i tidligere analyser, BAT-blade fra 2011 (Miljøstyrelsen, 2011), en meromkostning ved 25-49 % fast 

gulv på 3,3 kr. pr. slagtesvin, hvilket svarer til 12,4 kr. pr. stiplads ved 3,76 slagtesvin pr. stiplads. I dette indgår 

en meromkostning på 3,5 kr. pr. slagtesvin eller 13 kr. pr. stiplads for at undgå svineri. Det gælder for alle 

størrelser, men udgangspunktet synes at være 1.000 stipladser. 

Der indgik dengang antagelser om, at ekstra svineri kunne undgås/reduceres i stalde med 25-49 % fast gulv 

ved et ekstra arbejdsforbrug på ½ time pr. 1.000 stipladser i 3 måneder, og i stalde med 50-75 % fast gulv er 

der regnet med 1 time pr. 1.000 stipladser i 3 måneder. I dag udgør meromkostningen henholdsvis 16 og 24 

kr. pr. stiplads til løn i forhold til referencen, hvilket er lidt højere end tidligere (13 og 18 kr. pr. stiplads) bl.a. 

grundet højere timeløn. I dag er dette dog kombineret med et højere arealforbrug, 0,7 m2 pr. slagtesvin ved 

fast gulv, som vurderes at være praksis i dag. Det vurderes, at mertidsforbruget til rengøring ville være højere, 

hvis ikke der også var et større areal.  

De samlede produktionsomkostninger udgjorde dengang 419 kr. pr. slagtesvin eller 1.575 kr. pr. stiplads mod 

nu ca. 2.000 kr. pr. stiplads (+27 %).  

Meromkostningen ved 25-49 % fast gulv på ca. 33 kr. pr. stiplads i denne analyse er således ca. 2,5 gange så 

høj som tidligere. Stigningen fra tidligere på ca. 21 kr. pr. stiplads (33-12) svarer til en stigning på ca. 1 % af 

de samlede omkostninger på ca. 2.000 kr. pr. stiplads eller ca. 4 % i forhold til de samlede driftsomkostninger 

i denne analyse på ca. 415 kr. pr. stiplads. Meromkostningerne pr. stiplads er således højere i dag end i 

tidligere analyser for 10 år siden, men stigningen er begrænset i forhold til de samlede omkostninger pr. 

stiplads.    

Hvad angår ammoniakemissionen, var gevinsten ved 25-49 % fast gulv i 2011 opgjort til 0,08 kg NH3-N pr. 

slagtesvin, svarende til 0,3 kg NH3-N pr. stiplads ved 3,76 slagtesvin pr. stiplads. I dette indgår tab i lager (se 

tabel 2.13). Fratrækkes lagertabet, så var effekten dengang på 0,07 kg NH3-N pr. slagtesvin, hvilket svarer til 

effekten i dette notat, såfremt der anvendes 0,65 m2 pr. slagtesvin. Da der nu anvendes 0,7 m2 pr. slagtesvin, 

er effekten af et skift til 25-49 % fast gulv nu kun 0,04 kg NH3-N pr. slagtesvin, da emissionen pr. dyr nu er 

større grundet et større areal pr. dyr.  

Omkostningen pr. kg NH3-N ved 25-49 % fast gulv er således på den baggrund (økonomi og ændring i areal 

pr. slagtesvin) højere i dag end i BAT-blade fra 2011. Der ses en stigning fra 37 til 198 kr. pr. kg NH3-N svarende 

til en femdobling af omkostningen ved 4.000 stipladser.  

I de tidligere analyser – BAT-blade fra 2011 – er meromkostningen ved 50-75 % fast gulv 4,4 kr. pr. slagtesvin 

(Miljøstyrelsen, 2011). Dette svarer til 16,5 kr. pr. stiplads inklusive en meromkostning for at undgå svineri 

på 4,8 kr. pr. slagtesvin eller 18,0 kr. pr. stiplads. Meromkostningen er ovenfor opgjort til ca. 36 kr. pr. stiplads. 

Der er således tale om en fordobling, hvilket dog kun svarer til en stigning på under 1 % af de samlede 

omkostninger pr. stiplads på ca. 2.000 kr. (bilag 2) eller ca. 4 % af de samlede driftsomkostninger, der indgår 

her (ca. 452 kr. pr. stiplads ved 4.000 stipladser). 
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Hvad angår ammoniakemissionen, var gevinsten ved 50-75 % fast gulv i 2011 (uden lager) opgjort til 0,15 kg 

NH3-N pr. slagtesvin, hvilket svarer til effekten i dag ved 0,65 m2 pr. slagtesvin. Igen er gevinsten mindre (0,14 

kg NH3 pr. slagtesvin), hvis der bruges 0,7 m2 pr. slagtesvin. Omkostningen pr. kg NH3-N ved denne staldtype 

er således på den baggrund (økonomi og antagelser om staldareal) højere i dag end i BAT-blade fra 2011. Der 

ses en stigning fra 27 til 75 kr. pr. kg NH3-N (4.000 stipladser) svarende til en stigning på 2,6 gange. Der er i 

de nye analyser den samme konklusion som i 2011, nemlig at valg af 50-75 % fast gulv har lavere 

omkostninger pr. kg NH3 end 29-45 % fast gulv.     

Tabel 2.13. Emission pr. dyr, stiplads og m2 i 2011 og i nærværende analyse (kg NH3-N)  

 2011 BAT-analyse 2021 BAT-analyse 

Enhed  NH3-N/ 
dyr  

NH3-N/ 
 dyr  

NH3-N/ 
stiplads 

NH3-N/ 
dyr 

NH3/ 
dyr 

NH3/ 
stiplads 

NH3/ 
stiplads 

NH3/ 
m2 

Med lager  Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Fast gulv (m2/slagtesvin) 0,65 0,65 0,65 0,65 0,7 0,65 0,7 0,65 

Drænet/spalte  0,47 0,39 1,47 0,40 0,40 1,50 1,50 2,3 

25-49 % fast gulv 0,39 0,32 1,20 0,33 0,35 1,24 1,33 1,9 

50-75 % fast gulv 0,31 0,24 0,90 0,24 0,26 0,91 0,98 1,4 

Ændringer  

Forskel fra ref. til  
25-49 % fast gulv 

0,08 0,07 0,26 0,07 0,04 0,26 0,17 0,40 

Forskel fra ref. til  
50-75 % fast gulv 

0,16 0,15 0,56 0,16 0,14 0,59 0,52 0,90 

Relativ reduktion til  
25-49 % fast gulv 

17 % 18 % 18 % 17 % 11 % 17 % 11 % 17 % 

Relativ reduktion til 50-75 % 
fast gulv 

34 % 38 % 38 % 39 % 34 % 39 % 34 % 39 % 

Noter: Baseret på 3,76 slagtesvin pr. stiplads og 0,65/0,7 m2 pr. slagtesvin. Det angivne areal er produktionsarealet. 
Kilde: BAT-notater (2022) driftssystembeskrivelser og Miljøstyrelsen (2011).  

3. Smågrisestalde 

I det følgende kapitel opsummeres de økonomiske nøgletal for produktion af smågrise. Der er 

grundlæggende analyseret to staldtyper, nemlig to-klimastier med delvist spaltegulv og stier med drænet 

gulv og spaltegulv. For stier med drænet gulv og spaltegulv gælder, at minimum halvdelen af gulvarealet 

består af drænet gulv, mens resten er spaltegulv. For to-klimastalden er to tredjedele af stiarealet fast gulv, 

og lejeområdet er udstyret med overdækning. Valget af disse staldtyper følger den afgrænsning, der er lavet 

i henhold til Kai (2022), og to-klimastalden er referencestalden.  

3.1. Metode  

I tabel 3.1 vises, hvilke elementer der er inddraget i beregningen af de centrale nøgletal. Etablerings-

omkostningen for stalde med smågrise vises for de to driftssystemer i tabel 3.3 og 3.4. Disse tal præsenteres 

som den samlede investeringssum til staldanlægget og i to formater – pr. stiplads og pr. m2 produktionsareal.  
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Tabel 3.1. Omkostningstyper der indgår i beregningen af centrale økonominøgletal for smågrise  

Centrale nøgletal Input Enheder   

Etableringsomkostning Investering i stald  
Investerings-
sum i levetid 
Annuitet 

Pr. stiplads og pr. m2 
produktionsareal 

Løbende omkostninger Arbejdsomkostninger Annuitet 
Pr. stiplads og pr. m2 
produktionsareal 

 El Annuitet 
Pr. stiplads og pr. m2 
produktionsareal 

 Varme Annuitet 
Pr. stiplads og pr. m2 
produktionsareal 

 Vand Annuitet 
Pr. stiplads og pr. m2 
produktionsareal 

 Vedligehold Annuitet 
Pr. stiplads og pr. m2 
produktionsareal 

  Sparet N Annuitet 
Pr. stiplads og pr. m2 
produktionsareal 

Samlede årlige 
omkostninger 

Etableringsomkostninger og 
løbende omkostninger 

Annuitet 
Pr. stiplads og pr. m2 
produktionsareal 

Meromkostning ift. ref. 
Ændring i samlede omk. og DST 
samlede årlige omk.  

%  

Driftsøkonomisk 
omkostningseffektivitet 

Ændring i samlede omk. og 
reduktion i emission 

Kr. / kg NH3-N Pr. m2 produktionsareal 

Note: Omkostning ved stald med drænet gulv findes ved at fratrække meromkostning til overdækning i klimastald.  

Det kan ses i tabel 3.2, at der er et input ekstra til beregningen af investeringssummen til en smågrisestald 

med drænet og spaltet gulv. Til at anslå etableringsprisen for en smågrisestald med drænet og spaltet gulv, 

er udgangspunktet stipladsoverslaget for to-klimastalden, hvor omkostningen til overdækningen trækkes fra. 

