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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 fastsattes nye emissionskrav for landbrugsbedrifter 

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

nu er behov for en opdatering.  

Der er i projektet 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 samt efterfølgende høring i 

følgegruppen og 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, projektleder i den sidste del af 

projektet var Karen Margrethe Rude Jensen, og i projektledergruppen har også Kristoffer Jonassen og Morten 

Riis fra Miljøministeriet deltaget.   
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1. Introduktion  

Kravene til overdækning af gyllebeholder i dag er tæt overdækning i form af naturligt flydelag eller tilsvarende 

(leca, halm m.m.). Med fast overdækning (telt, beton eller flydedug) opnås en lavere emission svarende til 

en reduktion på ca. 50 %. Naturligt flydelag er den billigste lovlige løsning på overdækning af gylletanke, og 

derfor er dette valgt som alternativ til fast overdækning. Det er anslået, at der i dag er ca. 3.165 beholdere, 

der er opført efter 2015, og det er derfor også relevant at vurdere denne mulighed i forhold til eksisterende 

beholdere (MFVM, 2020).    

Fast overdækning laves primært med telt i Danmark, fordi det typisk er betydeligt billigere end beton, og 

derfor er fast overdækning med telt udgangspunktet for denne analyse i tråd med tidligere analyser 

(Miljøstyrelsen, 2010; u/d; MFVM, 2020).  

2. Metode  

Omkostningen til fast overdækning er beregnet ved at sammenligne fast overdækning med telt med 

gylleopbevaring med naturligt flydelag. Dette gøres for samme besætningsstørrelser og driftssystemer som 

nævnt i afsnittet om beregninger for svinestalde. Behovet for gylleopbevaring er beregnet ved hjælp af 

Normtallene for husdyrgødning (Lund, 2018) (se tabel 1).  

Tabel 0. Mængde gylle der produceres i driftssystemerne uden regnvand (tons)  

 Antal stipladser – slagtesvin 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Drænet gulv + spalter (33 %/67 %) 861 3.828 7.657 15.313 22.970 

Delvist fast gulv (25-49 % fast gulv) 861 3.828 7.657 15.313 22.970 

Delvist fast gulv (50-75 % fast gulv) 861 3.828 7.657 15.313 22.970 

Antal stipladser – smågrise    2.300 4.600 9.200 15.500 

Drænet gulv og spaltegulv (50 %/50 %)  1.681 3.362 6.724 11.329 

To-klimastald, delvis spaltegulv  1.681 3.362 6.724 11.329 

Antal årssøer  330 500 1.000 2.000  3.000 

Løbe-/drægtighedsstald med løsdrift 1.404 2.127 4.255 8.509 12.764 

Farestald med delvist spaltegulv 501 759 1.518 3.036 4.555 

Farestald med fuldspaltegulv 501 759 1.518 3.036 4.555 

Kilde: Lund (2018). 

Estimatet fra Lund (2018) er såkaldt ab lager-mængde, hvilket vil sige, at det inkluderer regnvand. Derfor skal 

der medregnes en besparelse på gylletankstørrelsen, da regnvand nu ikke længere indgår som følge af 

overdækning.  

I lighed med de seneste analyser i 2020 regnes der nu med en ny normal nedbør på 792 mm regnvand 

(tidligere 700 mm), hvoraf 392 mm bliver i tanken (resten fordamper) (MFVM, 2020). Dette svarer til, at 

gylletanken kan være 40 cm lavere (4 m høj i stedet for 4,4 m høj (9 %)). Alternativt kan diameteren reduceres 

og højden bevares. I udgangspunktet falder der netto 0,392 m3 nedbør pr. m2 overflade, så en beholder med 

en diameter på 15 meter kan reduceres til at have en diameter på 14,3 meter og stadig have den nødvendige 

mængde, hvis der etableres et telt. Når overfladen reduceres, falder mængden således yderligere grundet 
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både telt og mindre overflade. Samlet betyder det, at mængden reduceres med 10 %, hvilket anvendes her. 

Den mindre diameter er også udgangspunktet for Adamsen et al. (2022) og Niras-analysen om fast 

overdækning fra 2011 (Miljøstyrelsen, u/d). Mængden før regnvand er opgjort til at være 10 % større end 

uden regnvand, svarende til at normmængden divideres med 1,1 for at få mængden, når der er telt.  

2.1. Omkostning til gylletank 

Investeringen i gyllebeholder varierer en del i pris mellem Vest- og Østdanmark, men her bruges et 

prisniveau, der er faldende med størrelsen på beholderen. Figuren nedenfor viser den anvendte funktion 

(personlig meddelelse fra Perstrup Beton Industri, 2020). Der anvendes således en investering på 140 kr. pr. 

m3 ved 2.000 m3, 120 kr. pr. m3 ved 3.000 m3 og 100 kr. pr. m3 ved 5.000 m3. Der regnes ikke med en 

gyllebeholder ud over 5.000 m3, da der her kan være problemer med omrøring.  

Til sammenligning anvender SEGES 135 kr. pr. m3 for en beholder med plads til 3.000 m3 og en pris på ca. 

142,5 kr. pr. m3 for 2.750 m3. (personlig meddelelse, Michael Groes Christensen, SEGES, 2020). Den anvendte 

investering er således lidt højere (+15 kr. pr. m3 eller 12 %) end kurven angivet i figur 1., men hældningen er 

i begge tilfælde omkring 0,03 kr. pr. m3 ændret beholderkapacitet.   

  

Figur 0. Niveauet for omkostningen til gylletank ved varierende størrelse 

Kilde: personlig meddelelse fra Perstrup Beton Industri, 2020 

2.2. Naturlig flydelag  

Eftersom der i henhold til dansk lovgivning som minimum skal være tæt overdækning på gyllebeholderen, 

skal denne udgift indregnes som en besparelse. Baseret på den billigste løsning koster den nuværende 

overdækning (naturligt flydelag) ca. 1 kr. pr. m3, hvis der regnes med 2019-tal for en tank på 30 m i diameter 

og en højde på 4 m. SEGES anvender til sammenligning en omkostning på op til 2,3 kr. pr. m3 ved etablering 

af flydelag bestående af halm (personlig meddelelse, Michael Groes Christensen, SEGES, 2020). Der anvendes 

her et niveau på 2 kr. pr. m3, hvilket også svarer til niveauet i NEC-analyserne fra 2020 (MFVM, 2020). 

Niveauet vil være lavere for bedrifter, hvor der naturligt dannes et fuldt eller delvist flydelag som fx 

kvægbedrifter.   
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2.3. Udbringning  

Når der ikke tilføres regnvand til tanken, medfører det, at en mindre mængde skal udbringes. I Miljøstyrelsen 

(2011) bruges der en omkostning for udbringning på 20 kr. pr. m3, mens der i andre analyser anvendes 15 kr. 

pr. m3 (Jacobsen, 2017; 2019). I andre beskrivelser anføres omkostninger under 15 kr. pr. m3 (Jørgensen, 

2018). SEGES anvender også 20 kr. pr. m3 med en antagelse om en afstand på ca. 6 km, hvilket øger den 

økonomiske gevinst ved overdækning, idet den økonomiske gevinst ved mindre udbringning øges. Der er en 

vis regional variation på omkostningen.  

