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Forord 

 

Rapporten indeholder økonomiske analyser for Justitsministeriets arbejdsgruppe for hold af svin. 

Arbejdsgruppens kommissorium er at undersøge og vurdere forholdene i svineproduktionen og 

komme med eventuelle forslag til ændringer i lovgivningen med henblik på at forbedre de 

dyrevelfærdsmæssige forhold for svin.     

 

De gennemførte analyser i rapporten omfatter beregninger og vurderinger af de økonomiske 

konsekvenser ved krav om løsdrift i løbe- og fareafdelingerne i smågriseproduktionen. De 

økonomiske analyser og udarbejdelsen af rapporten er gennemført af lektor Lars Otto og 

undertegnede. Den miljømæssige vurdering af de nye staldsystemer til løsgående søer er lavet i 

samarbejde med seniorforsker Brian Jacobsen fra instituttets miljøøkonomiske afdeling. Endvidere 

har lektor Alex Dubgaard fra instituttet medvirket ved den endelige redigering af rapporten.    

 

En variabelgruppe nedsat af arbejdsgruppen for hold af svin har haft ansvaret for at opstille de 

teknisk-biologiske og miljømæssige forudsætninger i hovedparten af de analyserede 

produktionssystemer. Desuden har henholdsvis Dyrenes Beskyttelse og DOSO samt Videncenter 

for Svineproduktion i samarbejde med Den Danske Dyrlægeforening opstillet deres bud på de 

forudsætninger, som vil gælde ved overgang til løsgående søer i hele smågriseproduktionen. 

Investeringsforudsætningerne er indhentet hos Gråkjær Staldbyg A/S og Sdr. Vissing Staldinventar.  

 

En række andre organisationer og enkeltpersoner har også bidraget med værdifulde oplysninger til 

arbejdets gennemførelse. Der er i høj grad tale om et tværfagligt arbejde, hvor vi takker alle for et 

godt samarbejde. Instituttet har dog alene ansvaret for de gennemførte økonomianalyser.  

 

 

 

 

Mogens Lund    Den 3. november 2010 

Afdelingen for Produktion og Teknologi   

Fødevareøkonomisk Institut 

Københavns Universitet 
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0. Samlet vurdering  

Formålet med det indledende kapitel er at præsentere en samlet vurdering af de gennemførte 

økonomiberegninger. Kapitlet kan samtidigt læses som et sammendrag af de driftsøkonomiske og 

sektorøkonomiske analyser. 

 

De driftsøkonomiske analyser viser:  

- at der er betydelige meromkostninger forbundet med at indføre krav om løsdrift i alle 

staldafsnit i smågriseproduktionen, 

- at meromkostningerne ved at omlægge til løsdrift i løbeafdelingen er betydeligt mindre end i 

farestalden, 

- at de største meromkostninger ved overgang til fuld løsdrift er til ekstra arbejdsforbrug og 

dernæst til forrentning og afskrivning af investeringer i ekstra staldplads, og 

- at de økonomiske forskelle mellem systemerne ikke er større end de forskelle i økonomiske 

resultater, som man i praksis finder mellem de bedste og dårligste smågriseproducenter. 

 

De betydelige meromkostninger forbundet med at indføre krav om løsdrift i alle staldafsnit fremgår 

af tabel 3.9 på side 36. Meromkostningerne vil ikke nødvendigvis betyde et stop for produktionen af 

smågrise i Danmark, men for smågriseproducenter med en gennemsnitlig effektivitet (og med en 

effektivitet derunder) vil det betyde, at de vil få underskud i den løbende drift. Det vil derfor betyde, 

at produktionen på disse bedrifter næppe vil blive opretholdt på længere sigt, fordi det på langt sigt 

er nødvendigt, at alle produktionsomkostninger er dækket.     

 

Det er tillige væsentligt at være opmærksom på, at de beregnede meromkostninger bygger på en 

lang række forudsætninger, som i stor udstrækning er baseret på ekspertskøn. Det gælder både de 

produktions-, investerings- og prismæssige forudsætninger. Disse forudsætninger er behæftet med 

en betydelig usikkerhed. De gennemførte følsomhedsanalyser viser dog, at der under alle 

omstændigheder må forventes at opstå underskud ved indførelse af krav om løsdrift i hele 

smågriseproduktionen på bedrifter med en gennemsnitlig effektivitet, og at rangordningen af de 

forskellige systemer til løsdrift er relativ robust overfor ændrede forudsætninger.  

 

Tabel 3.9 viser endvidere, at meromkostningerne ved at omlægge til løsdrift i løbeafdelingen er 

betydeligt mindre end i farestalden. Det ses i tabellen ved at sammenligne Sys 5, hvor der 

ombygges til løsdrift i løbeafdelingen, med Sys 6 – 9, hvor der både laves løsdrift i løbeafdelingen 

og alternative løsdriftssystemer i farestalden.  

 

Tallene i tabel 3.11 på side 38 viser, at de største meromkostninger ved overgang til fuld løsdrift er 

til ekstra arbejdsforbrug og dernæst til forrentning og afskrivning af investeringer i ekstra 

staldplads. Det ekstra arbejdsforbrug kan mindske arbejdsproduktiviteten i smågriseproduktionen 

og dermed gøre det sværere at konkurrere på de internationale markeder gennem høj omkostnings-
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effektivitet. Ifølge Kærgaard et al. (2002: 80) har en stor del af den udvikling, som er sket inden for 

staldindretning og produktionssystemerne i svineholdet, drejet sig om at øge produktionen pr. 

mand. Efterhånden som der kommer flere erfaringer med anvendelse af løsdriftssystemer i praksis, 

kan det forventes, at arbejdsforbruget pr. so vil være faldende. Hvor stort faldet vil blive, er dog 

ikke til at sige. De større omkostninger til forrentning og afskrivning af investeringer er omtalt 

nedenfor under de sektorøkonomiske analyser.   

 

Analyser af beregningsresultaterne i afsnit 3.3 og 3.4 på side 35 viser, at de økonomiske forskelle 

mellem systemerne ikke er større end de forskelle i de økonomiske resultater, som man i praksis 

kan finde mellem de bedste og dårligste smågriseproducenter. En stor del af de økonomiske 

forskelle mellem de bedste og de dårligste producenter skyldes uden tvivl forskelle i kvaliteten af 

management. Nogle landmænd vil således være bedre end andre til at passe grise i nye 

løsdriftssystemer. Samtidigt er management omkring løsgående søer dog noget som skal læres; og 

nogle landmænd vil være bedre til at lære det end andre. Et lovkrav om større løsdrift kan dermed 

være med til at øge forskellene mellem producenterne. Det betyder også, at et sådant lovkrav kan 

forstærke strukturudviklingen i landbruget, og det sker ikke mindst ved, at smågriseproducenter 

med de bedste resultater overtager produktionen fra de mindre dygtige.  