Overdækningen forøger temperaturen i den ene ende af stien og danner derved en to-klimastald (to 

klimazoner). Denne løsning anvendes generelt ikke i smågrisestalde, når der er spaltet og drænet gulv, da det 

fuldt permeable gulv i kombination med overdækningen hurtigt giver dårligt indeklima (personlig 

kommunikation, Peter Kai, 2019). Det vurderes, at den typiske smågrisesti er omkring 10 m2.  

Tabel 3.2. Overslag over omkostningen til overdækningen i en to-klimastald pr. smågrisesti  

  kr. pr. smågrisesti kr. pr. m2 

SEGES 450 45 

LMO/Velas 1.000 100 

Winthergruppen 1.500 150 

Gråkjær 1.150 115 

Anvendt niveau  1.025 103 

Overdækning vurderes af SEGES, Gråkjær, LMO og Winthergruppen at koste mellem 450 og 1.500 kr. pr. 

smågrisesti (se tabel 3.2). Et gennemsnit af disse overslag er anvendt og giver en omkostning på 103 kr. pr. 

m2 produktionsareal, hvilket betyder, at smågrisestalden med drænet og spaltet gulv (uden overdækning) er 

103 kr. billigere pr m2. Der er som angivet nogen usikkerhed på investeringen i overdækning. Det har ikke 
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været muligt nærmere at afdække årsagen til forskellen mellem omkostningen angivet af SEGES og de andre 

datakilder.  

De løbende omkostninger består af summen af en række elementer som vist i tabel 3.1. Værdien af de 

enkelte poster kan findes i bilag 4, og her indgår også eventuel besparelse på handelsgødning.  

Drifts- og miljøøkonomien består af fire nøgletal: de samlede årlige omkostninger, meromkostning i forhold 

til stalden med drænet og spaltet gulv samt driftsøkonomisk omkostningseffektivitet. I beregningen af de 

samlede årlige omkostninger er etableringsomkostningen omregnet fra en investeringssum til en annuitet, 

så den kan adderes med de løbende omkostninger. Dette gøres på baggrund af en forventet levetid på 25 år 

for bygningerne, 15 år for inventaret og en diskonteringsrente på 2 % (se afsnit 2.2). Denne investeringssum 

beskriver således en investering, der ikke har ens levetid, hvorfor investeringssummen kun skal bruges til at 

forstå størrelsesordenen af investeringen i år 0 og ikke selve etableringsomkostningen. Dermed ses der her 

ikke på omfanget af reinvesteringer i inventar, som er nødvendig i bygningens levetid. Til det skal man bruge 

den årlige etableringsomkostning, hvor den varierende levetid mellem bygninger og inventar er redegjort 

for. Dette tal bruges i beregningen af meromkostningen ved valg af en stald med drænet gulv og spaltegulv. 

Denne meromkostning sammenholdes som tidligere med standardomkostningerne anført i bilag 2.   

3.2. Investerings- og etableringsomkostninger 

Til at beskrive investeringen i smågrisestaldene, er der taget udgangspunkt i Håndbog for Driftsplanlægning 

2015 over salgspriser (Jørgensen, 2015). Her beskrives overslagsprisen over investeringen i en to-klimastald, 

og denne er justeret for inflation til faste 2019-priser, som det fremgår af tabel 3.3 (se også bilag 3 og figur 

B3.4). Investeringen i drænet gulv fremgår af tabel 3.5. Investeringen i smågrisestalden med drænet og 

spaltet gulv er som angivet 103 kr. pr. m2 billigere end i to-klimastalden (tabel 3.3), hvorfor der ved 4.600 

stipladser er en investering på henholdsvis 7.649 og 7.546 kr. pr. m2 i de to staldsystemer.  

Opgjort på de årlige omkostninger er smågrisestald med drænet gulv lidt billigere, svarende til 6-7 kr. pr. år 

for de forskellige produktionsomfang.  

Tabel 3.3. Investeringen for forskellige besætningsstørrelser i en smågrisestald med to-
klimaopbygning i 2019-faste priser (Jørgensen, 2015).  

Antal smågrisepladser 2.300 4.600 9.200 15.500 

Produktionsareal m2 690 1.380 2.760 4.650 

Kr. pr. stiplads 2.450 2.295 2.207 2.104 

Kr. pr. m2 8.168 7.649 7.355 7.012 

Øvrige omkostninger udgør pr. m2* 21,6 % 20,8 % 20,4 % 19,9 % 

Noter: *Fællesfaciliteter: foderlade, siloer, forrum, kontor, el og vvs. De øvrige omkostninger inkluderet i prisen pr. 
enhed. 
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Tabel 3.4. Den årlige omkostning til etablering af en smågrisestald med to-klimaopbygning i 2019-
faste priser (Jørgensen, 2015) 

Antal smågrisepladser 2.300 4.600 9.200 15.500 

Produktionsareal m2 690 1.380 2.760 4.650 

Kr. pr. stiplads 145 136 131 125 

Kr. pr. m2 484 453 435 415 

Øvrige omkostninger udgør per m2* 21,6 % 20,8 % 20,4 % 19,9 % 

Noter: *Fællesfaciliteter: foderlade, siloer, forrum, kontor, el og vvs.  
Vægtet annuitetsfaktor er 0,054 for investering i smågrisestald ved omregning fra investering til årlige 
investeringsomkostninger.   

Tabel 3.5. Investering i smågrisestalde med drænet gulv og spaltegulv (50 %/50 %) 

Antal smågrisepladser 2.300 4.600 9.200 15.500 

Produktionsareal m2 690 1.380 2.760 4.650 

Kr. pr. stiplads 2.420 2.264 2.176 2.073 

Kr. pr. m2 8.065 7.546 7.253 6.909 

Øvrige omkostninger udgør per m2* 21,3 % 20,5 % 20,1 % 19,6 % 

Noter: *Fællesfaciliteter: foderlade, siloer, forrum, kontor, el og vvs. 
De øvrige omkostninger er inkluderet i prisen pr. enhed. 

Tabel 3.6. Årlige omkostninger forbundet med etablering af smågrisestalde med drænet gulv og 
spaltegulv (50 %/50 %) 

Antal smågrisepladser 2.300 4.600 9.200 15.500 

Produktionsareal m2 690 1.380 2.760 4.650 

Kr. pr. stiplads 143 134 129 123 

Kr. pr. m2 477 447 429 409 

Øvrige omkostninger udgør heraf pr. m2* 21,3 % 20,5 % 20,1 % 19,6 % 

Noter: *Fællesfaciliteter: foderlade, siloer, forrum, kontor, el og vvs. 
Vægtet annuitetsfaktor er 0,054 for investering i smågrisestald ved omregning fra investering til årlige 
investeringsomkostninger.   

3.3. Løbende omkostninger  
De løbende omkostninger er beregnet for smågrisestalde med afsæt i det anslåede forbrug (Kai, et al., 2022e; 

2022f) og enhedspriserne beskrevet i Callesen og Jacobsen (2022). Dermed er usikkerheden på forbruget 

også gældende for beskrivelsen af de løbende omkostninger.  

De løbende omkostninger præsenteret i tabel 3.7 og 3.8 er en summering af en række poster til løbende 

omkostninger. De inkluderer arbejdsomkostning, el, varme, vand, vedligehold og sparet N. Arbejds-

omkostningen er beskrevet ved hjælp af regressionsmodellen fra bilag 1 som for slagtesvin, men eftersom 

observationerne adskiller sig meget fra de største besætningsstørrelser med smågrise, antages 

omkostningen ikke at falde til under 72 kr. pr. smågriseplads. De 72 kr. er den nedre arbejdsomkostning i 
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Business Check for store besætninger med smågrise. De enkelte poster kan aflæses i bilag 4. Der anvendes 

som angivet 0,3 m2 produktionsareal pr. smågriseplads.   

Som det fremgår af bilag 4 (tabel B4.7. og B4.8), er lønomkostningerne klart den største post (72-89 kr. pr. 

stiplads) efterfulgt af vedligehold, der udgør 13-25 kr. pr. stiplads. Driftsomkostningerne er således højere 

for drænet gulv end for to-klimastalden, fordi udgifterne til varme er noget højere.   

Tabel 3.7. Årlige løbende omkostninger for driftssystemet for smågrise i to-klimastald 

Antal smågrisepladser 2.300 4.600 9.200 15.500 

Produktionsareal m2 690 1.380 2.760 4.650 

Kr. pr. stiplads 142 124 123 113 

Kr. pr. m2 475 414 411 377 

Tabel 3.8. De årlige løbende omkostninger for driftssystemet for smågrise med drænet og spaltet 
gulv (50 %/50 %) 

Antal smågrisepladser 2.300 4.600 9.200 15.500 

Produktionsareal m2 690 1.380 2.760 4.650 

Kr. pr. stiplads 184 166 165 155 

Kr. pr. m2 613 552 549 515 

3.4. Drifts- og miljøøkonomi  
Med afsæt i den metode, der er angivet, er der regnet nøgletal ud for den driftsøkonomiske betydning 

(Callesen & Jacobsen, 2022). Her redegøres altså for omkostningen ved at vælge en smågrisestald med 

drænet og spaltet gulv frem for referencestalden (se tabel 3.9 og 3.10) og for meromkostningen ved valg af 

stald med drænet gulv i stedet for klimastalden (pr. m2 og stiplads).  