I tidligere teknologibeskrivelser er der antaget en øget udgift til udbringning, da teltet kan besværliggøre 

tømningen, og dette indgår også i analyser foretaget af SEGES (Miljøstyrelsen, u/d; personlig meddelelse, 

Michael Groes Christensen, SEGES, 2020). Omkostningen udgør i disse beregninger 0,5 kr. pr. m3. Denne 

meromkostning er ikke dokumenteret, og ved valg af flere åbninger vurderes den at være meget begrænset 

(Adamsen et al., 2022). Derfor vælges der her ikke at indregne meromkostninger i forbindelse med 

udbringning i relation til etablering af teltoverdækning. 

2.4. Vedligeholdelse af gylletank 

Der er i tidligere analyser anvendt ingen vedligeholdelse af gylletanken (Miljøstyrelsen, u/d), men SEGES 

anvender 0,2 % til vedligeholdelse af tanken (personlig meddelelse, Michael Groes Christensen, SEGES, 2020). 

Der er i denne analyse ikke antaget vedligehold af tanken. 

2.5. Levetid for gylletank og teltoverdækning  

Der anvendes en levetid på 25 år på gylletanken. Levetiden vurderes at kunne være mellem 20 og 40 år. 

Levetiden for fast overdækning med telt regnes for at ligge mellem 15 og 25 år, og på den baggrund regnes 

der med en levetid på 20 år (Jacobsen, 2019; Miljøstyrelsen, u/d).  

2.6. Reduceret ammoniakemission og sparet forbrug af kvælstof  

Som anført i teknologibladet, opnås der ved fast overdækning af gyllebeholderen en reduktion af emissionen 

på 50 % i forhold til situationen med naturligt flydelag. Effekten af dette er nærmere angivet i Adamsen et al. 

(2022), og derfor gengives her kun de mere overordnede effekter opgjort pr. dyr og pr. m2 for slagtesvin. Der 

er som angivet igangsat en validering af de anvendte emissionsfaktorer. Værdien svarer til 7,61 kr. pr. kg NH3-

N (se Callesen & Jacobsen, 2022). 

  



6 

 

Tabel 2. Effekt af overdækning for slagtesvin  
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Enhed  m2 ton ton m2 
kg  

NH3-N 
m2 

kg  
NH3-N 

kg 
NH3-N 

kg 
NH3-N 

kg 
NH3-N 

Drænet 
gulv + 
spalter  
(33/67)  

0,65 0,56 2,11 0,39 0,156 0,35 0,07 0,086 0,023 0,132 

Delvist 
spaltegulv,  
25-49 % 
fast gulv  

0,7 0,56 2,11 0,39 0,156 0,35 0,07 0,086 0,023 0,123 

Delvist 
spaltegulv,  
50-75 % 
fast gulv  

0,7 0,56 2,11 0,39 0,156 0,35 0,07 0,086 0,023 0,123 

Note: Der indgår i analysen en omregning fra rumfang til vægt, idet 1 m3 vejer 1,01 ton.   
Kilde: Adamsen et al. (2022). 

I analyserne anvendes en handelspris på kvælstof på 7,61 kr. pr. kg N, og det antages, at 90 % af reduktionen 

udmøntes i besparelse i forbruget af kvælstof i handelsgødning.  

Som angivet udgør besparelsen for slagtesvin 0,023 kg NH3-N pr. dyr svarende til 0,132 og 0,123 kg NH3 pr. 

m2 produktionsareal for henholdsvis drænet gulv med spalter og gulv med 25-49 % og 50-79 % fast gulv.  

Effekten er lavere pr. m2 for smågrise, men højere for søer (Adamsen et al., 2022).  

2.7. Investering i teltoverdækning 

Etableringen af fast overdækning med telt på en tank på ca. 2.000 m3 blev i 2001 prissat til 85 kr. pr. m3 

(Rasmussen et al., 2001) og blev i den foregående BAT-analyse i 2011 sat til 75-90 kr. pr. m2 for beholdere 

mellem 3.878 og 1.220 m3 (Miljøstyrelsen, u/d). Nyere tal fra 2015 viser betydeligt lavere omkostninger på 

65 kr. pr. m3 (Jørgensen, 2015) og 40 kr. pr. m3 i 2019 (ved 5.000 m3) (Jacobsen, 2019), hvilket indikerer, at 

der er sket et betydeligt fald i prisen til fast overdækning med telt. SEGES angiver i de nyeste beregninger et 

niveau på ca. 50 kr. pr. m3 (personlig meddelelse, Michael Groes Christensen, SEGES, 2020). Der er således 

over tid sket en betydelig reduktion i omkostningerne pr. m3., idet det inflationskorrigerede niveau fra 2011 

ville være på ca. 90-109 kr. pr. m3. Der er således reelt sket en halvering af prisen over de sidste 10 år.   

Tidligere har man i det økonomiske grundlag for teknologiblade lavet en passende sammensætning af 

gylletanke, der passede til besætningsstørrelsen (Miljøstyrelsen, u/d), men effekten af den tilgang er, at man 

er nødsaget til at overdimensionere tankene med op mod 50 %. Dette skyldes, at der i samme ombæring er 

antaget, at tanke kun kom i en diameter delbar med 5 m fra 20-35 m.  

Tilgangen i denne analyse er baseret på, at gylletanke i dag kan dimensioneres ret præcist (Spæncom, u/d), 

og udbuddet af leverandører er så stort, at det med rimelighed kan antages, at opbevaringsbehovet kan 



7 

 

dækkes uden overdimensionering af denne årsag. Dertil kommer, at det her antages, at 

gyllekapacitetsminimummet skal være opfyldt i 12 måneder. Det vil sige, det antages, at tanken skal kunne 

indeholde al gylle uden udkørsel et helt år. Dette er i sig selv en overdimensionering, men den er ens for alle 

driftssystemerne, hvilket betyder, at det ikke skaber uforholdsmæssige forvridninger i beregningerne og kan 

ses som en forsikring mod mindre ændringer i mængden af gylle.  

Det betyder, at opbevaringsbehovet beskrevet tabel 1.1 kan bruges til beregning af overdækning med telt i 

de analyserede driftssystemer og bedriftstørrelser. Prisen i alt (y) udgør (kr.):   

𝑦 = 24,908 ∙ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚(𝑚3) + 84.503 

med en korrelationskoefficient (Pearson) på 0,71411. Det må midlertidigt antages, at den initiale omkostning 

på 84.503 kr. skal betales for hver ny tank. På den baggrund er det i denne udredning defineret en 

maksimumstørrelse på gylletanke på 5.000 m3, og med afsæt heri er investeringsomfanget beregnet.  

Investeringen i gyllebeholderen udgør 170 kr. pr. m3 for den mindste besætning og 100 kr. pr. m3 for de andre 

besætninger med slagtesvin. Omkostningen til teltinvesteringen er fra ca. 112 kr. pr. m3 for den mindste 

besætning til 40 kr. pr. m3 for de største besætninger med slagtesvin.  