 

De gennemførte beregninger belyser de økonomiske konsekvenser ved indførelse af nye krav til de 

fysiske rammer for smågriseproduktionen. Fokus på produktionsrammerne sker, fordi mange af 

problemerne omkring dyrevelfærd i svineholdet er nært knyttet til staldindretningen, herunder 

anvendelse af fiksering af søer, for lidt plads til svin, fravær af strøelse og manglende mulighed for 

naturlig adfærd blandt grisene, jf. Kærgaard et al. (2002: 97). Som det vigtigste virkemiddel til 

forbedring af dyrenes velfærd peges her på fastlæggelse af produktionsstandarder, herunder krav til 

staldenes indretning og plads til dyrene (se tillige Bennett, 1997). Det bør dog nævnes, at der er 

fremsat ideer om at anvende de såkaldte dyrebaserede mål for dyrevelfærd som alternativ til en 

regulering af de fysiske rammer, jf. Fødevareøkonomisk Institut (2010: 87). Endelig bør 

Veterinærforliget fra 2008 nævnes, hvorigennem der er lavet nye regler om obligatorisk 

sundhedsrådgivning og egenkontrol af dyrevelfærd i større svine- og kvægbesætninger. Reglerne 

bygger på et princip om, at det er landmandens ansvar at overholde gældende lovgivning om 

dyresundhed og -velfærd. Det nye regelsæt er trådt i kraft 1. juli 2010.    

 

De sektorøkonomiske analyser viser: 

- at der betydelige merinvesteringer forbundet med at lave krav om løsgående søer i hele 

produktionen, 

- at faldet i smågrisesektorens indkomst, set i forhold til det skønnede indtjeningsniveau, er 

meget stort ved overgang til større hold af løsgående søer, 

- at valg af overgangsbestemmelser har stor betydning for størrelsen af de meromkostninger, 

som sektoren får ved krav om løsgående søer i hele produktionssystemet, og 
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- at dansk enegang med hensyn til indførelsen af yderligere krav om løsgående søer vil betyde 

tab af konkurrenceevne på de udenlandske markeder og kan risikere at føre til, at dansk 

svineproduktion ikke fuldt ud vil kunne fastholde det særlige UK-tillæg ved eksport til det 

engelske marked. 

     

De betydelige merinvesteringer forbundet med at indføre krav om løsgående søer i hele smågrise-

produktionen fremgår af tabel 4.4 på side 48. Som udgangspunkt vil merinvesteringerne ikke føre til 

en større indtjening, men snarere til øget gældssætning i sektoren. Det skal ses i forhold til, at den 

gennemsnitlige gældsprocent i smågrisesektoren i 2008 var på 69 pct. (Danmarks Statistik, 2009: 

38). Selv om den økonomiske krise i landbruget er væk, kan det meget vel tænkes, at mange 

landmænd vil få svært ved at finansiere de ekstra investeringer til indretning af løbe- og farestalde 

med løsgående søer.     

 

Tabel 4.5 på side 49 og den tilhørende diskussion i afsnit 4.2 viser, at faldet i smågrisesektorens 

indkomst kan blive meget stort ved overgang til større brug af løsgående søer. Indkomstfaldet vil 

uden tvivl være betydeligt, selv om de dynamiske effekter også var blevet indregnet. De dynamiske 

effekter er udeladt, idet beregningerne bygger på en driftsøkonomisk tilgang. Det bedste ville have 

været anvendelsen af et kombineret drifts- og samfundsøkonomisk metodegrundlag, fx som det var 

tilfældet i Pesticidudvalgets arbejde (Bichel-udvalget, 1999). Dette har der imidlertid ikke været 

afsat tilstrækkelige ressourcer til. De dynamiske effekter er dog søgt kvalitativt vurderet ud fra den 

relativt begrænsede samfundsøkonomiske viden på området.     

                 

Tabel 4.5 viser tillige, at valg af ikrafttrædelsestidspunkt har stor betydning for størrelsen af de 

meromkostninger, som sektoren får, ved krav om løsgående søer i hele produktionssystemet. Den 

økonomiske betydning af udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet er ligeledes pointeret i Kærgaard 

et al. (2002: 83f.). Lange overgangsordninger med udskudt ikrafttrædelsespunkt er også en vigtig 

del af den nye lov om hold af malkekvæg mv., som blev vedtaget af Folketinget i april 2010. 

Grundlaget for at indføje forskellige ikrafttrædelsestidspunkter i loven var økonomiske analyser, 

som påviste betydelige meromkostninger ved at udvide kravene til minimumsarealet i staldene til 

malkekøer og deres opdræt, jf. Lund et al. (2009).        

 

Analyserne af konsekvenserne for indkomsten og konkurrenceevnen i den danske smågrisesektor i 

afsnit 4.3 på side 50 f.f. viser, at dansk enegang med hensyn til indførelsen af krav om løsgående 

søer i alle produktionsafsnit vil betyde tab af konkurrenceevne på de udenlandske markeder, og kan 

risikere at føre til, at dansk svineproduktion ikke kan fastholde det særlige UK-tillæg ved eksport til 

det engelske marked. 

 

De økonomiske beregninger indikerer klart, at der ikke er produktionsøkonomiske gevinster at 

hente hos hovedparten af smågriseproducenterne ved større hold af løsgående søer, ligesom 
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producenterne ikke uden videre skal regne med at opnå en højere afregning på de producerede 

velfærdsgrise. Der er derfor ikke noget økonomisk incitament for en svinebedrift at overgå til 

løsdrift. 

 

Ud fra den foreliggende viden på området, er der intet belæg for at antage, at forbrugerne generelt 

vil betale for en højere velfærd i dansk svineproduktion. Det fremgår således i Kærgaard et al. 

(2002: 97), at for dansk svineproduktion, der arbejder i et åbent marked, og hvor størstedelen af 

produktionen eksporteres, er chancen for at overvælte omkostningerne til forbedret husdyrvelfærd 

på forbrugerne lille. Det kan tillige hænge sammen med, at dyrevelfærd er en usynlig størrelse, 

hvorfor det er svært for forbrugerne at få en fyldestgørende og korrekt information om indholdet af 

dyrevelfærd i de husdyrprodukter, som de køber. Imidlertid er forbrugerne samtidigt borgere i 

samfundet; og i deres rolle som samfundsborger kan det meget vel tænkes, at de prioriterer større 

husdyrvelfærd særdeles højt.        

 

Ud fra ovennævnte betragtninger må det konkluderes, at der ikke findes væsentlige driftsøkono-

miske incitamenter til at omlægge til løsgående søer blandt de danske smågriseproducenter. Det 

største økonomiske incitament til frivillig omlægning til løsdrift er uden tvivl i forbindelse med 

investeringer i nye stalde. Såfremt det bliver politisk vedtaget, at hele produktionsprocessen skal 

baseres på løse søer, vil mange producenter formentlig vælge at investere i løsdrift ved nybyggeri af 

sostalde, for at undgå senere omstillingsomkostninger og undgå eventuelle kapitaltab på ikke fuldt 

afskrevne bygninger og inventar. Det gælder særligt, hvis overgangsordningerne i loven bliver 

kortere end den gængse afskrivningsperiode på staldbygninger.  

 

De manglende driftsøkonomiske incitamenter er næppe så overraskende, når man ser på de 

hidtidige erfaringer med den gældende lovgivning. Her tyder meget på, at producenterne i EU 

landene ikke har økonomiske incitamenter til at få omlagt produktionen til løsgående drægtige søer 

inden 2013, således som den gældende EU lovgivning ellers kræver det. Ifølge Fødevareøkonomisk 

Institut (2010: 134f.) er andelen af løsgående drægtige søer i Tyskland og Holland i dag henholdsvis 

ca. 50 og 56 pct., hvorimod andelen i Danmark nu er på cirka 66 pct. En del af forklaringen er 

givetvis, at mange sobesætninger i EU er meget mindre end de danske besætninger, hvorfor det er 

uforholdsmæssigt dyrt at lave om til løsdrift. Ifølge Kærgaard et al. (2002: 84) gik omring 35 pct. af 

de drægtige søer løse i 2002. Disse tal indikerer, at antallet af løsgående drægtige søer er steget med 

31 pct. i Danmark i perioden 2002-2010.   