Tabel 3.9. De annualiserede etableringsomkostninger, de løbende omkostninger og de samlede 
årlige omkostninger (kr. pr. m2) 

Antal stipladser 2.300 4.600 9.200 15.500 

Referencestalden – to-klimastalden 

Annualiseret etableringsomkostning 484 453 435 415 

Løbende omkostninger 475 414 411 377 

Samlede årlige omkostninger 958 867 846 792 

Drænet og spaltet gulv    

Annualiseret etableringsomkostning 477 447 429 409 

Løbende omkostninger 613 552 549 515 

Samlede årlige omkostninger 1.091 999 978 924 
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Tabel 3.10. De annualiserede etableringsomkostninger, de løbende omkostninger og de samlede 
årlige omkostninger (kr. pr. stiplads) 

Antal stipladser 2.300 4.600 9.200 15.500 

Referencestalden – to-klimastalden 

Annualiseret etableringsomkostning 145 136 131 125 

Løbende omkostninger 142 124 123 113 

Samlede årlige omkostninger 287 260 254 238 

Drænet og spaltet gulv   

Annualiseret etableringsomkostning 143 134 129 123 

Løbende omkostninger 184 166 165 155 

Samlede årlige omkostninger 327 300 294 277 

For smågrise er de samlede produktionsomkostninger opgjort af Danmarks Statistik til mellem 179 til 196 kr. 

pr. produceret dyr (se bilag 2). Dette svarer til ca. 3.599 kr. pr. m2 med udgangspunkt i 6 producerede 

smågrise pr. år pr. stiplads og 0,3 m2 pr. smågriseplads (tabel 3.11).  

Da omkostningerne ved stalden med drænet gulv og spalter er 132 kr. pr. m2 højere end referencestalden 

(se tabel 3.9), bliver meromkostningen positiv, og det vil således være et driftsøkonomisk tab at vælge denne 

staldtype (se tabel 3.11). Det vurderes dog også her, at meromkostningen er relativ begrænset (ca. 1 % af de 

samlede omkostninger). Det må også forventes, at der er usikkerhed om de opgjorte nøgletal, da der er 

usikkerhed forbundet med både ammoniakemission og de opgjorte omkostninger.  

Emission er 1,2 kg NH3-N pr. m2 ved drænet gulv og spaltet gulv, mens den er 0,56 kg NH3-N pr. m2 i to-

klimastalden. Der er således en øget emission på 0,6 kg NH3-N ved delvist spaltegulv i forhold til to-

klimastalden, svarende til en negativ reduktion i emissionen. Dette er baggrunden for en negativ omkostning 

på 207 kr. pr. kg NH3-N. Der er altså tale om, at et skift øger både emission og omkostninger.  

Tabel 3.7. Økonomisk effekt af at have drænet og spaltet gulv i smågrisestalden sammenlignet 
med referencestalden med to-klimaoverdækning  

Antal stipladser 2.300 4.600 9.200 15.500 

Ændring i samlede årlige omkostninger (kr. pr. m2) 132 132 132 132 

DST: Samlede årlige produktionsomkostninger  
(kr. pr. m2) 

3.599 3.599 3.599 3.599 

Meromkostninger i forhold til de samlede 
produktionsomkostninger pr. m2 

3,7 % 3,7 % 3,7 % 3,7 % 

Reduktion i emission (kg NH3-N pr. m2 pr. år) -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 

Driftsøkonomisk omkostningseffektivitet  
(kr. pr. reduceret kg NH3-N) 

-207 -207 -207 -207 

Bemærk: den driftsøkonomiske omkostningseffektivitet er ikke ganget med nettoafgiftsfaktoren.  
Kilde: Danmarks Statistik (2019a) og egne beregninger  
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4. Sostalde  

Ved svineproduktion findes der et antal forskellige staldsystemer til søer afhængig af, hvor i drægtigheds-

cyklus søerne er. Her behandles to overordnede systemer: løbe-/drægtighedsstalde og farestalde. Der 

behandles én type løbe-drægtighedsstalde, hvor dyrene er løsgående, og to typer farestalde, én med delvist 

fast gulv og én med fuldspaltegulv. Omregningsfaktorer for enheder er beskrevet i Callesen og Jacobsen 

(2022).   

I denne analyse er det valgt at se de to staldsystemer under et, således at omkostningerne opgøres pr. m2 

produktionsareal for både løbe-/drægtighedsstald og farestald. Omkostningerne er altså ikke opgjort pr. m2 

løbe-/drægtighedsstald eller pr. m2 farestald, men som m2 pr. årsso i løbe-/drægtighedsstalden og 

farestalden.   

I Kai og Adamsen (2016) er der foretaget en simulering af en stalddimensionering med 1.012 årssøer. 

Simuleringen viser, at der skal bruges 1.215 stipladser i et sostaldsystem, hvor løbe-/drægtighedsstalden er 

med løsdrift og farestalden med kassestier. Af de 1.215 stipladser pr. årsso skal 969 (80 %) findes i løbe-

/drægtighedsstalden og 246 (20 %) i farestalden (se også bilag 5). Det vurderes, at der vil være en meget høj 

udnyttelse af farestierne (med 28 dages fravænning), hvorfor der i nogle tilfælde vil være behov for flere 

farestier for også at kunne rumme ammesøer, der passer andre end deres egne smågrise.   

Det fremgår, at fordelingen af areal er markant anerledes end stipladser pga. de arealmæssigt store stipladser 

i farestalden, hvorfor arealfordelingen er, at 38 % bruges i farestalden og 62 % i løbe/drægtighedsstalden (se 

bilag 5). Det betyder, at den gennemsnitlige stiplads er 1,75 m2 pr. årsso samlet produktionsareal i løbe-

/drægtighedsstalden og 1,09 m2 pr. årsso samlet areal i farestalden. Det giver et samlet produktionsareal på 

2,84 m2 pr. årsso for hele sostalden for de to staldtyper. Når omkostningerne beregnes, vil der således være 

1,2 stiplads pr. årsso (1.215/1.012), hvorfor omkostningerne er 20 % højere pr. årsso end pr. stiplads.  

4.1. Metode 

Beregningen af etableringsomkostningen til sostaldene foretages i to trin. Først etableres en sammenhæng 

mellem de forskellige stipladser, som er nødvendige for at få søer igennem de enkelte elementer i et 

soholdsystem, og deres beregnede andele af omkostningerne. Det næste trin er en kombination af den 

beregnede andel af omkostningerne for hvert enkelt staldsystem multipliceret med dets etablerings-

omkostning. Således er etableringsomkostningen pr. årsso eller per m2 produktionsareal et sammensat 

nøgletal, der ikke beskriver værdien af én stiplads til én so, men til én årsso i løbe-/drægtighedsafsnittet og 

farestalden.  

De løbende omkostninger består af summen af en række elementer som vist i tabel 4.1, og værdien af de 

enkelte poster kan findes i bilag 4. 

 

 

 

 



22 

 

Tabel 4.1. Inputs der indgår i beregningen af centrale økonominøgletal for søer 

Centrale nøgletal Input Enheder   

Etableringsomk.  Andel af omkostninger %  

 Investering i stald 
Investerings-
sum i levetid 
Annuitet 

Pr. m2 produktionsareal 

Løbende omk. Arbejdsomk. Annuitet Pr. årsso og pr. m2 produktionsareal 
 El Annuitet Pr. årsso og pr. m2 produktionsareal 
 Varme Annuitet Pr. årsso og pr. m2 produktionsareal 
 Vand Annuitet Pr. årsso og pr. m2 produktionsareal 
 Vedligehold Annuitet Pr. årsso og pr. m2 produktionsareal 

Samlede årlige 
omkostninger 

Etableringsomkostninger 
og løbende omkostninger  

Annuitet Pr. årsso og pr. m2 produktionsareal 

4.2. Etableringsomkostninger 

Omkostningen til driftssystemer med sohold består af en række forskellige stipladser med forskellige 

funktioner, arealer og omkostninger. Dette håndteres i indeværende notat ved at beskrive, hvor mange af 

de forskellige stipladser der skal bruges til en årsso. Det sker med udgangspunkt i en simulering af 1.012 

årssøer og deres behov for stipladser (Kai & Adamsen, 2016).  

På grund af mangel på data om nogle af disse stipladstyper er det antaget, at so- og gyltepladser har samme 

etableringsomkostning – både i løbe- og drægtighedsstaldene. Endvidere er det antaget, at aflastnings-

pladser til gylte og søer samt pladser til flytning har samme etableringsomkostning. Ud over de 969 

nødvendige stipladser i løbe-/drægtighedsstalden skal der bruges 246 stipladser i farestalden. Det giver en 

relativ fordeling på 80/20 mellem løbe-/drægtighedsstalden og farestalden, når opgørelsen foretages på 

stipladser (se tabel 4.2). 

Tabel 4.2. Den beregnede andel af stipladserne pr. årsso i løbe-/drægtighedsstalden og farestalden 

Staldtype 
Antal stipladser pr. 

1.012 årssøer 
Andel pr. 
årsso (%) 

Løbestald: løsgående søer samt gylte 323 27 

Løbestald: Orner 5 0,4 

Løbestald: Polte 123 10 

Drægtighedsstald: Søer og gylte m/ESF  450 37 

Drægtighedsstald: Aflastningspladser samt pladser til flytning 68 6 

Total løbe-/drægtighedsstalden 969 80 

Total farestalden 246 20 

Total 1.215 100 

Note: Da antallet af stipladser i forhold til årssøer er 1.215/1.012= 1,20, så er investeringen 20 % højere pr. årsso end 
pr. stiplads.  
Kilde: Kai og Adamsen (2016) samt egne beregninger. 
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Fordeling fra tabel 4.2 bruges i kombination med investeringerne i tabel 4.3 til at beskrive etablerings-

omkostningen pr. årsso. De øvrige omkostninger allokeres på baggrund af andelen af stipladser i løbe-

/drægtighedsstalden og farestalden. Som forventet falder omkostningerne pr. stiplads ved større 

besætninger.  

Tabel 4.3. Etableringsomkostningen i kr. pr. stiplads 

Antal årssøer 500 1.000 2.000 Kilde 

Løbestald - løsgående 11.909 11.355 11.085 
(pers. medd. Michael G. 