2.8. Vedligehold teltoverdækning 

Det antages, at 2 % af investeringen i fast overdækning skal bruges på vedligeholdelse årligt. Dette er på 

niveau med tidligere opgørelser i Miljøstyrelsen (u/d) og SEGES, der anvender 2 % (personlig meddelelse, 

Michael Groes Christensen, SEGES, 2020).  

3. Resultater 

Her vises tabeller for hvert driftssystem, hvor første del af tabellen beskriver omkostningen ved 

gylleopbevaring med naturligt flydelag, og den følgende beskriver den med fast overdækning (telt). I 

forlængelse heraf opgøres de driftsøkonomiske nøgletal. For at gennemføre denne analyse er der lavet en 

række antagelser om priser mm., beskrevet ovenfor eller i Callesen og Jacobsen (2022).  

Overordnet viser analysen, at der for slagtesvin er en mindre økonomisk gevinst ved etablering af 

teltoverdækning for alle undtagen den mindste størrelse af gyllebeholder (ca. 900-1.000 m3). For smågrise er 

billedet det samme, mens der for søer er lidt højere omkostninger, idet farestald og løbe-/drægtighedsstald 

er analyseret hver for sig. Ses de under et, vil omkostningerne være lavere, og der vil være økonomisk gevinst 

ved etablering af telt for de fleste besætningsstørrelser.  

Til sammenligning finder SEGES en økonomisk gevinst ved teltoverdækning på 0,9 kr. pr. m3 for en 

gyllemængde på 3.000 tons gylle for slagtesvin (personlig meddelelse, Michael Groes Christensen, SEGES, 

2020). Når den økonomiske gevinst her er større, så skyldes det primært, at den højere pris på udbringning 

giver en større økonomisk besparelse ved lavere udbragt mængde. Alt i alt forklarer resultaterne godt, 

hvorfor der de senere år er blevet mere udbredt at etablere overdækning med telt, selvom det ikke er et krav 

(Jacobsen, 2019). 

                                                           

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

Berthou og Trine Strange, Landbrugsstyrelsen i efteråret 2019. 



8 

 

4. Sammenligning med tidligere resultater fra 2011 

Det nærværende er en sammenligning med resultater af en analyse foretaget af NIRAS i 2011 omfattende 

overdækning med telt for søer og smågrise (Miljøstyrelsen, u/d). Der blev også dengang valgt telt som 

overdækningsform, idet fast overdækning med cement var for dyr.   

Investeringen i teltoverdækningen var som tidligere angivet 74-90 kr. pr. m3, hvilket er noget højere end de 

40-80 kr. pr. m3, der typisk indgår i nærværende beregninger.    

Omkostningen til udbringning var dengang også 20 kr. pr. m3. Endvidere var der omkostninger til tømning på 

0,5 kr. pr. m3, mens alternativomkostningen til etablering af naturligt flydelag (halm) var noget højere, nemlig 

8 kr. pr. m2 overflade.  

I et teknologiblad fra 2010 er resultatet for slagtesvin en omkostning på 1-3 kr. pr. slagtesvin eller 56-127 kr. 

pr. kg N (inklusive værdi af gødning) (Miljøstyrelsen, 2010). For sogylle er resultatet 16-35 kr. pr. årsso og 76-

161 kr. pr. kg N. For smågrisegylle er omkostningen opgjort til 0,4-0,7 kr. pr. smågris eller 82-141 kr. pr. kg N.  

Analysen fra 2011 viser en meromkostning på 0,4-0,7 kr. pr. smågris og 82-141 kr. pr. kg NH3. For søer var 

omkostningen opgjort til 12-29 kr. pr. produceret smågris eller 57-133 kr. pr. kg NH3-N. De svarer således 

stort set til opgørelsen i 2010.  

De højere omkostninger i analyserne fra 2010-11 skyldes primært den højere investering i telt. Da den 

økonomiske gevinst i nærværende analyse udgør 5.000-30.000 kr., så vil en yderligere udgift koblet til 

tømning reducere dette overskud med 500-13.000 kr. årligt baseret på 0,5 kr. pr. m3.  

5. Mulighed for at implementere overdækning af eksisterende 

gyllebeholdere  

Der er ikke foretaget analyser i forhold til eksisterende gyllebeholdere, men sådanne analyser er foretaget i 

den såkaldte NEC-analyse fra 2020 (MFVM, 2020).  

I tidligere analyser fra 2011 indgik en omkostning på 15.000 kr. til tømning og rensning af den eksisterende 

tank (Miljøstyrelsen, u/d).   

I analyser fra 2020 antages også, at tanken først skal tømmes og renses. Denne omkostning er for 

gyllebeholder med svinegylle anslået til ca. 8 kr. pr. m3 med en startpris på 4.000 kr., hvorfor omkostningen 

til tømning og rengøring af en 3.300 m3 gyllebeholder er anslået til 30.000 kr. (MFVM, 2020). 

Den samlede omkostningseffektivitet ved at etablere dette på alle eksisterende gyllebeholdere efter 2010 

er opgjort til 27 kr. pr. kg reduceret NH3 eller ca. 3 kr. pr. kg reduceret NH3 alene på svinebedrifter, da det 

er dyrere på kvægbedrifter. Der er regnet med en reduktion i emissionen på 0,2 kg NH3-N pr. m2 overflade.  
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Bilag     

Slagtesvin 

Slagtesvin – drænet og spaltet gulv 

Uden teltoverdækning 

Antal stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Producerede dyr pr. år  1.692 7.520 15.040 30.080 45.120 

Produktionsareal, m2 293 1.300 2.600 5.200 7.800 

Gyllemængder, m3  948 4.211 8.422 16.845 25.267 

-heraf kapacitet til regnvand, m3 86 383 766 1.531 2.297 

Investering gyllebeholder, kr. 161.687 436.263 842.240 1.684.480 2.526.720 

Årlige omkostninger:  
     

Flydelag (nuværende), kr. (2 kr. pr. m3) 1.895 8.422 16.845 33.690 50.534 

Årlig udbringningsomkostning gylle, kr. (20 kr. pr. m3) 18.950 84.224 168.448 336.896 505.344 

Vedligehold gyllebeholder, kr.   323 873 1.684 3.369 5.053 

Årlig annualiseret omkostning gyllebeholder, kr.  8.282 22.346 43.140 86.280 129.420 

Sum årlige omkostninger, kr.  29.450 115.864 230.117 460.234 690.352 

Årlige omk. pr. m3, lager fra stald til mark, kr. pr. m3 31 28 27 27 27 

Med teltoverdækning 

Producerede dyr pr. år 1.692 7.520 15.040 30.080 45.120 

Produktionsareal, m2 293 1.300 2.600 5.200 7.800 

Reduceret kapacitet i gylletank, % 10 10 10 10 10 

Gyllemængder, m3  861 3.828 7.657 15.313 22.970 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 