 

Tabet af konkurrenceevne indikerer, at det vil være en fordel, såfremt nye krav om yderligere 

løsdrift og andre velfærdsfremmende foranstaltninger i svineholdet bliver vedtaget på EU niveau. 

Det vil betyde mere lige konkurrencevilkår for den del af dansk svineproduktion, som afsættes i 

EU, men naturligvis ikke for den del af produktionen, der afsættes til tredjelande som Japan, USA 

og Rusland. Samtidigt kan den forringede konkurrenceevne føre til stigende import af svinekød til 
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Danmark, jf. Andersen (2002: 9). Der er endvidere tegn på øget international konkurrence i 

fremtiden. I Kærgaard et al. (2002: 53) anføres det, at dansk svineproduktions konkurrenceevne på 

eksportmarkederne kan være overvurderet, bl.a. som følge af tab af markedsandele og ændrede 

forbrugerpræferencer for svinekød. Dette potentielle tab af konkurrenceevne skærpes af, at den 

danske svinesektor ifølge Fødevareøkonomisk Institut (2010: 111) i stigende grad bliver 

underleverandør af smågrise til udenlandske slagtesvineproducenter og indirekte til udenlandsk 

slagteriindustri.      

 

Hvorvidt dansk svineproduktion vil miste det nuværende UK-tillæg vil afhænge af flere faktorer, 

herunder de alternative afsætningsmuligheder; men under alle omstændigheder vil det i en 

andelsorganiseret svinesektor være vanskeligt at argumentere for, at nogle producenter skal have et 

UK-tillæg, mens andre ikke skal have tillægget, hvis de alle producerer en vare, som opfylder 

forudsætningerne for at få tillægget. I så fald er betingelserne for prisdifferentiering ikke længere 

tilstede.    

 

Politisk er der mange muligheder for at fremme producenternes incitamenter til at investere i 

løsdrift og andre velfærdsfremmende systemer i svineproduktionen. Det gælder både på nationalt 

niveau og i EU. Tilskud til dyrevenlige investeringer har i Danmark allerede været muligt gennem 

Innovationsloven og Landdistriktsprogrammet. Mærkningsordninger for dyrevelfærd er et andet 

kendt virkemiddel, hvor erfaringerne dog er temmelig blandede. På overnationalt plan kan det fx 

ske gennem EU’s landbrugspolitik, som står overfor at skulle gennemgribende revideres i løbet af 

de kommende år. En aktuel mulighed er derfor at omlægge landbrugspolitikken i EU fra 

indkomststøtte til betaling for de offentlige goder, som landmænd producerer – dyrevelfærd kan i et 

vist omfang karakteriseres som et offentligt gode på samme måde som det gælder fx landskabs- og 

naturværdier. Ifølge denne incitamentmodel skal landmanden have betaling for at producere høj 

dyrevelfærd i sin besætning. Et lille skridt i denne retning blev indført i landbrugspolitikken i 2003 

med kravet om krydsoverensstemmelse. Formålet med krydsoverensstemmelsen er at skabe en 

økonomisk kobling mellem udbetalingen af landbrugsstøtte og landmandens ansvar for bl.a. 

dyrevelfærd, jf. Fødevareøkonomisk Institut (2010: 100).           

 

Afslutningsvis skal pointeres, at de gennemførte økonomiske analyser ikke i sig selv kan svare på, 

hvilke løsdriftssystemer der giver mest dyrevelfærd for pengene, men de kan indgå som en del af 

det samlede beslutningsgrundlag. Samtidig udgør nye velfærdskrav kun en mindre del af de 

udfordringer dansk svineproduktion vil stå overfor i de kommende år. Andre udfordringer er 

yderligere stramninger af miljøkravene, forbedringer af vores klima, krav om øget fødevare-

sikkerhed og mere effektiv styring af husdyrsundheden, herunder nedbringelse af grisedødeligheden 

og større medansvar i erhvervet for finansieringen af omkostningerne til bekæmpelse af smitsomme 

husdyrsygdomme, ligesom den internationale konkurrence på landbrugs- og fødevaremarkederne 

muligvis intensiveres i de kommende år. 
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Som omtalt i Fødevareøkonomisk Institut (2010: 97) er der en lang række positive og negative 

vekselvirkninger mellem husdyrvelfærd, husdyrsundhed, fødevaresikkerhed og andre immaterielle 

hensyn, som der må tages hensyn til i beslutningsgrundlaget for den fremtidige regulering af 

husdyrvelfærden i svineproduktionen. Der er således mange dilemmaer, som vil kræve mange 

kompromisser.   
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1. Baggrund og formål  

Kapitel 1 indeholder en beskrivelse af baggrunden for udarbejdelsen af rapporten og formålet med 

de økonomiske analyser.  

 

1.1. Baggrund 

Justitsministeriet nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe om hold af svin, der skal undersøge og 

vurdere en række forhold i svineproduktionen med henblik på eventuelt at komme med forslag til 

ændring af lovgivningen om velfærden i svineholdet. Arbejdsgruppen skal bl.a. undersøge og 

vurdere søernes pladsforhold, brug af halm og andet foder, farebokse til farende og diegivende søer, 

halekupering af svin, fravænningsalder for pattegrise og rode- og beskæftigelsesmateriale. For en 

nærmere beskrivelse af arbejdsgruppens overvejelser og forslag henvises til arbejdsgruppens 

rapportudkast af 7. april 2010 (Justitsministeriet, 2010).  

 

I rapporten er gennemført økonomiske beregninger og vurderinger af at indføre krav om løsdrift i 

løbe- og fareafdelingerne i smågriseproduktionen. Selvom løsgående søer i løbe- og 

fareafdelingerne kun udgør en mindre del af de mange spørgsmål, som arbejdsgruppen for hold af 

svin skal overveje, er det vurderet, at det er på dette område, at ny skærpet lovgivning vil have de 

største økonomiske konsekvenser for de danske svineproducenter og på erhvervets fremtidige 

indtjenings- og konkurrenceevne. Endvidere har Fødevareøkonomisk Institut tidligere lavet 

forskellige analyser for Justitsministeriet af de økonomiske konsekvenser ved forbedret dyrevelfærd 

i svinebruget. Det gælder bl.a. i forhold til rode- og beskæftigelsesmateriale (Graversen og Lund, 

2007) og pladskrav til drægtige søer og gylte (Graversen & Christensen, 2003).      

 

En generel indføring i de økonomiske problemstillinger forbundet med økonomisk måling, analyse 

og regulering af dyrevelfærd i landbrugsproduktionen er givet i kapitel 3 i Fødevareøkonomisk 

Institut (2010). Kapitlet illustrerer bl.a. problemerne knyttet til en kortlægning af de gevinster og 

omkostninger, der er forbundet med en forbedret dyrevelfærd. Det er derfor ganske vanskeligt at 

forudsige, hvorledes svineproducenterne i praksis vil reagere på øgede krav til løsdrift og andre 

velfærdsfremmende foranstaltninger i svineholdet. Kompleksiteten er stor, fordi de enkelte 

producenter uden tvivl vil tilpasse sig meget forskelligt afhængigt af deres produktionssystem, 

effektivitet og planer for fremtiden.  