Christiansen, SEGES) 

Løbestald - orner med drænet gulv 30.510 28.732 27.849 (Jørgensen, 2015) 

Løbestald polte - stier med drænet 
gulv 

6.667 6.287 6.092 (Jørgensen, 2015) 

Drægtighedsstald med ESF 9.266 8.732 8.465 (Jørgensen, 2015) 

Aflastningsstier 12.995 12.245 11.865 (Jørgensen, 2015) 

Farestald med delvis fast gulv 27.120 25.548 24.757 (Jørgensen, 2015) 

Øvrige omkostninger til 
fællesfaciliteter foderlade, siloer, 
forrum, kontor, el og vvs 

2.938 2.644 2.497 (Jørgensen, 2015) 

Noter: Alle priser er angivet i 2019-faste priser. Omkostningerne inkluderer ikke øvrige omkostninger, der er anført i 
separat linje. Der anvendes samme investering i flyttestier som til aflastningsstier, men der kan i nogle situationer 
anvendes det, som er angivet som drægtighedsstald med ESF, hvilket vil reducere investeringen. En øget andel 
farestier til bl.a. ammesøer vil omvendt øge investeringen. ESF er elektronisk sofodring.  

På baggrund af tabel 4.2. og 4.3. kan der hermed beregnes et sammensat omkostningsestimat for 

etableringen af løbe-/drægtighedsstalde med løsdrift og farestalde med delvist fast gulv. Der anvendes som 

tidligere angivet et arealforbrug på 1,75 m2 pr. årsso. På linje med driftssystemerne i slagtesvine- og 

smågrisestaldene antages der ingen forskel i etableringsomkostningerne mellem delvist fast gulv og 

spaltegulv, hvorfor etableringsomkostningerne for driftssystemet med delvist fast gulv og fuldspaltegulv er 

de samme. Referencestalden i farestalden er delvist fast gulv (Kai, 2022). 

Bemærk, at der her anføres omkostningsestimater til 330 og 3.000 årssøer, selvom der ikke findes data 

herfor. Disse estimater er baseret på modeller, som findes i bilag 3 under figur B3.9-B3.12. 

  



24 

 

Tabel 4.4. Etableringsomkostningen forbundet med opførelse af løbe-/drægtighedsstalde med 
løsdrift 

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Produktionsareal m2 579 877 1.755 3.510 5.265 

Kr. pr. årsso 12.872 12.571 11.770 11.370 10.959 

Kr. pr. m2 7.335 7.163 6.707 6.479 6.245 

Øvrige omk. udgør 
heraf pr. m2* 

22,7 % 22,4 % 21,5 % 21,0 % 20,6 % 

Noter: *Fællesfaciliteter: foderlade, siloer, forrum, kontor, el og vvs.  
Der anvendes 1,75 m2 pr. årsso. Investering i stipladsen er også beskrevet i bilag 3 og angivet i figur B3.7. Omkostning 
er opgjort i forhold til hele sostalden. Priserne er i 2019-faste priser. 

Tabel 4.5. Etableringsomkostningen forbundet med opførelse af farestalde med delvist fast gulv og 
fuldspaltegulv 

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Produktionsareal m2* 359 544 1.089 2.178 3.267 

Kr. pr. årsso 7.469 7.312 6.859 6.630 6.385 

Kr. pr. m2 6.859 6.715 6.298 6.089 5.864 

Øvrige omkostninger 
udgør pr. m2** 

11,0 % 10,8 % 10,3 % 10,1 % 9,8 % 

Noter: *Areal udgør 1,09 m2 pr. årsso som angivet tidligere.  
**Fællesfaciliteter: foderlade, siloer, forrum, kontor, el og vvs. Se også bilag 3, figur B3.12. 
Omkostning er opgjort i forhold til hele sostalden. Priserne er i 2019-faste priser. 

Bemærk, at tallene præsenteret i tabel 4.4 og 4.5 ikke beskriver stipladsomkostningen eller omkostningen 

pr. kvadratmeter i den staldtype alene, men beskriver omkostningen pr. årsso og omkostningen pr. m2 

produktionsareal dækkende for én årsso. Da investeringen er den samme for farestald med løsdrift og 

farestald med fuldspaltegulv, indgår begge typer i tabel 4.5. Så for løbedrægtighedsstalden er investeringen 

ved 500 søer 7.163 kr. pr. m2 eller 12.571 kr. pr. årsso baseret på 1,75 m2 pr. årsso. Da 70 % af den investering 

vedrører bygningen og resten inventar, der afskrives med henholdsvis 25 og 15 år og rente på 2 %, så bliver 

den årlige omkostning 256 og 168 kr. pr. m2 eller i alt 424 kr. pr. m2, hvilket optræder i tabel 4.6 ved 500 søer 

(årlig omkostning udgør henholdsvis 5,1 og 7,8 % af investeringen).   

Tabel 4.6. Årlige omkostninger forbundet med opførelse af løbe-/drægtighedsstaldene med løsdrift 

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Produktionsareal m2 579 877 1.755 3.510 5.265 

Kr. pr. årsso 759 742 695 671 646 

Kr. pr. m2 434 424 397 384 369 

Øvrige omkostninger 
udgør pr. m2* 

18,0 % 17,7 % 17,0 % 16,7 % 16,3 % 

Noter: *Fællesfaciliteter foderlade, siloer, forrum, kontor, el og vvs.  
Priserne er i 2019-faste priser. 
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Tabel 4.7. Den årlige omkostning forbundet med opførelse af farestalde med delvist fast gulv og 
farestalde med fuldspaltegulv 

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Produktionsareal m2 359 544 1.089 2.178 3.267 

Kr. pr. årsso 442 433 406 393 378 

Kr. pr. m2 406 398 373 360 347 

Øvrige omkostninger 
udgør pr. m2* 

18,0 % 17,7 % 17,0 % 16,7 % 16,3 % 

Noter: *Fællesfaciliteter: foderlade, siloer, forrum, kontor, el og vvs. 
Priserne er i 2019-faste priser. 

4.3. Løbende omkostninger  

De løbende omkostninger er beregnet for løbe-/drægtighedsstaldene og farestaldene med afsæt i det 

anslåede forbrug (Kai et al., 2022b; 2022c; 2022d) og enhedspriserne beskrevet i afsnit 2.3. Dermed er 

usikkerheden på forbruget også gældende for beskrivelsen af de løbende omkostninger.  

I tabellerne 4.8-4.10 kan de årlige løbende omkostninger forbundet med løsgående søer i løbe-/drægtigheds-

stalden og farestalde med delvist fast gulv og fuldspaltegulv ses (se også bilag 4). Der er således lidt højere 

løbende omkostninger ved fuldspaltegulv.  

Tabel 4.8. De årlige løbende omkostninger for løbe-/drægtighedsstalde i løsdrift  

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Produktionsareal m2* 579 877 1.755 3.510 5.265 

Kr. pr. årsso 849 844 831 825 823 

Kr. pr. m2 484 481 474 470 469 

Noter: *Se eksempel i bilag 4.  
Baseret på 1,75 m2 pr. årsso. 

Tabel 4.9. De årlige løbende omkostninger for farestalde med delvist spaltegulv 

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Produktionsareal m2 359 544 1.089 2.178 3.267 

Kr. pr. årsso 1.130 1.127 1.120 1.116 1.112 

Kr. pr. m2 1.037 1.035 1.028 1.025 1.022 

Note: Baseret på 1,09 m2 pr. årsso. 

Tabel 4.10. De årlige løbende omkostninger for farestalde med fuldspaltegulv  

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Produktionsareal m2 359 544 1.089 2.178 3.267 

Kr. pr. årsso 1.134 1.131 1.124 1.121 1.117 

Kr. pr. m2 1.042 1.039 1.032 1.029 1.026 

Note: Baseret på 1,09 m2 pr. årsso.  
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4.4. Drifts- og miljøøkonomi  

Her redegøres altså for omkostningen ved at vælge en sostald bestående af løbe-/drægtighedsstald med 

løsdrift og fuldspaltegulv i farestalden frem for referencestalden. Det fremgår af analysen, at der er en mindre 

meromkostning forbundet med et skift fra delvist spaltegulv i farestalden til fuldspaltegulv på ca. 4 kr. pr. m2 

og årsso. 

De samlede omkostninger inkluderer både de årlige omkostninger til etablering og de årlige løbende 

driftsomkostninger og summeres pr. m2 produktionsareal. Emissionen for farestalden med delvist fast gulv 

udgør 0,66 kg NH3-N pr. m2 produktionsareal i farestalden, mens emissionen for farestald med fuldspaltegulv 

udgør 1,3 kg NH3-N pr. m2 produktionsareal. Den øgede emission er således 0,64 kg NH3-N pr. m2 

produktionsareal i farestalden, når fuldspaltegulv vælges frem for delvist fast gulv. Et fuldspaltegulv giver 

således en højere emission og højere omkostninger sammenlignet med delvist spaltegulv, hvorfor 

omkostningseffektiviteten bliver negativ (ca. 6-7 kr. pr. kg NH3-N).  

Tabel 4.11. De samlede årlige omkostninger til en løbe-/drægtighedsstald med 
løsdrift i kr. pr. m2 produktionsareal  

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Annualiseret etableringsomkostning 434 424 397 384 369 

Løbende omkostninger 484 481 474 470 469 

Samlede årlige omkostninger 917 905 871 854 838 

Note: 1,75 m2 pr. årsso.  