Ammoniakreduktion, % 50 50 50 50 50 

Netto årligt sparet N, kg N 39 172 343 686 1.030 

Investering gyllebeholder, kr. 146.988 396.602 765.673 1.531.345 2.297.018 

Besparelse på investering gyllebeholder, kr.  14.699 39.660 76.567 153.135 229.702 

Investering teltoverdækning, kr. 105.958 179.860 359.720 719.440 994.656 

Årlige omkostninger:  
     

Årlig udbringningsomkostning, kr. 17.228 76.567 153.135 306.269 459.404 

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N), kr. -296 -1.316 -2.632 -5.265 -7.897 

Vedligehold gyllebeholder, kr. 294 793 1.531 3.063 4.594 

Vedligehold teltoverdækning (2 %), kr. 2.119 3.597 7.194 14.389 19.893 

Årlig annualiseret omkostning gyllebeholder, kr. 7.529 20.314 39.218 78.436 117.654 

Årlig annualiseret omkostning teltoverdækning, kr.  6.480 11.000 21.999 43.999 60.830 

Sum årlige omkostninger, kr. pr. år  33.353 110.955 220.445 440.890 654.478 

Sum årlige omkostninger, kr. pr. m3  39 29 29 29 28 

Meromkostning ved telt, kr. pr. år 3.903 -4.909 -9.672 -19.344 -35.874 

Meromkostning ved telt, kr. pr. stiplads pr. år 8,7 -2,5 -2,4 -2,4 -3,0 

Meromkostning ved telt, kr. pr. m2 pr. år 13,3 -3,8 -3,7 -3,7 -4,6 

Meromkostning ved telt, kr. pr. dyr pr. år 2,3 -0,7 -0,6 -0,6 -0,8 

Omkostningseffektivitet, kr. pr. kg NH3 101 -29 -28 -28 -35 

Standardomkostning, kr. pr. m2 (DST) 3.295 3.126 3.076 3.076 3.076 

Meromkostninger ift. de samlede produktionsomk., pr. m2 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
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Slagtesvin – 25-49 % fast gulv 
Uden teltoverdækning 

Antal stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Producerede dyr pr. år 1.692 7.520 15.040 30.080 45.120 

Produktionsareal, m2 315 1.400 2.800 5.600 8.400 

Gyllemængder, m3  948 4.211 8.422 16.845 25.267 

-heraf kapacitet til regnvand, m3 86 421 842 1.684 2.527 

Investering gyllebeholder, kr. 161.687 436.263 842.240 1.684.480 2.526.720 

Årlige omkostninger:  
     

Flydelag (nuværende), kr. (2 kr. pr. m3) 1.895 8.422 16.845 33.690 50.534 

Årlig udbringningsomkostning gylle, kr. (20 kr. pr. m3) 18.950 84.224 168.448 336.896 505.344 

Vedligehold gyllebeholder, kr.   323 873 1.684 3.369 5.053 

Årlig annualiseret omkostning gyllebeholder, kr. 8.282 22.346 43.140 86.280 129.420 

Sum årlige omkostninger, kr. 29.450 115.864 230.117 460.234 690.352 

Årlige omk. pr. m3, lager fra stald til mark, kr. pr. m3 31 28 27 27 27 

Med teltoverdækning 

Producerede dyr pr. år 1.692 7.520 15.040 30.080 45.120 

Produktionsareal, m2 315 1.400 2.800 5.600 8.400 

Reduceret kapacitet i gylletank, % 10 10 10 10 10 

Gyllemængder, m3  861 3.828 7.657 15.313 22.970 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 

Ammoniakreduktion, % 50 50 50 50 50 

Netto årligt sparet N, kg N 39 172 344 689 1.033 

Investering gyllebeholder, kr. 146.988 396.602 765.673 1.531.345 2.297.018 

Besparelse på investering gyllebeholder, kr.  14.699 39.660 76.567 153.135 229.702 

Investering teltoverdækning, kr. 105.958 179.860 359.720 719.440 994.656 

Årlige omkostninger:  
     

Årlig udbringningsomkostning, kr. 17.228 76.567 153.135 306.269 459.404 

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N), kr. -296 -1.316 -2.632 -5.265 -7.897 

Vedligehold gyllebeholder, kr. 294 793 1.531 3.063 4.594 

Vedligehold teltoverdækning (2 %), kr. 2.119 3.597 7.194 14.389 19.893 

Årlig annualiseret omkostning gyllebeholder, kr. 7.529 20.314 39.218 78.436 117.654 

Årlig annualiseret omkostning teltoverdækning, kr. 6.480 11.000 21.999 43.999 60.830 

Sum årlige omkostninger, kr.  33.353 110.955 220.445 440.890 654.478 

Sum årlige omkostninger, kr. pr. m3 39 29 29 29 28 

Meromkostning ved telt, kr. pr. år 3.903 -4.909 -9.672 -19.344 -35.874 

Meromkostning ved telt, kr. pr. stiplads pr. år 8,7 -2,5 -2,4 -2,4 -3,0 

Meromkostning ved telt, kr. pr. m2 pr. år 12,4 -3,5 -3,5 -3,5 -4,3 

Meromkostning ved telt, kr. pr. dyr pr. år 2,3 -0,7 -0,6 -0,6 -0,8 

Omkostningseffektivitet, kr. pr. kg NH3 101 -29 -28 -28 -35 

Standardomkostning, kr. pr. m2 (DST) 3.295 3.126 3.076 3.076 3.076 

Meromkostninger ift. de samlede produktionsomk., pr. m2 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
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Slagtesvin – 50-75 % fast gulv 

Uden teltoverdækning 

Antal stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Producerede dyr pr. år 1.692 7.520 15.040 30.080 45.120 

Produktionsareal, m2 315 1.400 2.800 5.600 8.400 

Gyllemængder, m3  948 4.211 8.422 16.845 25.267 

-heraf kapacitet til regnvand, m3 86 383 766 1.531 2.297 

Investering gyllebeholder, kr. 161.687 436.263 842.240 1.684.480 2.526.720 

Årlige omkostninger:       

Flydelag (nuværende), kr. (2 kr. pr. m3) 1.895 8.422 16.845 33.690 50.534 

Årlig udbringningsomkostning gylle, kr. (20 kr. pr. m3) 18.950 84.224 168.448 336.896 505.344 

Vedligehold gyllebeholder, kr.   323 873 1.684 3.369 5.053 

Årlig annualiseret omkostning gyllebeholder, kr. 8.282 22.346 43.140 86.280 129.420 

Sum årlige omkostninger, kr.  29.450 115.864 230.117 460.234 690.352 

Årlige omk. pr. m3, lager fra stald til mark, kr. pr. m3 31 28 27 27 27 

Med teltoverdækning 

Producerede dyr pr. år 1.692 7.520 15.040 30.080 45.120 

Produktionsareal, m2 315 1.400 2.800 5.600 8.400 

Reduceret kapacitet i gylletank, % 10 10 10 10 10 

Gyllemængder, m3  861 3.828 7.657 15.313 22.970 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 