 

De økonomiske analyser bygger på en modelbedrift med 1.000 årssøer og en produktion af 7 kg’s 

grise. På grundlag af ekspertskøn over dels investeringsudgifterne, dels de forventede 

produktionsresultater mv., er de driftsøkonomiske konsekvenser ved indførelse af nye 

produktionssystemer for løsdrift i løbe- og fareafsnittene beregnet for modelbedriften. Ud fra nogle 

antagelser om dels den fremtidige størrelse af den danske smågriseproduktion, dels behovet for at 

erstatte gamle smågrisestalde med nye i de kommende 25 år, er tillige beregnet skøn for de samlede 

økonomiske konsekvenser for smågrisesektoren som helhed.  
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Resultatvurderingen vil omfatte, hvilke af alternative systemer for løsdrift der vil være mest 

omkostningskrævende, og hvilken betydning ændringer i centrale forudsætninger vil have på de 

økonomiske konsekvenser. Endvidere vurderes effekten på smågrisesektorens generelle 

konkurrenceevne og den fremtidige strukturudvikling. Herunder er det vurderet, hvorvidt dansk 

svineproduktion fortsat kan påregne at opnå et særligt UK-tillæg ved salg af såkaldte velfærdsgrise 

til det engelske marked.  

 

1.2. Formål 

Set på baggrund af ovenstående er formålet med de økonomiske analyser: 

 At beregne og vurdere de driftsøkonomiske konsekvenser af lovkrav om løsdrift i løbe- og 

fareafdelingerne i smågriseproduktionen  

 At beregne og vurdere de økonomiske konsekvenser for smågrisesektoren som helhed  

 

  



12 
 

2. Metodegrundlag og scenarier   

En analyse af de økonomiske konsekvenser af nye velfærdskrav i svineproduktionen kan ske på 

forskellige måder. Som følge heraf er det fundet formålstjenligt at redegøre for metodevalget og de 

analyserede scenarier i dette kapital.  

  

2.1. Beregningsgrundlag 

I figur 2.1 er vist en skitse af det anvendte beregningsgrundlag.      

 

Figur 2.1. Skitse af det overordnede beregningsgrundlag 

  

Beregning af ændringerne i 
de sektorøkonomiske 
resultater  

Ændringer i driftsresultatet
S1 S2……..Sn

Antagelser om 
overgangsordninger 

Opstilling af beregnings-
forudsætninger

Økonomiske beregninger 
for  nye systemer 
S1 S2……..Sn

Opstilling af beregnings-
forudsætninger 

Økonomiske beregninger 
for nuværende 
produktionssystem

Løbeafdeling

Farestald

Nye 
produktionssystemer

Løbeafdeling
Drægtighedsstald
Farestald

Nuværende 
produktionssystem 

Beregning af behovet 
for nybyggeri  i 
sektoren

 

 

Beregningsgrundlaget er konstrueret med henblik på at beregne ændringerne i de økonomiske 

konsekvenser på drifts- og sektorniveau som følge af nye krav til løsdrift i produktionen af smågrise 

indtil fravænning. De driftsøkonomiske ændringer er beregnet ved sammenligning af økonomien i 

de nye løsdriftssystemer med økonomien i den nuværende smågriseproduktion under antagelse af, 

at der anvendes den mest moderne teknologi og opnås en produktionseffektivitet svarende til 

gennemsnittet af alle smågriseproducenter. Ændringerne i de sektorøkonomiske konsekvenser er 

estimeret ved simpel opregning af de driftsøkonomiske ændringer til sektorniveau, hvor 
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opregningen bl.a. sker ud fra en vurdering af det fremtidige behov for at investere i nye staldpladser 

til søer.    

 

Beregningerne bygger på en modelbedrift med 1.000 årssøer. Modelbedriftens driftsaktiviteter 

består udelukkende i produktion af 7 kg’s grise, som sælges til opfedning på andre lokaliteter. Der 

er således set bort fra en eventuel planteproduktion, idet det er antaget, at alt foder bliver indkøbt, 

og at al husdyrgødningen kan afsættes uden for bedriften. Eventuelle indtægter ved salg af 

husdyrgødning er ikke medtaget i beregningerne. Der er både fordele og ulemper ved at anvende en 

modelbedrift som grundlag for de økonomiske beregninger. Fordelen er, at man herved opnår et 

mere præcist sammenligningsgrundlag i forhold til de alternative systemer. Ulempen er, at en enkelt 

modelbedrift naturligvis ikke kan afspejle den store variation, som man i praksis vil finde i 

smågriseproduktionen. Det gælder med hensyn til fx den anvendte teknologi, produktionens 

størrelse samt forskelle i effektivitet og driftsledelse. En hensyntagen til alle sådanne forskelle vil 

komplicere beregningerne betydeligt. Som følge heraf er det valgt at benytte en modelbedrift.            

 

På grundlag af den valgte modelbedrift opstilles dels et grundscenarium for det i dag mest udbredte 

produktionssystem i smågriseproduktionen, dels alternative scenarier omfattende løsgående søer i 

løbeafdelingen og/eller i farestalden. Der er ikke lavet scenarier for drægtighedsafsnittet, idet der 

allerede er dansk lovkrav om løsdrift i drægtighedsstalden. Kravet betyder, at alle danske drægtige 

søer skal gå i løsdrift fra senest 2013. Det samme krav gælder for de øvrige EU lande.  

 

Den anvendte fremgangsmåde betyder, at det udelukkende er de økonomiske konsekvenser ved 

nybygning af løbe- og farestalde, som belyses i rapporten. Eventuelle nye, skærpede krav til løsdrift 

antages således kun at gælde ved nybyggeri af smågrisestalde.
1
 De økonomiske konsekvenser ved 

krav om velfærdsforbedringer i eksisterende svinestalde samt i stalde til fravænnede smågrise og i 

slagtesvineproduktionen er ikke analyseret. Ændringer i husdyrvelfærden i den økologiske 

svineproduktion og andre nicheprægede driftsformer i svineholdet er heller ikke behandlet i 

rapporten.   

 

De økonomiske beregninger bygger på en lang række produktionsmæssige, miljømæssige, 

investeringsmæssige og økonomiske forudsætninger for hvert af de analyserede scenarier. 

Forudsætningerne er angivet i form af variabellister, som henholdsvis er udarbejdet af medlemmer 

af arbejdsgruppen for hold af svin (nogle scenarier er opstillet af en fælles variabelgruppe, mens 

andre scenarier er blevet opstillet af de enkelte organisationer), firmaer specialiseret i staldbyggeri 

inden for svineproduktion og af Fødevareøkonomisk Institut. På grundlag af variabellisterne er 

indtægterne og omkostningerne ved anvendelse af de forskellige produktionssystemer på 

modelbedriften beregnet. Alene de økonomiske konsekvenser er medtaget i beregningerne.         

                                                           
1
 Hvis ikke andet fremgår af teksten, betegner både sostalde og smågrisestalde produktionsanlæg til produktion af 7 kg’s 

smågrise.   
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De sektorøkonomiske beregninger bygger ligesom de driftsøkonomiske analyser på en række 

forenklede antagelser. Strukturudviklingen i landbruget er påvirket af mange faktorer, og der er 

derfor vanskeligt kort at sige noget kvalificeret om den fremtidige ejendoms- og bedriftsstruktur. 