Tabel 4.12. De samlede årlige omkostninger til en løbe-/drægtighedsstald med 
løsdrift i kr. pr. årsso 

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Annualiseret etableringsomkostning 759 742 695 671 646 

Løbende omkostninger 849 844 831 825 823 

Samlede årlige omkostninger 1.608 1.586 1.526 1.496 1.469 

Tabel 4.13. De samlede årlige omkostninger til en farestald med delvist spaltegulv i 
kr. pr. m2 produktionsareal  

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Annualiseret etableringsomkostning 406 398 373 360 347 

Løbende omkostninger 1.037 1.035 1.028 1.025 1.022 

Samlede årlige omkostninger 1.443 1.432 1.401 1.385 1.369 

Note: 1,09 m2 pr. årsso.  
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Tabel 4.14. De samlede årlige omkostninger til en farestald med delvist spaltegulv i kr. pr. årsso 

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Annualiseret etableringsomkostning 442 433 406 393 378 

Løbende omkostninger 1.130 1.127 1.120 1.116 1.112 

Samlede årlige omkostninger 1.572 1.560 1.526 1.509 1.490 

Tabel 4.15. De samlede årlige omkostninger til en farestald med fuldspaltegulv i kr. pr. m2 
produktionsareal  

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Annualiseret etableringsomkostning 406 398 373 360 347 

Løbende omkostninger 1.042 1.039 1.032 1.029 1.026 

Samlede årlige omkostninger 1.448 1.436 1.405 1.390 1.373 

Note: 1,09 m2 pr. årsso.  

Tabel 4.16. De samlede årlige omkostninger til en farestald med fuldspaltegulv i kr. pr. årsso 

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Annualiseret etableringsomkostning 442 433 406 393 378 

Løbende omkostninger 1.134 1.131 1.124 1.121 1.117 

Samlede årlige omkostninger 1.576 1.564 1.530 1.513 1.495 

Tabel 4.17. De driftsøkonomiske implikationer af at have fuldspaltegulv i farestalden 
sammenlignet med referencestalden med delvist fast gulv 

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Ændring i samlede årlige omkostninger  
(kr. pr. m2) 

4,3 4,1 4,1 4,1 4,3 

Danmarks Statistik: Samlede årlige produktions-
omkostninger (kr. pr. m2) 

1.468 1.468 1.468 1.452 1.452 

Meromkostninger i forhold til de samlede 
produktionsomkostninger pr. m2 (%) 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Reduktion i emission (kg NH3-N pr. m2 pr. år) -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 

Driftsøkonomisk omkostningseffektivitet  
(kr. pr. reduceret kg NH3-N) 

-6,6 -6,4 -6,4 -6,4 -6,8 

Note: De samlede produktionsomkostninger udgør 20 % (jf. stipladsfordeling ovenfor) af 7.902 kr. pr. årsso og 7.815 
kr. pr. årsso (se tabel B2.2 i bilag 2).  
Kilde: Danmarks Statistik (2019a) og egne beregninger  

4.5. Sammenligning med smågrisenoteringen 

For at vurdere dette omkostningsniveau er der foretaget en sammenligning med analyser foretaget af SEGES 

(personlig meddelelse, Michael Groes Christiansen). SEGES oplyser, at der til smågrisenoteringen regnes med 

207 kr. pr. produceret smågris 0-7 kg (tabel 4.18). Dette er baseret på en besætningsstørrelse på 1.250 

årssøer og 33,69 fravænnede grise pr. årsso. I deres beregning indgår alle variable omkostninger, mens der i 

nærværende beregninger kun indgår udvalgte omkostninger, som adskiller driftssystemer med svin fra 
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hinanden. Derfor undlades foder-, KS-, avls-, rådgivnings-, medicin- og vaccineomkostninger, og 

gylleopbevarings- og miljøteknologiomkostninger beskrives separat, så de undlades også. Renterne på 

besætninger undlades også. Summeres disse tal fås en omkostning på 94 kr. pr. fravænnet gris, der ikke 

indgår i beregningen.  

Betragtes estimaterne for løbe-/drægtighedsstalden og farestalden med delvist fastgulv som én omkostning 

til sohold, kan det anvendes til at beskrive omkostningen til produktion af smågrise 0-7 kg. For 1.000 årssøer 

er omkostningen for hele staldsystemet 3.052 (1.526+1.526) kr. pr. årsso, og det er ca. 91 kr. pr. smågris (ved 

33,69 smågrise 0-7kg pr. årsso). Det kan ses, at de samlede omkostninger derved adskiller sig med 3 kr. pr. 

fravænnet gris eller ca. 100 kr. pr. årsso pr. år. Forskellen ligger for størstedelens vedkommende i 

afskrivningen, som er 8 kr. pr. smågris lavere i dette notat. Der vurderes således at være rimelig 

sammenhæng mellem de to opgørelser.  

Tabel 4.18. Omkostningerne til produktion af fravænnede grise 

 Smågrisenoteringen Indeværende notat 

Diegivningsfoder 36  

Drægtighedsfoder 36  

Grovfoder 0  

Vand 0 1 

Smågrisefoder 2  

KS 1  

Avlsomkostninger netto 11  

Rådgivning 0  

Medicin og vacciner 13  

Diverse omkostninger 9  

Stykomkostninger (kr. pr. smågris) 108  

Arbejde 44 42 

Energi 6 6 

Halm 0  

Markleje 0  

Forsikring 0  

Gylleomkostning 1  

Miljø/luftrensning 1  

Vedligehold 6 9 

Kapacitetsomkostninger 59  

Afskrivninger 31 23 

Renter 7 10 

Renter. Besætning 2  

Kapitalomkostninger 40  

Fremstillingspris fravænnede grise 207  

Faste og løbende omkostninger  
opgjort I dette notat 

94 91 

Kilde: SEGES ved Michael Groes Christiansen (personlig meddelelse) 
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5. Nøgletal der anvendes i driftssystembeskrivelser 

Formålet med dette afsnit er at lave en opsamling af de nøgletal, der senere vil indgå i driftssystem-

beskrivelserne. Der foretages en opsamling på tidligere angivne tabeller, men her præsenteres også de 

samlede omkostninger pr. dyr for slagtesvin og smågrise.  

Tabel 5.1. Slagtesvinestalde – årlige omkostninger pr. stiplads 

Antal stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Rereferencestalden - Drænet gulv + spalter (33 %/67 %) 

Annuiseret etableringsomkostning 253 231 216 209 201 

Løbende omkostninger 258 217 198 179 168 

Samlede årlige omkostninger 511 448 414 388 369 

Delvist fast gulv 25-50 %       

Annuiseret etableringsomkostning 273 249 233 225 216 

Løbende omkostninger 274 233 214 195 184 

Samlede årlige omkostninger 547 482 446 420 400 

Meromkostninger i forhold til de samlede 
produktionsomkostninger pr. stiplads (%) 

1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 

Driftsøkonomisk omkostningseffektivitet 
(kr. pr. reduceret kg NH3-N) 

218 206 198 193 189 

Delvist fast gulv 50-75 %           

Annuiseret etableringsomkostning 273 249 233 225 216 

Løbende omkostninger 280 239 220 201 190 

Samlede årlige omkostninger 553 488 452 426 406 

Meromkostninger i forhold til de samlede 
produktionsomkostninger pr. stiplads (%) 

2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 

Driftsøkonomisk omkostningseffektivitet 
(kr. pr. reduceret kg NH3-N) 

81 78 75 74 72 
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Tabel 5.2. Slagtesvinestalde – årlige omkostninger pr. dyr 

Antal stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Rereferencestalden - Drænet gulv + spalter (33 %/67 %) 

Annualiseret etableringsomkostning 67 61 57 55 53 

Løbende omkostninger 69 58 53 48 45 

Samlede årlige omkostninger 136 119 110 103 98 

Delvist fast gulv 25-50 %    

Annualiseret etableringsomkostning 73 66 62 60 58 

Løbende omkostninger 73 62 57 52 49 

Samlede årlige omkostninger 145 128 119 112 106 

Meromkostninger i forhold til de samlede 
produktionsomkostninger pr. m2 (%) 

1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 

Driftsøkonomisk omkostningseffektivitet 
(kr. pr. reduceret kg NH3-N) 

218 206 198 193 189 

Delvist fast gulv 50-75 %      

Annualiseret etableringsomkostning 73 66 62 60 58 

Løbende omkostninger 74 64 58 54 50 

Samlede årlige omkostninger 147 130 120 113 108 

Meromkostninger i forhold til de samlede 
produktionsomkostninger pr. dyr (%) 

1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 

Driftsøkonomisk omkostningseffektivitet 
(kr. pr. reduceret kg NH3-N) 

81 78 75 74 72 

Note: Omkostninger pr. dyr er beregnet ved at dividere omkostningen pr. stiplads med det gennemsnitlige antal 
producerede dyr pr. stiplads pr. år, hvor der produceres 3,76 dyr pr. stiplads.  

Tabel 5.3. Smågrisestalde – årlige omkostninger pr. m2 

Antal stipladser 2.300 4.600 9.200 15.500 

Referencestalden – to-klimastalden 

Annualiseret etableringsomkostning 484 453 435 415 

Løbende omkostninger 475 414 411 377 

Samlede årlige omkostninger 958 867 846 792 

Drænet og spaltet gulv    

Annualiseret etableringsomkostning 477 447 429 409 

Løbende omkostninger 613 552 549 515 

Samlede årlige omkostninger 1.091 999 978 924 

Meromkostninger i forhold til de samlede 
produktionsomkostninger pr. m2 (%) 

3,7 3,7 3,7 3,7 

Driftsøkonomisk omkostningseffektivitet 
(kr. pr. reduceret kg NH3-N) 

-207 -207 -207 -207 
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Tabel 5.4. Smågrisestalde – årlige omkostninger pr. dyr 

Antal stipladser 2.300 4.600 9.200 15.500 

Referencestalden – to-klimastalden 

Annuiseret etableringsomkostning 24 23 22 21 

Løbende omkostninger 24 21 21 19 

Samlede årlige omkostninger 48 43 42 40 

Drænet og spaltet gulv   

Annuiseret etableringsomkostning 24 22 21 20 

Løbende omkostninger 31 28 27 26 

Samlede årlige omkostninger 55 50 49 46 

Meromkostninger i forhold til de samlede 
produktionsomkostninger pr. dyr (%) 

3,7 3,7 3,7 3,7 

Driftsøkonomisk omkostningseffektivitet 
(kr. pr. reduceret kg NH3-N) 

-207 -207 -207 -207 

Noter: Omkostninger pr. dyr er beregnet ved at dividere omkostningen pr. stiplads med det gennemsnitlige antal 
producerede dyr pr. stiplads pr. år. Der anvendes 0,3 m2 pr. smågriseplads, når der omregnes fra omkostninger pr. m2 
til omkostninger pr. dyr. Der anvendes endvidere 6 smågrise pr. år pr. stiplads, når der omregnes fra pr. stiplads til pr. 
dyr. 