Ammoniakreduktion, % 50 50 50 50 50 

Netto årligt sparet N, kg N 39 172 344 689 1.033 

Investering gyllebeholder, kr. 146.988 396.602 765.673 1.531.345 2.297.018 

Besparelse på investering gyllebeholder, kr.  14.699 39.660 76.567 153.135 229.702 

Investering teltoverdækning, kr. 105.958 179.860 359.720 719.440 994.656 

Årlige omkostninger:  
     

Årlig udbringningsomkostning, kr. 17.228 76.567 153.135 306.269 459.404 

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N), kr. -296 -1.316 -2.632 -5.265 -7.897 

Vedligehold gyllebeholder, kr. 294 793 1.531 3.063 4.594 

Vedligehold teltoverdækning (2 %), kr. 2.119 3.597 7.194 14.389 19.893 

Årlig annualiseret omkostning gyllebeholder, kr. 7.529 20.314 39.218 78.436 117.654 

Årlig annualiseret omkostning teltoverdækning, kr. 6.480 11.000 21.999 43.999 60.830 

Sum årlige omkostninger, kr.  33.353 110.955 220.445 440.890 654.478 

Sum årlige omkostninger, kr. pr. m3 39 29 29 29 28 

Meromkostning ved telt, kr. pr. år 3.903 -4.909 -9.672 -19.344 -35.874 

Meromkostning ved telt, kr. pr. stiplads pr. år 8,7 -2,5 -2,4 -2,4 -3,0 

Meromkostning ved telt, kr. pr. m2 pr. år 12,4 -3,5 -3,5 -3,5 -4,3 

Meromkostning ved telt, kr. pr. dyr pr. år 2,3 -0,7 -0,6 -0,6 -0,8 

Omkostningseffektivitet, kr. pr. kg NH3 101 -29 -28 -28 -35 

Standardomkostning, kr. pr. m2 (DST) 3.295 3.126 3.076 3.076 3.076 

Meromkostninger ift. de samlede produktionsomk., pr. m2 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
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Smågrise 

Smågrise - drænet og spaltet gulv 

Uden teltoverdækning 

Antal stipladser 2.300 4.600 9.200 15.500 

Producerede dyr pr. år 13.800 27.600 55.200 93.000 

Produktionsareal, m2 690 1.380 2.760 4.650 

Gyllemængder, m3  1.849 3.698 7.397 12.462 

-heraf kapacitet til regnvand, m3 168 336 672 1.133 

Investering gyllebeholder, kr. 271.533 409.164 739.680 1.246.200 

Årlige omkostninger: 
    

Flydelag (nuværende) (2 kr. pr. m3), kr. 3.698 7.397 14.794 24.924 

Årlig udbringningsomkostning gylle, kr. (20 kr. pr. m3) 36.984 73.968 147.936 249.240 

Vedligehold gyllebeholder, kr.   543 818 1.479 2.492 

Årlig annualiseret omkostning gyllebeholder, kr. 13.908 20.958 37.887 63.831 

Sum årlige omkostninger, kr.  55.134 103.141 202.096 340.487 

Årlige omk. pr. m3, lager fra stald til mark, kr. pr. m3 30 28 27 27 

Med teltoverdækning 

Producerede dyr pr. år 13.800 27.600 55.200 93.000 

Produktionsareal, m2 690 1.380 2.760 4.650 

Reduceret kapacitet, % 10 10 10 10 

Gyllemængder, m3  1.681 3.362 6.724 11.329 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,108 0,108 0,108 0,108 

Ammoniakreduktion, % 50 50 50 50 

Netto årligt sparet N, kg N 75 149 298 502 

Investering gyllebeholder, kr. 246.848 371.968 672.436 1.132.909 

Besparelse på investering gyllebeholder, kr.  24.685 37.197 67.244 113.291 

Investering teltoverdækning, kr. 126.376 168.248 336.496 535.694 

Årlige omkostninger: 
    

Årlig udbringningsomkostning, kr. 33.622 67.244 134.487 226.582 

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N), kr. -525 -1.050 -2.100 -3.539 

Vedligehold gyllebeholder, kr. 494 744 1.345 2.266 

Vedligehold teltoverdækning (2 %), kr. 2.528 3.365 6.730 10.714 

Årlig annualiseret omkostning gyllebeholder, kr. 12.644 19.052 34.442 58.028 

Årlig annualiseret omkostning teltoverdækning, kr. 7.729 10.290 20.579 32.761 

Sum årlige omkostninger, kr.  56.490 99.644 195.483 326.812 

Sum årlige omkostninger, kr. pr. m3 34 30 29 29 

Meromkostning ved telt, kr. pr. år 1.357 -3.496 -6.612 -13.675 

Meromkostning ved telt, kr. pr. stiplads pr. år 0,6 -0,8 -0,7 -0,9 

Meromkostning ved telt, kr. pr. m2 pr. år 2,0 -2,5 -2,4 -2,9 

Meromkostning ved telt, kr. pr. dyr pr. år 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Omkostningseffektivitet, kr. pr. kg NH3 18 -23 -22 -27 

Standardomkostning, kr. pr. m2 (DST) 3.599 3.599 3.599 3.599 

Meromkostninger ift. de samlede produktionsomk., pr. m2 0 % 0 % 0 % 0 % 
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Smågrise - to-klimastald 

Uden teltoverdækning 

Antal stipladser 2.300 4.600 9.200 15.500 

Producerede dyr pr. år 13.800 27.600 55.200 93.000 

Produktionsareal, m2 690 1.380 2.760 4.650 

Gyllemængder, m3  1.849 3.698 7.397 12.462 

-heraf kapacitet til regnvand, m3 168 336 672 1.133 

Investering gyllebeholder, kr. 271.533 409.164 739.680 1.246.200 

Årlige omkostninger:  
    

Flydelag (nuværende) (2 kr. pr. m3), kr. 3.698 7.397 14.794 24.924 

Årlig udbringningsomkostning gylle, kr. (20 kr. pr. m3) 36.984 73.968 147.936 249.240 

Vedligehold gyllebeholder, kr.   543 818 1.479 2.492 

Årlig annualiseret omkostning gyllebeholder, kr. 13.908 20.958 37.887 63.831 

Sum årlige omkostninger, kr.  55.134 103.141 202.096 340.487 

Årlige omk. pr. m3, lager fra stald til mark, kr. pr. m3 30 28 27 27 

Med teltoverdækning 

Producerede dyr pr. år 13.800 27.600 55.200 93.000 

Produktionsareal, m2 690 1.380 2.760 4.650 

Reduceret kapacitet, % 10 10 10 10 

Gyllemængder, m3  1.681 3.362 6.724 11.329 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,108 0,108 0,108 0,108 

Ammoniakreduktion, % 50 50 50 50 

Netto årligt sparet N, kg N 75 149 298 502 

Investering gyllebeholder, kr. 246.848 371.968 672.436 1.132.909 

Besparelse på investering gyllebeholder, kr.  24.685 37.197 67.244 113.291 

Investering teltoverdækning, kr. 126.376 168.248 336.496 535.694 

Årlige omkostninger:  
    

Årlig udbringningsomkostning, kr. 33.622 67.244 134.487 226.582 

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N), kr. -525 -1.050 -2.100 -3.539 