Som følge heraf er det valgt at antage, at det samlede antal søer i smågriseproduktionen fremover 

vil være på samme niveau som i dag – det samlede antal søer har den sidste snes år ligget lige over 

1 mio. søer fordelt på stadig færre bedrifter. Endvidere antages det, at behovet for investeringer i ny 

produktionskapacitet alene afhænger af antallet af søer fordelt i produktionsanlæg med forskellig 

alder, hvorfor der fx ses bort fra de størrelsesøkonomiske fordele. Det er desuden antaget, at den 

nye lovgivning enten træder i kraft straks, eller at ikrafttrædelsestidspunktet udskydes med 10 eller 

20 år for indførelse af krav om løsdrift ved nybyggeri af løbe- og farestalde. De sektorøkonomiske 

analyser vil ligeledes inddrage arbejdsgruppens overvejelser, bl.a. om i første omgang at lave en 

frivillig ordning baseret på incitamenter og eventuelt først senere indføre en lovgivning med krav 

om større brug af løsdrift i smågriseproduktionen, jf. Justitsministeriet (2010). 

 

Det er vigtigt at præcisere, at de sektorøkonomiske beregninger ikke inkluderer alle de såkaldte 

dynamiske effekter. Eksempelvis er der næppe tvivl om, at krav om løsdrift i hele systemet for 

smågriseproduktionen vil forstærke strukturudviklingen mod endnu større produktionsenheder, 

fordi mange producenter vil vælge at stoppe og måske sælge deres ejendom. I stedet vil de 

formentlig enten søge arbejde i andre erhverv eller vælge at gå på pension. Selv om de økonomiske 

effekter af sådanne og andre dynamiske tilpasninger kan være betydelige, er de ikke medtaget i 

beregningerne. En beregning af alle de dynamiske økonomiske konsekvenser forudsætter en 

efterfølgende anvendelse af samfundsøkonomiske modeller, som fx instituttets Aage model.
2
, men 

udredningsarbejdets resurseramme har ikke tilladt dette.           

 

2.2. Økonomimodel 

Den grundlæggende model i de økonomiske beregninger er en budgetmodel for modelbedriften. 

Budgetmodellen, som er lavet i et Excel regneark, kan simulere det forventede dækningsbidrag og 

samlet overskud ved en produktion af smågrise på 7 kg, dvs. salg af fravænnede smågrise, ud fra 

nogle valgte forudsætninger. Der er tale om en konsekvensberegningsmodel, der ikke indeholder 

optimeringsalgoritmer eller andre former for modellering af adfærd.   

 

Modellen er statisk og afspejler bedrifter i en langtidsligevægt. Det betyder, at der ikke er behov for 

at beregne besætningsforskydninger eller andre tilpasninger, ligesom der ikke tages hensyn til 

omstillings- og indkøringstab ved nyinvesteringer. Sammenligning af de forskellige 

                                                           
2
 Se fx Andersen (2002), hvor instituttets generelle ligevægtsmodel, Dynamic-Aage, er anvendt til simulering af 

alternative scenarier for udvikling af den danske svinesektor i et samfundsmæssigt perspektiv. Et af de simulerede 

scenarier bygger på øget krav til fødevaresikkerhed og dyrevelfærd i sektoren. Generelle ligevægtsmodeller er mest 

velegnede til at illustrere de makroøkonomiske effekter af nye politiske tiltag og teknologier, hvorimod de ikke er 

konstrueret til at belyse de driftsøkonomiske konsekvenser på virksomhedsniveau.         
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produktionssystemer sker ved at sammenligne dem i en ligevægtssituation, og analysere de 

økonomiske konsekvenser ved skift fra et system til et andet. Der er således tale om en partiel 

komparativ økonomisk analyse.  

 

Meget groft er den overordnede struktur i budgetmodellen, at søer løbes og farer, hvorved der 

produceres fravænnede smågrise. Et mere detaljeret forløb af produktionen af fravænnede smågrise 

er vist i figur 2.2, hvor der er angivet pile for overgange mellem staldafsnit og for indkøb og salg af 

grise. 

 

Figur 2.2. Produktionsprocessen i de økonomiske beregninger 

 

 

 

 

Eksisterende søer på bedriften, hvoraf en del bliver udskiftet i hver cyklus, og nye søer, i form af 

indkøbte polte, bliver sat i løbestald, hvor de løbes. Søerne overgår herefter til drægtighedsstalden, 

bortset fra den andel der skal omløbes eller udsættes. Herefter flyttes søerne til farestalden, hvor de 

føder levende (eller døde) pattegrise. Efter en diegivningsperiode bliver de nu fravænnede smågrise 

solgt, og søerne flyttes tilbage til løbestalden, bortset fra de søer der skal udskiftes og derfor bliver 

solgt til slagtning. I hvert staldafsnit bliver grisene fodret, får passende veterinært tilsyn og eventuel 

behandling og bliver håndteret af arbejdskraft. Bortset fra arbejdskraften udgør den økonomiske 

værdi af disse produktionsfaktorer bedriftens stykomkostninger. 

 

I tabel 2.1 er de centrale økonomiske begreber i økonomimodellen forklaret. Det fremgår, at 

dækningsbidraget beregnes som omsætningen minus stykomkostningerne. Fra dækningsbidraget 

fratrækkes kapacitetsomkostningerne, hvorved overskuddet fremkommer.  Foruden 

arbejdsomkostningerne består modelbedriftens kapacitetsomkostninger af omkostningerne til 
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energi, miljø, vedligehold, afskrivninger og renter på bygninger og inventar samt renter af kapital 

bundet i besætning (men ikke i beholdninger). 

 

Som det fremgår af tabel 2.1, er ikke medtaget ejendomsskatter og forsikringsudgifter i opgørelsen 

af kapacitetsomkostningerne. Med den nye landbrugslov er der ikke længere nogen simpel 

sammenhæng mellem krav til areal og produktionens størrelse. Der er derfor heller ikke nogen 

simpel sammenhæng fra produktionens størrelse til ejendomsskatten; og da ejendomsskatten (og 

forsikringsudgifterne) ikke forventes at afhænge af de analyserede scenarier, vil de heller ikke 

påvirke den relative økonomiske rangordning og vurdering af scenarierne. 

 

Tabel 2.1. Forklaring af anvendte økonomiske begreber 

Begreb Forklaring 

Omsætning Indtægter ved salg af smågrise og søer 
 
Foder 

 
Udgifter til foder 

Andre stykomkostninger Udgifter til halm, inseminering, vaccination, medicin, rådgivning, 
destruktion af døde søer og pattegrise, indkøb af sopolte m.m. 

Stykomkostninger Summen af udgifter til foder og andre stykomkostninger. 
Stykomkostningerne afhænger af antallet af søer og producerede 
smågrise og er derfor variable omkostninger 

Dækningsbidrag Omsætning minus stykomkostninger. Det fortæller, hvad der er tilbage til 
at dække kapacitetsomkostningerne, som på kort sigt må anses for at 
være faste 

 
Energi 

 
Især til opvarmning og ventilation 

Arbejdsomkostninger Udgifter til især at passe, fodre og flytte grise samt rengøre stalde 
Vedligehold Vedligehold af stald og inventar. Beregnes som en fast procentdel af den 

investerede kapital 
Kapitalomkostninger Rente og afskrivning af investering i stald og inventar, inklusiv lagre og 

gylleanlæg. Kapitalomkostningerne er beregnet som en annuitet, dvs. den 
årlige ydelse er den samme i hele staldens levetid, men fordelingen på 
rente og afskrivning ændres over tid 

Andre kapacitetsomkost. Udgifter til håndtering af gylle, miljø (omkostninger ved at overholde 
emisionskrav) og forrentning af besætningens værdi 