Tabel 5.5. Sostalde – årlige omkostninger pr. m2 i sostalden  

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Løbedrægtighedsstald med løsdrift   

Annualiseret etableringsomkostning 434 424 397 384 369 

Løbende omkostninger 484 481 474 470 469 

Samlede årlige omkostninger 917 905 871 854 838 

Farestald med delvis fast gulv    

Annualiseret etableringsomkostning 406 398 373 360 347 

Løbende omkostninger 1.037 1.035 1.028 1.025 1.022 

Samlede årlige omkostninger 1.443 1.432 1.401 1.385 1.369 

Farestald med fuldspaltegulv 

Annualiseret etableringsomkostning 406 398 373 360 347 

Løbende omkostninger 1.042 1.039 1.032 1.029 1.026 

Samlede årlige omkostninger 1.448 1.436 1.405 1.390 1.373 

Meromkostninger i forhold til de samlede 
produktionsomkostninger pr. m2 (%) 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Driftsøkonomisk omkostningseffektivitet 
(kr. pr. reduceret kg NH3-N) 

-6,6 -6,4 -6,4 -6,4 -6,8 

Noter: Etableringsareal er som angivet i bilag 5. Opgørelsen er pr. m2 for hele stalden og ikke for den enkelte sektion.  
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Tabel 5.6. Sostalde – årlige omkostninger pr. årsso 

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Løbedrægtighedsstald med løsdrift   

Annualiseret etableringsomkostning 759 742 695 671 646 

Løbende omkostninger 849 844 831 825 823 

Samlede årlige omkostninger 1608 1586 1526 1496 1469 

Farestald med delvis fast gulv 

Annualiseret etableringsomkostning 442 433 406 393 378 

Løbende omkostninger 1.130 1.127 1.120 1.116 1.112 

Samlede årlige omkostninger 1.572 1.560 1.526 1.509 1.490 

Farestald med fuldspaltegulv 

Annualiseret etableringsomkostning 442 433 406 393 378 

Løbende omkostninger 1.134 1.131 1.124 1.121 1.117 

Samlede årlige omkostninger 1.576 1.564 1.530 1.513 1.495 

Meromkostninger i forhold til de samlede 
produktionsomkostninger pr. årsso (%) 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Driftsøkonomisk omkostningseffektivitet 
(kr. pr. reduceret kg NH3-N) 

-6,6 -6,4 -6,4 -6,4 -6,8 

Noter: Etableringsareal er som angivet i bilag 5. Opgørelsen er pr. m2 for hele stalden og ikke for den enkelte sektion.  
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Bilag 

Bilag 1. Tidsforbrug  

Det været nødvendigt at ekstrapolere fra de angivne tidsestimater ved slagtesvine- og smågriseproduktion. 

Disse findes under management i teknologiblade for slagtesvin og smågrise. Anvendelsen af arbejdstiderne i 

de angivne intervaller vil give en trinvis stigning i arbejdstiden og dermed arbejdsomkostningen, der kan 

medføre, at marginale ændringer i besætningsstørrelsen medfører disproportionale ændringer i arbejds-

omkostningen. Dette er illustreret herunder i grafen baseret på Kai et al. (2022a; 2022e-h). 

 

Figur B1.1. Tidsforbrug pr. slagtesvin  

Dermed er det antaget, at medianen i intervallet fra Kai et al. (2022a; 2022g-h) er gældende for tidsforbruget, 

og en logaritmisk model er lavet, hvormed relativt høje Pearsons korrelationskoefficienter kunne opnås 

(R2>0,95). Medianen fra Kai et al. (2022a; 2022g-h) ses i skemaet herunder for slagtesvin med drænet og 

spaltet gulv. 

Tabel B1.1. Producerede slagtesvin og stipladser  

Antal producerede slagtesvin pr. år 
 (efter Kai et al., 2022a; 2022g-h) 

Antal producerede slagtesvin pr. år 
(afledt median) 

Antal 
stipladser* 

<2.000 1.999 532 
2.000-3.999 3.000 798 
4.000-7.999 6.000 1.596 

8.000-11.999 10.000 2.660 
12.000-19.999 15.000 3.989 

≥20.000 20.000 5.319 

*3,76 producerede slagtesvin pr. stiplads. 
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En grafisk fremstilling af antallet af stipladser og lønomkostningen baseret på arbejdstidsforbruget kan findes 

i understående grafik. Timeforbruget vil falde med stigende produktion, idet timelønnen her er konstant.  

Det vurderes, at den logaritmiske model sandsynligvis kommer lidt for langt ned i arbejdsomkostningen for 

slagtesvin, med ca. 90 kr. pr. stiplads for 12.000 slagtesvin, men det vurderes alligevel at være den bedste 

fremgangsmåde for slagtesvin, fordi der her er en let faldende omkostning med størrelsen på besætningen. 

Det vil ikke give anledning til store forskydninger i sammenligningen mellem drænet gulv og spalter og fast 

gulv, fordi modelvalget og metoden er ens for alle slagtesvindriftssystemerne.  

 

Figur B1.2. Lønomkostning pr. stiplads for slagtesvin: Stier med drænet og spaltet gulv 

 

Figur B1.3. Lønomkostning pr. stiplads for slagtesvin: Stier med 25-49 % fast gulv 
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Figur B1.4. Lønomkostning pr. stiplads for slagtesvin: Stier med 50-75 % fast gulv 

 

 

Figur B1.5. Lønomkostning pr. stiplads for smågrise – gælder for to-klimastalde og stalde med 
drænet og spaltet gulv 

Bemærk, at fordi det jf. Business Check ikke er realistisk med en arbejdsomkostning på under 72 kr. pr. stiplads for 
smågrise, bruges det for alle besætninger over 3.500 stipladser.  

y = -24.51030ln(x) + 343.32537
R² = 0.96133

0

50

100

150

200

250

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

K
r

Stipladser

y = -38.03930ln(x) + 383.16660
R² = 0.95534

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

kr
. p

r.
 s

ti
p

la
d

s 

Stipladser 



38 

 

Bilag 2. Standardomkostninger 

Tabel B2.1. Omkostninger i alt for smågrise og slagtesvin fra Danmarks Statistik (opgjort pr. dyr i 2019-priser) 

Justeret med inflation til 2019-priser 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gns. 

30 kg smågrise, 0-5.000 produceret (-2016) 227 176 153 181 217 227 210 191 185 196 

30 kg smågrise, 5.000-10.000 produceret (-2016) 208 173 141 171 199 202 189 179 170 181 

30 kg smågrise, 10.000 produceret og derover (-2016) 199 171 142 169 195 201 192 180 172 180 

Slagtesvin, 0-5.000 produceret 631 502 512 592 622 628 581 531 526 570 

Slagtesvin, 5.000-10.000 produceret 604 490 495 561 583 589 541 513 489 540 

Slagtesvin, +10.000 produceret 589 476 485 553 566 581 539 505 492 532 

Note: For slagtesvin (0-5.000) er en omkostning på 570 kr. pr. produceret slagtesvin lig med 2.142 kr. pr. stiplads eller 3.295 kr. pr. m2. Her antages altså, at data fra 
Danmarks Statistik beskriver referencestalden for slagtesvin med et areal pr. stiplads på 0,65 m2.    
Kilde: Danmarks Statistik (2019b). Omkostninger fra Danmarks Statistik er omregnet til 2019-priser for alle år med brug af forbrugerprisindeks opgjort af Danmarks 
Statistik.  

Tabel B2.2. Omkostninger i alt for søer fra Danmarks Statistik (opgjort pr. årsso i 2019-priser) 

Justeret med inflation til 2019-priser 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gns. 

Søer med smågrise, 250-500 søer (-2016) 8.122 6.944 7.740 7.975 8.478 8.352 7.841 7.970 7.701 7.902 

Søer med smågrise, 500 søer og derover (-2016) 7.884 6.878 7.661 7.901 8.166 8.359 7.784 7.937 7.764 7.815 

Kilde: Danmarks Statistik (2019b). Omkostninger fra Danmarks Statistik er omregnet til 2019-priser for alle år med brug af forbrugerprisindeks opgjort af Danmarks 
Statistik.
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Bilag 3. Modelberegninger af etablerings- og driftsomkostninger  

B3.1. Modelberegninger af årlige etableringsomkostninger og driftsomkostninger ved forskellige 

besætningsstørrelser 

Til anvendelse i besætningsstørrelser uden for datagrundlag. Funktionernes rækkefølge følger rækkefølgen i 

symbolforklaringen.  