Vedligehold gyllebeholder, kr. 494 744 1.345 2.266 

Vedligehold teltoverdækning (2 %), kr. 2.528 3.365 6.730 10.714 

Årlig annualiseret omkostning gyllebeholder, kr. 12.644 19.052 34.442 58.028 

Årlig annualiseret omkostning teltoverdækning, kr. 7.729 10.290 20.579 32.761 

Sum årlige omkostninger, kr.  56.490 99.644 195.483 326.812 

Sum årlige omkostninger, kr. pr. m3 34 30 29 29 

Meromkostning ved telt, kr. pr. år 1.357 -3.496 -6.612 -13.675 

Meromkostning ved telt, kr. pr. stiplads pr. år 0,6 -0,8 -0,7 -0,9 

Meromkostning ved telt, kr. pr. m2 pr. år 2,0 -2,5 -2,4 -2,9 

Meromkostning ved telt, kr. pr. dyr pr. år 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Omkostningseffektivitet, kr. pr. kg NH3 18 -23 -22 -27 

Standardomkostning, kr. pr. m2 (DST) 3.599 3.599 3.599 3.599 

Meromkostninger ift. de samlede produktionsomk., pr. m2 0 % 0 % 0 % 0 % 
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Søer 
Løbe-/drægtighedsstald med løsdrift 

Uden teltoverdækning 
 

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Produktionsareal, m2 578 875 1.750 3.500 5.250 

Gyllemængder, m3  1.541 2.335 4.669 9.339 14.008 

-heraf kapacitet til regnvand, m3 150 228 455 911 1.366 

Investering gyllebeholder, kr. 237.965 316.527 466.936 933.873 1.400.809 

Årlige omkostninger:  
     

Flydelag (nuværende) (2 kr. pr. m3), kr. 3.082 4.669 9.339 18.677 28.016 

Årlig udbringningsomkostning gylle, kr. (20 kr. pr. m3) 30.818 46.694 93.387 186.775 280.162 

Vedligehold gyllebeholder, kr.   476 633 934 1.868 2.802 

Årlig annualiseret omkostning gyllebeholder, kr. 12.189 16.213 23.917 47.833 71.750 

Sum årlige omkostninger, kr.  46.564 68.209 127.577 255.153 382.730 

Årlige omk. pr. m3, lager fra stald til mark, kr. pr. m3 30 29 27 27 27 

Med teltoverdækning 

Produktionsareal, m2 578 875 1.750 3.500 5.250 

Reduceret kapacitet, % 10 10 10 10 10 

Gyllemængder, m3  1.404 2.127 4.255 8.509 12.764 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Ammoniakreduktion, % 50 50 50 50 50 

Netto årligt sparet N, kg N 63 95 191 382 572 

Investering gyllebeholder, kr. 216.825 288.407 425.455 850.909 1.276.364 

Besparelse på investering gyllebeholder, kr.  21.140 28.120 41.482 82.964 124.445 

Investering teltoverdækning, kr. 119.474 137.489 190.475 380.950 571.426 

Årlige omkostninger:  
     

Årlig udbringningsomkostning, kr. 28.080 42.545 85.091 170.182 255.273 

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N), kr. -479 -726 -1.452 -2.903 -4.355 

Vedligehold gyllebeholder, kr. 434 577 851 1.702 2.553 

Vedligehold teltoverdækning (2 %), kr. 2.389 2.750 3.810 7.619 11.429 

Årlig annualiseret omkostning gyllebeholder, kr. 11.106 14.772 21.792 43.584 65.376 

Årlig annualiseret omkostning teltoverdækning, kr. 7.307 8.408 11.649 23.298 34.947 

Sum årlige omkostninger, kr. 48.837 68.327 121.741 243.481 365.222 

Sum årlige omkostninger, kr. pr. m3 35 32 29 29 29 

Meromkostning ved telt, kr. pr. år 2.272 118 -5.836 -11.672 -17.508 

Meromkostning ved telt, kr. pr. årsso pr. år 6,9 0,2 -5,8 -5,8 -5,8 

Meromkostning ved telt, kr. pr. m2 pr. år 3,9 0,1 -3,3 -3,3 -3,3 

Omkostningseffektivitet, kr. pr. kg NH3 36 1 -31 -31 -31 

Standardomkostning, kr. pr. m2 (DST) 3.591 3.591 3.552 3.552 3.552 

Meromkostninger ift. de samlede produktionsomk., pr. m2 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
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Farestald med delvist spaltegulv 

Uden teltoverdækning 

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Produktionsareal, m2 360 545 1.090 2.180 3.270 

Gyllemængder, m3  550 833 1.666 3.332 4.999 

-heraf kapacitet til regnvand, m3 54 81 162 325 487 

Investering gyllebeholder, kr. 100.283 144.873 252.010 387.643 476.026 

Årlige omkostninger:  
     

Flydelag (nuværende) (2 kr. pr. m3), kr. 1.100 1.666 3.332 6.665 9.997 

Årlig udbringningsomkostning gylle, kr. (20 kr. pr. m3) 10.997 16.662 33.324 66.648 99.972 

Vedligehold gyllebeholder, kr.   201 290 504 775 952 

Årlig annualiseret omkostning gyllebeholder, kr. 5.137 7.420 12.908 19.855 24.382 

Sum årlige omkostninger, kr. 17.434 26.038 50.069 93.944 135.304 

Årlige omk. pr. m3, lager fra stald til mark, kr. pr. m3 32 31 30 28 27 

Med teltoverdækning 

Produktionsareal, m2 360 545 1.090 2.180 3.270 

Reduceret kapacitet, % 10 10 10 10 10 

Gyllemængder, m3  501 759 1.518 3.036 4.555 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Ammoniakreduktion, % 50 50 50 50 50 

Netto årligt sparet N, kg N 23 34 69 137 206 

Investering gyllebeholder, kr. 91.374 132.002 229.622 353.206 433.737 

Besparelse på investering gyllebeholder, kr.  8.909 12.870 22.388 34.438 42.289 

Investering teltoverdækning, kr. 96.982 103.410 122.318 160.133 197.948 

Årlige omkostninger:  
     

Årlig udbringningsomkostning, kr. 10.020 15.182 30.364 60.727 91.091 

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N), kr. -172 -261 -523 -1.045 -1.568 

Vedligehold gyllebeholder, kr. 183 264 459 706 867 

Vedligehold teltoverdækning (2 %), kr. 1.940 2.068 2.446 3.203 3.959 

Årlig annualiseret omkostning gyllebeholder, kr. 4.680 6.761 11.761 18.091 22.216 

Årlig annualiseret omkostning teltoverdækning, kr. 5.931 6.324 7.481 9.793 12.106 