Kapacitetsomkostninger Summen af udgifter til energi, arbejde, miljø, vedligehold, kapital og andre 
kapacitetsomkostninger 

 
Overskud 

 
Dækningsbidrag minus kapacitetsomkostningerne. Angiver det centrale 
resultatmål i økonomiberegningerne 

 

 

Forrentning og afskrivning af bygninger og inventar betegnes som kapitalomkostninger, og er i 

budgetmodellen beregnet som en annuitet. Det betyder, at kapitalomkostningerne på bygninger og 

inventar, dvs. summen af forrentning og afdrag, er ens i alle år. Der er ikke taget hensyn til 

skattemæssige forhold, likviditet og finansieringsforhold. Derfor forudsættes det fx indirekte, at alle 

nyinvesteringer kan blive finansieret. I lyset af den nuværende finansielle krise i samfundet og den 

økonomiske krise i landbruget kan man godt sætte spørgsmålstegn ved denne antagelse. Det er 

imidlertid mere realistisk at forvente, at eventuelle nye krav til løsdrift i smågriseproduktionen først 
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skal være indfaset hos alle producenter efter afslutningen af en længere overgangsperiode. Til den 

tid må man også gå ud fra, at den økonomiske krise i landbruget er overstået. 

 

2.3. Valg af scenarier 

Beregningerne baseres som nævnt på en modelbedrift med 1.000 årssøer og produktion af 7 kg’s 

pattegrise. For modelbedriften beregnes den forventede økonomi ud fra forskellige scenarier for den 

anvendte produktionsteknologi. 

 

For modelbedriften opstilles der grundscenarier for 

- løbeafdelingen (L0) 

- drægtighedsstald (D0)   

- farestalden (F0) 

 

Grundscenarierne beskriver den eksisterende teknologi og de nuværende produktionsforhold i 

produktionen af 7 kg’s pattegrise. I grundscenariet (L0, D0, F0) er der traditionel opstaldning af søer 

i bokse i løbe- og fareafdelingerne og løsdrift i drægtighedsafsnittet. Dette produktionssystem udgør 

baseline i de økonomiske beregninger og vil dermed være sammenligningsgrundlaget i forhold til 

alternative produktionssystemer baseret på større brug af løsgående søer.   

 

For modelbedriften opstilles endvidere alternative scenarier for  

- løsdrift i løbeafdelingen (LX), og  

- løsdrift i farestalden (FX) 

 

De økonomiske beregninger omfatter i alt 12 forskellige produktionssystemer, som skitseret i tabel 

2.2.
3
 Produktionssystem 0 (dvs. kombinationen af L0, D0 og F0) angiver det konventionelle system 

til produktion af 7 kg’s grise i Danmark. De øvrige produktionssystemer vist i tabel 2.2 er alle 

baseret på løsgående søer i løbe- og/eller farestalden ved anvendelse af alternative 

produktionsteknologier.    

 
Tabel 2.2. Produktionssystemerne i de økonomiske beregninger 

Produktionssystem 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DB VSP 

Løbeafdeling L0 L0 L0 L0 L0 L1 L1 L1 L1 L1 LDB LVSP 

Drægtighedsstald D0 D0 D0  D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 

Farestald F0 F1 F2 F3 F4 F0 F1 F2 F3 F4 FDB FVSP 

Bemærkning: I tabellen angiver indeks 0, at der er tale om en eksisterende produktionsteknologi. 

 

 

                                                           
3
 Den følgende beskrivelse er baseret på et internt notat af 11. maj 2010 med titlen: Beregninger for Justitsministeriets 

arbejdsgruppe for hold af svin – Ny beskrivelse af behovet for investeringsoplysninger.   
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Arbejdsgruppen for hold af svin har besluttet, at der skal regnes på et alternativt stisystem for 

løsdrift i løbeafdelingen (angivet som L1 i tabel 2.2) og fire alternative stisystemer for løsdrift i 

farestalden (angivet som F1 – F4). Inklusiv baseline giver det de 10 kombinationsmuligheder (0-9), 

som vist i tabel 2.2. Endvidere har dels Dyrenes Beskyttelse og DyreværnsOrganisationernes 

SamarbejdsOrganisation (DOSO), og dels Videncenter for Svineproduktion i samarbejde med Den 

Danske Dyrlægeforening opstillet deres scenarier for løsgående søer i løbe- og fareafdelingerne. 

Scenarierne udarbejdet af Dyrenes Beskyttelse og DOSO er angivet som DB og for Dansk 

Svineproduktions og Dyrlægeforeningens vedkommende betegnet som VSP i tabel 2.2. Som det 

fremgår af tabellen skal der ikke regnes økonomi på ændringer i indretningen af drægtighedsstalden 

i forhold til de gældende regler.
4
 Senest i januar 2013 skal alle søer være løsgående i størstedelen af 

drægtighedsperioden.   

 

I det følgende er de forskellige stisystemer til løsdrift i løbe-, drægtigheds- og fareafdelingerne 

beskrevet.  

 

Løbeafdelingen 

Tabel 2.3 indeholder en teknisk beskrivelse af de enkelte stityper i løbeafdelingen (dvs. fra 

fravænning og indtil 4 uger efter løbning), hvor  

 

L0: Individuel opstaldning i bokse. Løbestalden er indrettet med bokse, og hvor søerne har 

mulighed for ornekontakt. Boksene er indrettet med 90 cm fast gulv i den forreste del af boksen.  

L1: Flokopstaldning med fri adgang til æde-/insemineringsbokse. Løbestalden indrettes med stier, 

som har et gulv med en drænet strøelsesmåtte. Det vil sige, at der er etableret en halmmåtte på et 

spaltegulv. Fra aktivitetsområdet har søerne adgang til æde-/insemineringsbokse. Stalden har 

supplerende sygestier til individuel opstaldning. 

LDB: Stitypen i scenariet fra Dyrenes Beskyttelse og DOSO. Den svarer til scenariet L1 ved brug af 

de mest sandsynlige værdier bortset fra, at det er antaget, at der vil være samme behov for sygestier 

som i L0.     

LVSP: Stitypen i scenariet fra Videncenter for Svineproduktion (VSP) i samarbejde med Den 

Danske Dyrlægeforening. Stitypen svarer fuldstændigt til stitypen i scenarium L1.  

Drægtighedsafdelingen  

Drægtighedsstalden (D0) indrettes med elektronisk sofodring, spaltegulv i gødearealer og lejearealer 

med strøelse. Stien indrettes jf. INFO-svin, Drægtighedsstalde – Flok – Elektronisk sofodring (ESF) 

09.01.2007. 