 

 

Figur B3.1. Etableringsomkostninger for slagtesvin (kr. pr. m2) 

Noter: Bemærk, at kurverne er helt ens således, at der ikke kan skelnes imellem modellerne.  
Ovenstående funktion er kun brugt til at modellere de omkostninger, der ikke har kunnet indhentes data om (se mere 
herom i afsnit 2.1). Det betyder, at for referencestalden med drænet og spaltet gulv er besætningsstørrelsen med 450 
pladser beregnet således: 539,96 – 24,56 * ln (450) = 539,96 – 24,56 * 6,109 = 390 kr. pr. m2 pr. år.  For den mindste 
størrelse (450 stipladser) er de samlede omkostninger ved drænet gulv (jf. figur B3.3): Omkostningen for 450 
stipladser = 1192,46 – 66,51*6,11 = 786 kr. pr. m2 (se tabel 2.9).  
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Figur B3.2. Driftsomkostninger for slagtesvin (kr. pr. m2) 

 

 

Figur B3.3. Samlede omkostninger for slagtesvin (kr. pr. m2) 
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Figur B3.4. Årlige etableringsomkostninger for smågrisestalde (kr. pr. m2)  

 

 

Figur B3.5. Driftsomkostninger for smågrisestalde (kr. pr. m2) 
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Figur B3.6. De samlede omkostninger ved smågrisestalde (kr. pr. m2) 

Note: Modelleringen af omkostninger bruges til at angive den forventede omkostning for den besætningsstørrelse, 
hvor vi ikke har observationer (15.500 smågrisepladser).   
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Figur B3.7. Årlige etableringsomkostninger løbe-/drægtighedsstalde  

 

 

Figur B3.8. Driftsomkostninger løbe-/drægtighedsstalde  
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Figur B3.9. De samlede omkostninger for løbe-/drægtighedsstalde  

 

 

Figur B3.10. De årlige etableringsomkostninger for farestalde  

Note: Gælder både for delvist fast gulv og fuldspaltegulv. Vær opmærksom på, at analysen tager udgangspunkt i 
omkostninger pr. stiplads og ikke pr. årsso.  
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Figur B3.11. De årlige driftsomkostninger for farestalde med delvis spaltegulv 

 

 

 

Figur B3.12. De årlige etableringsomkostninger for farestalde med fuldspaltegulv  
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Figur B3.13. De samlede omkostninger for farestalde med delvist spaltegulv  

 

  

 

Figur B3.14. De samlede omkostninger for farestalde med fuldspaltegulv  
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Bilag 4.  Opgørelse af driftsomkostninger  

B4.1. Løbende omkostninger fordelt på løn, el, varme, vand og vedligehold 

Bemærk: Fordi regressionsmodellerne ikke er lavet for hver enkelt udgiftspost, kan de besætnings-

størrelser, der er modelberegnede, ikke findes i de beskrevne udgiftsposter.  Endvidere skal det bemærkes, 

at besparelsen på handelsgødning ikke er medregnet i de samlede omkostninger anført i dette bilag, men 

at størrelsesordenen er angivet i Callesen og Jacobsen (2022).   

Eksempel på beregning for slagtesvinestald med drænet og spaltet gulv: 

Lønomkostningen er aflæst fra bilag 1 figur B1.1., hvor tidsforbruget er modelleret i henhold til arbejds-

omkostningen beskrevet i afsnit 2.3.1 (se også næste side). 

Fra Kai et al. (2022a; 2022g-h)) ved vi, at der bruges: 

- 4,95 kWh til el pr. slagtesvin  

- 6,95 kWh til varme pr. slagtesvin  

- 0,603 l vand pr. slagtesvin 
Det giver med enhedspriserne fra tabel B4.1: 

- 4,1 kr. til el pr. slagtesvin 

- 4,0 kr. til varme pr. slagtesvin 

- 3,6 kr. til vand pr. slagtesvin 

Under antagelse af at værdien af 0,6 % af bygningsmassen og 2 % af inventaret går til vedligeholdelse (se 

afsnit 3.2), koster vedligeholdelsen ved 4.000 slagtesvinepladser årligt 7,3 kr. pr. slagtesvin.  

Disse værdier kan genfindes i nedenstående tabeller, såfremt de ganges med producerede dyr pr. stiplads på 

3,76.  

Tabel B4.1. Enhedsomkostninger 

Kr. pr. kWh el 0,834 
Kr. pr. kWh varme 0,58 
Kr. pr. m3 vand 6 

Kr. pr. time arbejdstid 197 

Kilde:  Callesen og Jacobsen (2022) 
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Tabel B4.2. Opgørelse af el, varme og vandforbrug  

Anvendte forbrug i BAT-analyse El  Varme Vand Arbejdstid 

 (kWh, 
gns.) 

(kWh, 
gns.) 

(m3, gns.) 
(timer pr. enhed, se regression i bilag 1. baseret på disse 

observationer ) 

Slagtesvin (pr. produceret slagtesvin)        

Stipladser (observationer) Omfatter alle størrelser 532 798 1.596 2.660 3.989 5.319 

Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/67 %) 4,95 6,95 0,603 0,23 0,21 0,19 0,16 0,16 0,16 
Slagtesvin. Delvist fast gulv 25-49 % 6,05 4,95 0,62 0,25 0,23 0,21 0,18 0,18 0,18 

Slagtesvin. Delvist fast gulv 50-75 % 6,05 4,95 0,62 0,26 0,25 0,22 0,19 0,19 0,19 

Smågrise (pr. produceret smågris)          

Stipladser (observationer) Omfatter alle størrelser 333 500 1.000 1.667 2.500 3.333 

Smågrise. Drænet gulv og spaltegulv  
(50 %/50 %) 

1,05 5,5 0,138 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,07 

Smågrise. To-klimastald, delvist spaltegulv 1,265 1,9 0,138 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,07 

          

Søer (pr. årsso) 
Stipladser 

Omfatter alle størrelser 330 500 1.000 2.000 3.000  

       Omfatter alle størrelser  

Løbe-/drægtighedsstald, Løsgående 77,5 2 3,7 ---------  2,83   -------- 

Farestald, delvis spaltegulv 75 141 2 ---------   4,34   -------- 
Farestald, fuldspaltegulv 72 149 2 ---------   4,34   --------  
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Tabel B4.3. Vedligeholdelsesomkostninger   

 Vedligeholdelse 

 

0,6 % af investeringen i 

bygningsmassen og 2,0 % af 

inventaret, kap 3.2 

  Antal stipladser 

Slagtesvin (pr. produceret slagtesvin) 2.000 4.000 8.000 

Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/67 %) 11 10 10 

Slagtesvin. Delvist fast gulv 25-49 % 11 10 10 

Slagtesvin. Delvist fast gulv 50-75 % 11 10 10 

Smågrise (pr. produceret smågris) 2.300 4.600 9.200 

Smågrise. Drænet gulv og spaltegulv (50 %/50 %) 4 4 4 

Smågrise. To-klimastald, delvist spaltegulv 4 4 4 

Søer (pr. årsso) 500 1.000 2.000 

Løbe-/drægtighedsstald, Løsgående 165 155 150 

Farestald, delvist spaltegulv 96 90 87 

Farestald, fuldspaltegulv 96 90 87 

Tabel B4.4. De løbende omkostninger for slagtesvin med drænet gulv med spalter (33 %/67 %) (kr. 
pr. stiplads) 

Antal stipladser  450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Vedligehold  45* 40 37 36 35* 

El 16 16 16 16 16 

Varme  15 15 15 15 15 

Vand  14 14 14 14 14 

Løn  168* 133 116 99 88* 

I alt  258 217 198 179 168 

Gødning 0 0 0 0 0 

I alt med gødning 258 217 198 179 168 

Note: De med * angivne tal er skønnede værdier baseret på beregnet værdi af de samlede omkostninger. Summen er 
opgjort med og uden besparelse på handelsgødning. 

Så for 450 slagtesvin er driftsomkostningerne pr. m2 i alt: –41,94 * ln(450) + 652,50 = -252,0 + 652,5 =  396 

kr. pr. m2 (se model i figur B3.1 i bilag 3). Det er 396 kr. pr. m2 * 0,65 m2 pr. stiplads=258 kr. pr. stiplads.   

Lønnen er også estimeret som anført i bilag 1. For slagtesvin med drænet og spaltet gulv gælder, at 

arbejdsomkostningen for 2.000 slagtesvin: 24,5*ln(2.000)+319,4= 133 pr. stiplads og 116 og 99 kr. pr. stiplads 

for henholdsvis 4.000 og 8.000 stipladser. Niveauerne for 450 og 12.000 stipladser er som anført i afsnit 3.1 

modellerede som samlede estimater, dvs. at vedligeholdelse og løn reelt er ukendte, se modellerne i bilag 3, 

og de fordeles derfor skønsvis i ovenstående tabel.  
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Tabel B4.5. De løbende omkostninger for slagtesvin med fast gulv (25-49 %) (kr. pr. stiplads) 

Antal stipladser  450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Vedligehold  46* 43 40 39 38* 

El 19 19 19 19 19 

Varme  11 11 11 11 11 

Vand  14 14 14 14 14 

Løn  184* 149 132 115 102* 

I alt  274 235 215 197 184 

Gødning -2 -2 -2 -2 -2 

I alt med gødning 272 233 213 195 182 

Note: De med * angivne tal er skønnede værdier baseret på beregnet værdi af de samlede omkostninger. Summen er 
opgjort med og uden besparelse på handelsgødning. Her indgår 3 kr. pr. m2. eller 2 kr. pr. stiplads (3*0,7).   

Tabel B4.6. De løbende omkostninger for slagtesvin med fast gulv (50-75 %) (kr. pr. stiplads) 

Antal stipladser  450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Vedligehold  46* 43 40 39 38* 

El 19 19 19 19 19 

Varme  11 11 11 11 11 

Vand  14 14 14 14 14 

Løn  190* 157 140 123 108* 

I alt  280 244 224 206 190 

Gødning -4 -4 -4 -4 -4 

I alt med gødning 276 240 220 202 186 

Note: De med * angivne tal er skønnede værdier baseret på beregnet værdi af de samlede omkostninger. Her indgår 6 
kr. pr. m2. eller 4 kr. pr. stiplads (6*0,7).   