Sum årlige omkostninger, kr. 22.581 30.338 51.989 91.476 128.672 

Sum årlige omkostninger, kr. pr. m3 45 40 34 30 28 

Meromkostning ved telt, kr. pr. år 5.147 4.300 1.920 -2.468 -6.632 

Meromkostning ved telt, kr. pr. årsso pr. år 15,6 8,6 1,9 -1,2 -2,2 

Meromkostning ved telt, kr. pr. m2 pr. år 14,3 7,9 1,8 -1,1 -2,0 

Omkostningseffektivitet, kr. pr. kg NH3 227 125 28 -18 -32 

Standardomkostning, kr. pr. m2 (DST) 1.172 1.172 1.159 1.159 1.159 

Meromkostninger ift. de samlede produktionsomk., pr. m2 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 
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Farestald med fuldspaltegulv 

Uden teltoverdækning 

Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Produktionsareal, m2 360 545 1.090 2.180 3.270 

Gyllemængder, m3  550 833 1.666 3.332 4.999 

-heraf kapacitet til regnvand, m3 54 81 162 325 487 

Investering gyllebeholder, kr. 100.283 144.873 252.010 387.643 476.026 

Årlige omkostninger:  
     

Flydelag (nuværende) (2 kr. pr. m3), kr. 1.100 1.666 3.332 6.665 9.997 

Årlig udbringningsomkostning gylle, kr. (20 kr. pr. m3) 10.997 16.662 33.324 66.648 99.972 

Vedligehold gyllebeholder, kr.   201 290 504 775 952 

Årlig annualiseret omkostning gyllebeholder, kr. 5.137 7.420 12.908 19.855 24.382 

Sum årlige omkostninger, kr.  17.434 26.038 50.069 93.944 135.304 

Årlige omk. pr. m3, lager fra stald til mark, kr. pr. m3 32 31 30 28 27 

Med teltoverdækning 

Produktionsareal, m2 360 545 1.090 2.180 3.270 

Reduceret kapacitet, % 10 10 10 10 10 

Gyllemængder, m3  501 759 1.518 3.036 4.555 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Ammoniakreduktion, % 50 50 50 50 50 

Netto årligt sparet N, kg N 23 34 69 137 206 

Investering gyllebeholder, kr. 91.374 132.002 229.622 353.206 433.737 

Besparelse på investering gyllebeholder, kr.  8.909 12.870 22.388 34.438 42.289 

Investering teltoverdækning, kr. 96.982 103.410 122.318 160.133 197.948 

Årlige omkostninger: 
     

Årlig udbringningsomkostning, kr.. 10.020 15.182 30.364 60.727 91.091 

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -172 -261 -523 -1.045 -1.568 

Vedligehold gyllebeholder, kr. 183 264 459 706 867 

Vedligehold teltoverdækning (2 %), kr. 1.940 2.068 2.446 3.203 3.959 

Årlig annualiseret omkostning gyllebeholder, kr. 4.680 6.761 11.761 18.091 22.216 

Årlig annualiseret omkostning teltoverdækning, kr. 5.931 6.324 7.481 9.793 12.106 

Sum årlige omkostninger, kr.  22.581 30.338 51.989 91.476 128.672 

Sum årlige omkostninger, kr. pr. m3 45 40 34 30 28 

Meromkostning ved telt, kr. pr. år 5.147 4.300 1.920 -2.468 -6.632 

Meromkostning ved telt, kr. pr. årsso pr. år 15,6 8,6 1,9 -1,2 -2,2 

Meromkostning ved telt, kr. pr. m2 pr. år 14,3 7,9 1,8 -1,1 -2,0 

Omkostningseffektivitet, kr. pr. kg NH3 227 125 28 -18 -32 

Standardomkostning, kr. pr. m2 (DST) 1.172 1.172 1.159 1.159 1.159 

Meromkostninger ift. de samlede produktionsomk., pr. m2 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 
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Løbe/drægtighedsstald og farestald med delvis spaltegulv 

Uden teltoverdækning 

Antal årssøer 330 500 1000 2000 3000 

Produktionsareal, m2 937 1.420 2.840 5.680 8.520 

Gyllemængder, m3  2.091 3.168 6.336 12.671 19.007 

-heraf kapacitet til regnvand, m3 204 309 618 1.235 1.853 

Investering gyllebeholder, kr. 294.872 377.473 633.557 1.267.114 1.900.670 

Årlige omkostninger:  
     

Flydelag (nuværende) (2 kr. pr. m3), kr. 4.181 6.336 12.671 25.342 38.013 

Årlig udbringningsomkostning gylle, kr. (20 kr. pr. m3) 41.815 63.356 126.711 253.423 380.134 

Vedligehold gyllebeholder, kr.   590 755 1.267 2.534 3.801 

Årlig annualiseret omkostning gyllebeholder, kr. 15.103 19.334 32.451 64.902 97.353 

Sum årlige omkostninger, kr.  61.689 89.781 173.101 346.201 519.302 

Årlige omk. pr. m3, lager fra stald til mark, kr. pr. m3 30 28 27 27 27 

Med teltoverdækning 

Produktionsareal, m2 937 1.420 2.840 5.680 8.520 

Reduceret kapacitet, % 0,0975 0,0975 0,0975 0,0975 0,0975 

Gyllemængder, m3  1.905 2.886 5.773 11.545 17.318 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,0913 0,0913 0,0913 0,0913 0,0913 

Ammoniakreduktion, % 50 50 50 50 50 

Netto årligt sparet N, kg N 86 130 259 519 778 

Investering gyllebeholder, kr. 268.676 343.939 577.273 1.154.545 1.731.818 

Besparelse på investering gyllebeholder, kr.  26.196 33.534 56.284 112.568 168.852 

Investering teltoverdækning, kr. 123.123 129.222 258.444 516.888 775.332 

Årlige omkostninger:  
     

Årlig udbringningsomkostning, kr. 38.100 57.727 115.455 230.909 346.364 

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N), kr. -651 -987 -1.974 -3.948 -5.923 

Vedligehold gyllebeholder, kr. 537 688 1.155 2.309 3.464 

Vedligehold teltoverdækning (2 %), kr. 2.462 2.584 5.169 10.338 15.507 

Årlig annualiseret omkostning gyllebeholder, kr. 13.762 17.617 29.568 59.136 88.704 

Årlig annualiseret omkostning teltoverdækning, kr. 7.530 7.903 15.806 31.611 47.417 

Sum årlige omkostninger, kr.  61.740 85.532 165.178 330.355 495.533 

Sum årlige omkostninger, kr. pr. m3 32 30 29 29 29 

Meromkostning ved telt, kr. pr. år 50 -4.249 -7.923 -15.846 -23.769 

Meromkostning ved telt, kr. pr. årsso pr. år 0,2 -8,5 -7,9 -7,9 -7,9 

Meromkostning ved telt, kr. pr. m2 pr. år 0,1 -3,0 -2,8 -2,8 -2,8 

Omkostningseffektivitet, kr. pr. kg NH3 1 -33 -31 -31 -31 

Standardomkostning, kr. pr. m2 (DST) 4.763 4.763 4.710 4.710 4.710 

Meromkostninger ift. de samlede produktionsomk., pr. m2 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
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Løbe/drægtighedsstald og farestald med fuld spaltegulv 