 

                                                           
4
 De gældende regler for indretning af stalde er summarisk beskrevet i Kærgaard et al. (2002: 83f.).  
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Tabel 2.3. Stityper i løbeafdelingen  

 L0 L1 LDB LVSP 

 Traditionel 
opstaldning i boks 

Løsdrift med fri 
adgang til æde-
/insemineringsbokse 
i perioden fra 
fravænning og til 4 
uger efter løbning 

Løsdrift med fri 
adgang til æde-
/insemineringsbokse 
i perioden fra 
fravænning og til 4 
uger efter løbning 

Løsdrift med fri 
adgang til æde-
/insemineringsbokse 
i perioden fra 
fravænning og til 4 
uger efter løbning 

Stiens indretning  Stien indrettes jf. 
INFO-svin, Løbestald 
– boksopstaldning, 
20.11.2008 

Stien indrettes jf 
INFO-svin, Løbestald 
– løsgående – 
flokopstaldning, 
20.11.2008 

Stien indrettes jf 
INFO-svin, Løbestald 
– løsgående – 
flokopstaldning, 
20.11.2008 

Stien indrettes jf 
INFO-svin, Løbestald 
– løsgående – 
flokopstaldning, 
20.11.2008 

Areal pr. so, m
2 

Jf. INFO-svin 
Bokse: 60/70 cm x 
210 cm, indv. 
(anbefaling) 

Jf INFO-svin 
Bokse: 65 cm x 210 
cm, indv. (anbefaling) 
Arealkrav som lovg. 
Der anbefales 5,5 m 
ml. boksrækkerne   

Jf INFO-svin 
Bokse: 65 cm x 210 
cm, indv. (anbefaling) 
Arealkrav som lovg. 
Der anbefales 5,5 m 
ml. boksrækkerne   

Jf INFO-svin 
Bokse: 65 cm x 210 
cm, indv. (anbefaling) 
Arealkrav som lovg. 
Der anbefales 5,5 m 
ml. boksrækkerne   

Gulvprofil  Fast gulv og 
spaltegulv 

Drænet dybstrøelse Drænet dybstrøelse Drænet dybstrøelse 

Strøelse, kg pr. 
stiplads pr. år.  

30 kg halm 150 kg halm  150 kg halm  150 kg halm  

Fodringsprincip  Tørfoder L0 L0 L0 

Sygestier, pct. af 
løsdriftspladserne 

0  2,5 0 2,5 

Kilder: Variabelgruppen nedsat af Justitsministeriets arbejdsgruppe for hold af svin, Dyrenes Beskyttelse og DOSO samt 
Videncenter for Svineproduktion og Den Danske Dyrlægeforening. 

 

Farestier 

Tabel 2.4 indeholder en teknisk beskrivelse af de forskellige stityper i fareafdelingen
5
, hvor  FDB i 

tabel 2.4 beskriver farestien i det alternative scenarium fra Dyrenes Beskyttelse og DOSO. Stitypen 

svarer til stitypen i F2. FVSP beskriver farestien i det alternative scenarium fra Videncenter for Dansk 

Svineproduktion og Den Danske Dyrlægeforening. Bortset fra gulvprofilen svarer stitypen her til 

stitypen i F2.     

                                                           
5
 Den følgende beskrivelse af de fem farestier F0----F4 er udarbejdet af Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & 

Fødevarer.   



20 
 

 

 

 

 

 Bemærk: Foto af sti uden varmeplade og uden lodrette tremmer i endevæg. 

 

F0: Den traditionelle kassesti. 

Kassestien med delvist spaltegulv er 

indrettet med fast gulv i den forreste 

del af stien og med spaltegulv i 

gødearealet. Soen er i en fareboks, 

og pattegrisene har en 

pattegrisehule. I øvrigt henvises til 

INFO-svin: Kassesti – delvist 

spaltegulv 1.11.2006. 

 

 

F1: Løsdriftssti. Stien er på 5 m
2
 

med spaltegulv i hele arealet og 

indrettet med en pattegrisehule med 

varmelampe og varmeplade i gulvet. 

Den ene side af stien er beklædt 

med en skråvæg, mens der er 

monteret friholderbøjler på 

endevæggene. Der er lodrette 

tremmer på den ene endevæg. 

Inventaret er 1 m højt. 
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F3: Løsdriftssti. Stien er 2,7 m dyb 

og 2,6 m bred og zoneopdelt. Der er 

et gødeområde med spaltegulv på 

0,8 m x 2,6 m. Gødeområdets sider 

er beklædt med lodrette tremmer og 

evt. en friholderbøjle på 

endevæggen. Hvilearealet er på 2,6 

x 1,9 m (incl. pattegrisehule), og 

gulvet er fast beton gulv. Den ene 

langside består af skråvæg med låg 

som samtidig udgør en opvarmet 

pattegrisehule (0,5 m x 1,9 m), mens 

endevæg (2,1 m) og den anden 

langside (1,9 m) er beklædt med 

skråvægge. Inventaret er 1 m højt.  

 

F2: Løsdriftssti. Stien er på 2,1 m x 

3 m og zoneopdelt. Der er et 

gødeområde på 2,1 m x 1,1 m med 

spaltegulv og et hvileareal på 2,1 m 

x 1,9 m med beton gulv. Der er 

pattegrisehule på det faste gulv og 

faste vægge langs betongulvet. Den 

ene side (2,1 m x 1,9 m) er 

påmonteret en skråvæg. Siderne og 

endevæggen på spaltegulvet består 

af lodrette tremmer med 

forholderbøjler påsat forneden. 

Inventaret er 1 m højt. 
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Tabel 2.4. Stityper i fareafdelingen   

 F0 F1 F2 F3 F4
 

FDB FVSP 

 Traditionel 
Kassesti 

Løsdriftssti Løsdriftssti Løsdriftssti Kombisti Løsdriftssti Løsdriftssti 

Areal pr. so, m2
 

4,9 5,0 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0 

Gulvprofil Delvist 
spaltegulv, 
gyllekum-
me under 
del af sti 

Fulddrænet 
gulv, 
gyllekum-
me under 
hele stien 

Delvist 
spaltegulv, 
gyllekum-
me under 
del af sti 

Delvist 
spaltegulv, 
gyllekum-
me under 
del af sti 

Delvist 
spaltegulv, 
Gyllekum-
me under 
del af sti 

Delvist 
spaltegulv, 
gyllekum-
me under 
del af sti 

Delvist fast 
gulv, kumme 
under hele 
stien 

Fodringsprincip 
for so og 
pattegrise 

Tørfoder F0 F0 F0 F0 F0 F0 

Pattegrisehule, 
varmetilførsel 

Pattegrise-
hule og 
gulvvarme 

F0 F0 F0 F0 F0 F0 

Friholderbøjler / 
vægge 

Boks 
 
 
 

Højere stiadskillelser, skråvægge og 
friholderbøjler 
 
 

Boks, højere 
adskillelse 
og frihol-
derbøjler på 
1-2 stisider 

Højere 
stiadskillels
er, skrå-
vægge og 
friholder-
bøjler 

Højere 
stiadskil-
lelser, skrå- 
vægge og  
friholder-
bøjler   

Strøelse 
(materiale og kg 
pr. so dagligt) 

0,1 kg halm F0 F0 F0 F0 F0 F0 

Kilder: Variabelgruppen nedsat af Justitsministeriets arbejdsgruppe for hold af svin, Dyrenes Beskyttelse og DOSO samt 
Videncenter for Svineproduktion og Den Danske Dyrlægeforening. 

 

 

Tabel 2.5 indeholder oplysninger om varmesystemet i hver af de fem stityper F0-----F4 i farestalden.  

F4: Kombisti. Stien er 2 m x 3 m. 

Der er en fareboks, hvor boksen kan 

åbnes, så de to boksvinger svinges 

ud til og ’monteres’ fast på 

stisiderne. Der er fast gulv i 

pattegrisehulen, og 1,6 m
2
 drænet 

gulv foran pattegrisehulen og 

krybben. I resten af stien er der 

spaltegulv. Siderne og endevæggen 

på spaltegulvet er delvist lukket 

inventar (60:40), med 

friholderbøjler påsat forneden. 