Tabel B4.7. De løbende omkostninger for smågrise (to-klimastalde) (kr. pr. stiplads) 

Antal stipladser  2.300 4.600 9.200 15.500 

Vedligehold  25 23 22 13 

El 6 6 6 6 

Varme  17 17 17 17 

Vand  5 5 5 5 

Løn  89 72 72 72 

I alt  142 124 123 113 

Gødning 0 0 0 0 

I alt med gødning 142 124 123 113 

Note: Værdierne for 2.300 stipladser er skønnede baseret på estimering af den samlede omkostning. Summerede 
løbende omkostninger er uden besparelse på handelsgødning. 

For 15.500 smågrise er driftsomkostningerne pr. m2 i alt:  822,45 – 46,17* ln (15500) = 377 kr. pr. m2 (se 

model i figur B3.2 i bilag 3 og tabel 3.9). Omregnet giver 377 kr. pr. m2 * 0,3 m2 pr. stiplads = 113 kr. pr. 

stiplads.   
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Niveauerne for 2.300 stipladser er som anført i afsnit 3.1 modellerede som samlede estimater, dvs. at 

vedligeholdelse og løn reelt er ukendte (se modellerne i bilag 3), og de fordeles derfor skønsvis i ovenstående 

tabel.  

Omkostninger kan herefter beregnes (to-klimastald) (se priser i tabel B4.1 og tidsforbrug i tabel B4.2):  

EL: 1,265 kWh pr. gris * 0,834 kr. pr. kWh = 1,056 kr. pr. smågris = 6,3 kr. pr. stiplads  

Varme = 1,9 kWh pr. gris * 0,58 kr. pr. kWh = 1,1 kr. pr. smågris = 6,6 kr. pr. stiplads 

Vand = 0,138 m3 pr. gris * 6 kr. pr. m3 = 0,828 kr. pr. smågris = 5,0 kr. pr. stiplads 

Arbejdstid (ved 2.300 stipladser) = ca. 89 kr. pr. stiplads (se figur B1.4)  

Vedligeholdelsen for fx 2.300 stipladser i smågrisestalden med to-klima, er baseret på investering på 8.168 

kr. pr. m2 jf. tabel 3.19. Under antagelse af 70/30-fordeling mellem bygning og inventar, koster bygningen 

5.718 kr. pr. m2 og inventaret 2.450 kr. pr. m2. Det svarer til 5.718 kr. pr. m2 * 0,3 m2 pr. stiplads = 1.715 kr. 

pr. stiplads for bygning og 735 kr. pr. stiplads for inventar. Derfor er vedligeholdelsen 5.718 * 0,6 % + 2.450 

* 2,0 % = 83 kr. pr. m2 = 25 kr. pr. stiplads eller 4 kr. pr. smågris i klimastalden.   

De løbende omkostninger ved drænet gulv for 15.500 pladser udgør som eksempel: 

960,82 – 46,17 * ln (15.500) = 960,82 – 445,48 = 515 kr. pr. m2 * 0,3 m2 pr. stiplads = 155 kr. pr. stiplads. 

Tabel B4.8. De løbende omkostninger for smågrise (drænet gulv) (kr. pr. stiplads) 

Antal stipladser  2.300 4.600 9.200 15.500 

Vedligehold  25 23 22 21 

El 5 5 5 5 

Varme  59 59 59 59 

Vand  5 5 5 5 

Løn  89 72 72 72 

I alt  184 166 165 155 

Gødning 1 1 1 1 

I alt med gødning 185 167 166 156 

Note: De med * angivne tal er skønnede værdier baseret på beregnet værdi af de samlede omkostninger. 

Med højere emission følger højere forbrug af handelsgødning jf. sektion 2.3.6. Den højere omkostning er 5 

kr. pr. m2. eller 1,5 kr. pr. stiplads.  
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Tabel B4.9. De løbende omkostninger for søer, løbe- og drægtighedsstalde (kr. pr. årsso) 

Antal søer  330 500 1.000 2.000 3.000 

Vedligehold  234* 233 218 214 217* 

El 65 65 65 65 65 

Varme  1 1 1 1 1 

Vand  22 22 22 22 22 

Løn  558 558 558 558 558 

I alt  849 844 831 825 823 

Note:  De med * angivne tal er skønnede værdier baseret på beregnet værdi af de samlede omkostninger.  

Løbende omkostninger pr. m2 er: Y = -7,8* ln (antal) + 528 (se figur b.3.3 i bilag 3).  

Så for 330 søer er det –7,8 * ln (330) + 528 = 483 kr. pr. m2 (se tabel 4.8), og det svarer til ca. 849 kr. pr. årsso 

baseret på 1,75 m2 pr. årsso (afrundet).  

Tabel B4.10. De løbende omkostninger for søer i farestalden med delvis spaltegulv. (kr. pr. årsso) 

Antal søer  330 500 1.000 2.000 3.000 

Vedligehold  138* 136 128 125 120* 

El 63 63 63 63 63 

Varme  82 82 82 82 82 

Vand  12 12 12 12 12 

Løn  855 855 855 855 855 

I alt  1.130 1.127 1.120 1.116 1.112 

Note: De med * angivne værdier er skønnede værdier baseret på beregnet værdi af de samlede omkostninger.  

Løbende omkostninger pr. m2 er: Y = -7,14 * ln (antal) + 1.079 (se figur b.3.3 i bilag 3). 

Så for 330 søer er det –7,14 * ln (330) + 1.079 = 1.037 kr. pr.  m2 eller 1.130 kr. pr. årsso. 

Tabel B4.11. De løbende omkostninger for søer i farestalden med fuldspaltegulv. (kr. pr. årsso) 

Antal søer  330 500 1.000 2.000 3.000 

Vedligehold  141* 136 128 125 124* 

El 60 60 60 60 60 

Varme  86 86 86 86 86 

Vand  12 12 12 12 12 

Løn  855 855 855 855 855 

I alt  1.134 1.131 1.124 1.121 1.117 

Note: De med * angivne værdier er skønnede værdier baseret på beregnet værdi af de samlede omkostninger.  
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Bilag 5. Fordeling af areal og omkostninger i sostalde  

Enhedsberegning anvendt i sostalde 

I Kai og Adamsen (2016) er der foretaget en simulering af en stalddimensionering med 1.012 årssøer. 

Simuleringen viser, at der skal bruges 1.215 stipladser i et sostaldsystem, hvor løbe-/drægtighedsstalden er 

med løsdrift og farestalden med kassestier. Af de 1.215 stipladser pr. årsso skal 969 (80 %) findes i løbe-

/drægtighedsstalden og 246 (20 %) i farestalden som anført i tabel B5.1. Her fremgår endvidere, at 

fordelingen af areal er markant anderledes pga. de arealmæssigt store stipladser i farestalden; her er 

fordelingen 62/38. Det betyder, at den gennemsnitlige stiplads er 1,75 m2 pr. årsso i løbe-

/drægtighedsstalden og 1,09 m2 pr. årsso i farestalden, når man forholder sig til, hvad en årsso skal bruge. 

Det giver et gennemsnitligt produktionsareal på 2,84 m2 pr. årsso for hele sostalden.  

Tabel B5.1. Forholdene mellem antallet af stipladser og kvadratmeter for fare- og løbe-
/drægtighedsstaldene  

 Areal (m2) Fordeling af 

areal  

Stipladser  

(antal) 

Fordeling  

Farestalde  1.102 38 % 246 20 % 

Løbe-

/drægtighedsstal  
1.776 62 % 969 80 % 

I alt  2.878 100 % 1.215 100 % 

Tabel B5.2. Opgørelse af samlet investering ved 2.000 søer opgjort pr. stiplads og årsso 

 

Note: Idet der er henholdsvis 1.102 og 1.776 m2 i de to staldgrupper, udgør investeringen 6.478 kr. pr. m2 i løbe-
/drægtighedsstalden og 6.084 kr. pr. m2 i farestalden, hvilket samlet giver 6.327 kr. pr. m2 for hele sostalden. Som 
anført er investeringen således fordelt: med 63 % i løbe-/drægtighedsstalden og 37 % i farestalden. Diverse 
omkostninger er beregnet ud fra stipladser i alt.   

 

 

 

 

 

Stipladser Investering Andel Investering Inv. i alt Inv/årssoInv. andel 

ant.kr. pr. stiplads DKK/stiplads i alt DKK DKK/årsso

Løsgående søer + gylte 323 11.085 27% 2.947 3.580.455 3.538 20%

Orner 5 27.849 0,4% 115 139.245 138 1%

Polte 123 6.092 10% 617 749.316 740 4%

Drægtighedsstald 450 8.465 37% 3.135 3.809.250 3.764 21%

Drægtighedsstald 68 11.865 6% 664 806.820 797 4%

I alt løbe/drægtig. 969 9.376 80% 7.477 9.085.086 8.977 50%

Diverse 1.992 2.419.844 2.391 13%

9.469 11.504.930 11.369 63%

Farestald 246 24.757 20% 5.013 6.090.190 6.018 33%

I alt farestald 246 24.757 20,2% 5.013 6.090.190 6.018 33%

Diverse 506 506 614.326 607 3%

Total sum 1.215 5.518 6.704.516 6.625 37%

I ALT 1.215 14.987 100% 14.987 18.209.446 17.994 100%
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Bilag 6. Værdi af lavere behov for handelsgødning  

Tabel B6. Ændringer i ammoniakemission i forhold til referencestald (drænet gulv med spalter) og 
besparelse på handelsgødning i kr. pr. m2 

 
Kg NH3-N 

pr. m2 

Kr. pr. 

m2 

Kr. pr.  

stiplads 

Slagtesvinestald med delvist fast gulv 25-50 % 0,4 2,7 1,9 

Slagtesvinestald med delvist fast gulv 50-75 % 0,9 6,2 4,3 

Smågrisestald med drænet gulv og spaltegulv (50 %/50 %) -0,6 -4,1 -1,2 

Note: Prisen på 1 kg NH3-N er 7,61 kr. pr. kg N. Et negativt tal viser en stigning i emissionen og omkostninger til 
handelsgødning. 
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