Uden teltoverdækning 

Antal årssøer 330 500 1000 2000 3000 

Produktionsareal, m2 937 1.420 2.840 5.680 8.520 

Gyllemængder, m3  2.091 3.168 6.336 12.671 19.007 

-heraf kapacitet til regnvand, m3 204 309 618 1.235 1.853 

Investering gyllebeholder, kr. 294.872 377.473 633.557 1.267.114 1.900.670 

Årlige omkostninger:  
     

Flydelag (nuværende) (2 kr. pr. m3), kr. 4.181 6.336 12.671 25.342 38.013 

Årlig udbringningsomkostning gylle, kr. (20 kr. pr. m3) 41.815 63.356 126.711 253.423 380.134 

Vedligehold gyllebeholder, kr.   590 755 1.267 2.534 3.801 

Årlig annualiseret omkostning gyllebeholder, kr. 15.103 19.334 32.451 64.902 97.353 

Sum årlige omkostninger, kr.  61.689 89.781 173.101 346.201 519.302 

Årlige omk. pr. m3, lager fra stald til mark, kr. pr. m3 30 28 27 27 27 

Med teltoverdækning 

Produktionsareal, m2 937 1.420 2.840 5.680 8.520 

Reduceret kapacitet, % 0,0975 0,0975 0,0975 0,0975 0,0975 

Gyllemængder, m3  1.905 2.886 5.773 11.545 17.318 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,0913 0,0913 0,0913 0,0913 0,0913 

Ammoniakreduktion, % 50 50 50 50 50 

Netto årligt sparet N, kg N 86 130 259 519 778 

Investering gyllebeholder, kr. 268.676 343.939 577.273 1.154.545 1.731.818 

Besparelse på investering gyllebeholder, kr.  26.196 33.534 56.284 112.568 168.852 

Investering teltoverdækning, kr. 123.123 129.222 258.444 516.888 775.332 

Årlige omkostninger:  
     

Årlig udbringningsomkostning, kr. 38.100 57.727 115.455 230.909 346.364 

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N), kr. -651 -987 -1.974 -3.948 -5.923 

Vedligehold gyllebeholder, kr. 537 688 1.155 2.309 3.464 

Vedligehold teltoverdækning (2 %), kr. 2.462 2.584 5.169 10.338 15.507 

Årlig annualiseret omkostning gyllebeholder, kr. 13.762 17.617 29.568 59.136 88.704 

Årlig annualiseret omkostning teltoverdækning, kr. 7.530 7.903 15.806 31.611 47.417 

Sum årlige omkostninger, kr. 61.740 85.532 165.178 330.355 495.533 

Sum årlige omkostninger, kr. pr. m3 32 30 29 29 29 

Meromkostning ved telt, kr. pr. år 50 -4.249 -7.923 -15.846 -23.769 

Meromkostning ved telt, kr. pr. årsso pr. år 0,2 -8,5 -7,9 -7,9 -7,9 

Meromkostning ved telt, kr. pr. m2 pr. år 0,1 -3,0 -2,8 -2,8 -2,8 

Omkostningseffektivitet, kr. pr. kg NH3 1 -33 -31 -31 -31 

Standardomkostning, kr. pr. m2 (DST) 4.763 4.763 4.710 4.710 4.710 

Meromkostninger ift. de samlede produktionsomk., pr. m2 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
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Oversigt 

Samlede omkostninger, kr. pr. m2 

 Antal stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Slagtesvinestalde med drænet gulv og 
spalter  

13,3 -3,8 -3,7 -3,7 -4,6 

Slagtesvinestalde med delvis spaltegulv  
(25-49 % fast gulv)  

12,4 -3,5 -3,5 -3,5 -4,3 

Slagtesvinestalde med delvis spaltegulv  
(50-75 % fast gulv)  

12,4 -3,5 -3,5 -3,5 -4,3 

 Antal stipladser  2.300 4.600 9.200 15.500 

Smågrisestalde med drænet gulv og 
spaltegulv  

 2,0 -2,5 -2,4 -2,9 

Smågrisestalde med toklimasystem  2,0 -2,5 -2,4 -2,9 

 Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Løbe-/drægtighedsstald med løsdrift 3,9 0,1 -3,3 -3,3 -3,3 

Farestald med delvist spaltegulv 14,3 7,9 1,8 -1,1 -2,0 

Farestald med fuldspaltegulv 14,3 7,9 1,8 -1,1 -2,0 

Løbe-/drægtighed / farestald delvist spalter 0,1 -3,0 -2,8 -2,8 -2,8 

Løbe-/drægtighed / farestald fuldspalter 0,1 -3,0 -2,8 -2,8 -2,8 

 

Samlede omkostninger, kr. pr. dyr 

 Antal stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Slagtesvinestalde med drænet gulv og 
spalter  

2,3 -0,7 -0,6 -0,6 -0,8 

Slagtesvinestalde med delvis spaltegulv  
(25-49 % fast gulv)  

2,3 -0,7 -0,6 -0,6 -0,8 

Slagtesvinestalde med delvis spaltegulv  
(50-75 % fast gulv)  

2,3 -0,7 -0,6 -0,6 -0,8 

 Antal stipladser  2.300 4.600 9.200 15.500 

Smågrisestalde med drænet gulv og 
spaltegulv  

 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Smågrisestalde med to-klimasystem  0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

 Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Løbe-/drægtighedsstald med løsdrift 6,9 0,2 -5,8 -5,8 -5,8 

Farestald med delvist spaltegulv 15,6 8,6 1,9 -1,2 -2,2 

Farestald med fuldspaltegulv 15,6 8,6 1,9 -1,2 -2,2 

Løbe-/drægtighed / farestald delvist spalter 0,2 -8,5 -7,9 -7,9 -7,9 

Løbe-/drægtighed / farestald fuldspalter 0,2 -8,5 -7,9 -7,9 -7,9 
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Omkostningseffektivitet, kr. pr. kg NH3 

 Antal stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Slagtesvinestalde med drænet gulv og 
spalter  

101,1 -28,6 -28,2 -28,2 -34,8 

Slagtesvinestalde med delvis spaltegulv  
(25-49 % fast gulv)  

100,7 -28,5 -28,1 -28,1 -34,7 

Slagtesvinestalde med delvis spaltegulv  
(50-75 % fast gulv)  

100,7 -28,5 -28,1 -28,1 -34,7 

 Antal stipladser  2.300 4.600 9.200 15.500 

Smågrisestalde med drænet gulv og 
spaltegulv  

 18,2 -23,5 -22,2 -27,2 

Smågrisestalde med to-klimasystem  18,2 -23,5 -22,2 -27,2 

 Antal årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Løbe-/drægtighedsstald med løsdrift 36,1 1,2 -30,6 -30,6 -30,6 

Farestald med delvist spaltegulv 227,2 125,2 28,0 -18,0 -32,2 

Farestald med fuldspaltegulv 227,2 125,2 28,0 -18,0 -32,2 

Løbe-/drægtighed / farestald delvist spalter 0,6 -32,8 -30,5 -30,5 -30,5 
Løbe-/drægtighed / farestald fuldspalter 0,6 -32,8 -30,5 -30,5 -30,5 
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