Inventaret er 1 m højt. 
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Tabel 2.5. Varmesystemet i de forskellige farestier 

Energiforbrug F0 F1 F2 F3 F4 

Staldareal pr. faresti
1
, m

2
 6 6 7 8 7 

Gulvtype Delvist fast Fuldspaltegulv Delvist fast Delvist fast Delvist fast 
Temperaturstrategi 22-18 °C 24-20 °C 22-18 °C 22-18 °C 22-18 °C 
Tørhedsgrad sti Meget tørt Tørt Tørt Tørt Tørt 
Gulvvarme grisehule 60 W 60 W 60 W 60 W 60 W 
Varmelampe gnsn. 14 W 14 W 14 W 14 W 14 W 
Rumvarme gnsn. 2 W 21 W 8 W 13 W 8 W 
Rumvarme pr. årsso 4 kWh 50 kWh 24 kWh 30 kWh 24 kWh 

1) Det skal bemærkes, at der her er tale om stiareal plus gangareal.  
Kilde: Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer. 

 

 

Energiberegningerne er gennemført af Videncenter for Svineproduktion (VSP) ved anvendelse af 

Staldvent-programmet. Beregningerne bygger på en lang række forudsætninger, som ikke er 

gengivet her.  
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3. Driftsøkonomiske analyser 

Kapitlet indeholder de driftsøkonomiske analyser. Afsnit 3.1 beskriver de valgte forudsætninger 

vedrørende produktion og miljø, investeringer og priser. Afsnit 3.2 indeholder en miljøvurdering af 

de analyserede staldsystemer, mens de driftsøkonomiske konsekvenser forbundet med de 

forskellige scenarier for løsgående søer er præsenteret og diskuteret i afsnit 3.3. Afsnit 3.4 

indeholder følsomhedsanalyser. 

 

3.1. Forudsætninger for beregningerne  

3.1.1. Produktion og miljø  

Forudsætningerne vedrørende de forventede produktions- og miljømæssige konsekvenser i 

grundscenariet og de alternative scenarier for løsgående søer er udarbejdet af variabelgruppen 

nedsat af Justitsministeriets arbejdsgruppe for hold af svin, Dyrenes Beskyttelse og DOSO samt 

Videncenter for Svineproduktion i samarbejde med Den Danske Dyrlægeforening.  

 

Løbeafdeling 

I tabel 3.1 er angivet de forventede produktionsresultater og miljøkonsekvenser ved løsdrift i 

løbeafdelingen. De forventede produktionsresultater og miljøkonsekvenser i scenariet fra Dyrenes 

Beskyttelse og DOSO (LDB) svarer helt til forudsætningerne i L1. I scenariet fra Videncenter for 

Svineproduktion og Dyrlægeforeningen (LVSP) svarer forudsætningerne ligeledes til 

forudsætningerne i L1 med undtagelse af værdierne for faringsprocent, udskiftningsprocent og pct. 

døde søer, hvor der i stedet enten er blevet anvendt minimums- eller maksimumsværdier.  
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Tabel 3.1. Forventede produktionsresultater og miljøkonsekvenser ved løsdrift i  

                  løbeafdelingen  

               L0               L1               LDB              LVSP 

 Traditionel 
opstaldning i boks 

Løsdrift med fri 
adgang til æde-/-
insimeneringsbokse 
i perioden fra 
fravænning til 4 
efter løbning 

Løsdrift med fri 
adgang til æde-/-
insimeneringsbokse 
i perioden fra 
fravænning til 4 
efter løbning 

Løsdrift med fri 
adgang til æde-/-
insimeneringsbokse 
i perioden fra 
fravænning til 4 
efter løbning 

Levendefødte pr. kuld, stk.:     

- Mest sandsynlig værdi                         14,1                          14,1                          14,1                          14,1  

Faringsprocent:     

- Mest sandsynlig værdi                            86                             86                             86                             83 

- Minimumsværdi                             83     

- Maksimumværdi     

Udskiftningsprocent:     

- Mest sandsynlig værdi                            22                             22                             22                          25,5 

- Minimumsværdi     

- Maksimumværdi                          25,5     

Søer, døde, % af antal 
årssøer i besætningen 

    

- Mest sandsynlig værdi                            15                            15                             15                             17  

- Minimumsværdi     

- Maksimumværdi                             17                             17    

Fodring
1 

    

- Sofoder, kg pr. årsso,                               -                               -                                -                                -  

Energiforbrug
1 

    

- Kw-timer pr. årsso                                -                               -                               -                               - 

Arbejdsforbrug (relateret til 
strøelse) 

    

- Mest sandsynlige værdi, 
min. pr. stiplads i løbeafdeling 
pr. år 

                             3                            47                            47                            47 

Miljø     

Produktionssystemets 
ændrede påvirkning af miljøet 

    

Ammoniakemission, kg NH3-
N/årsso 

                        1,75                         2,15                          2,15                          2,15  

Lugtemission, OU/s pr. 
Stiplads  

                           16                            16                            16                            16 

1) Se tabel 3.2.  
Bemærkninger: Der blev ikke opnået enighed i variabelgruppen ved opstilling af L0 og L1. Videncenter for 
Svineproduktion vurderer, at der er en højere udskiftningsprocent og en højere dødelighed ved løsdrift. 
Kilder: Variabelgruppen nedsat af Justitsministeriets arbejdsgruppe for hold af svin, Dyrenes Beskyttelse og DOSO samt 
Videncenter for Svineproduktion og Den Danske Dyrlægeforening. 

 

Farestald 

De forventede produktionsresultater og miljøkonsekvenser for grundscenariet og de fire systemer 

for løsdrift F1–F4 i farestalden er vist i tabel 3.2. Desuden er vist de forventede resultater i de to 

alternative scenarier FDB og FVSP, som er udarbejdet af dels Dyrenes Beskyttelse (og DOSO), dels 

Videncenter for Dansk Svineproduktion i samarbejde med Den Danske Dyrlægeforening. Scenariet 

FDB svarer til F2 ved brug af de mest sandsynlige værdier, bortset fra arbejdstidsforbruget, hvor der 

forventes at være et arbejdstidsforbrug for fikserede søer (dvs. svarende til F0). Scenariet FVSP 

adskiller sig fra de mest sandsynlige værdier i F2 ved bl.a. at indeholde forventning om en større 

pattegrisedødelighed og et større arbejdsforbrug. 
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3.2. Forventede produktionsresultater og miljøkonsekvenser for scenarierne i  

fareafdelingen 

       F0       F1       F2       F3       F4       FDB       FVSP 

 Traditionel 
Kassesti 

Løsdrifts-
sti 

Løsdrifts-
sti 

Løsdrifts-
sti 

Kombisti Løsdrifts-
sti 

Løsdrifts-
sti 

Levendefødte pr. 
kuld, stk. 

       

- Mest sandsynlig værdi           14,1            14,1           14,1           14,1           14,1           14,1           14,1 

- Minimumsværdi            13,5           13,5           13,5           13,5   

- Maksimumværdi            14,5           14,5           14,5           14,5   

Fravænningsvægt, kg 
pr. gris 

       

- Mest sandsynlig værdi             7,3              7,3             7,6             7,6             7,6             7,6             7,6 

- Minimumsværdi               7,3             7,3             7,3   

- Maksimumværdi               7,9             7,9             7,9   

Fravænningsalder, 
antal dage 

              F0              F0              F0              F0              F0              F0 

Spildfoderdage, antal 
dage 

          14,8               F0              F0              F0              F0              F0              F0 

Dage til 1. løbning             5,1               F0              F0              F0              F0              F0              F0 

Drægtighedsdage            116              F0              F0              F0              F0              F0              F0 

Pattegrise, døde, % af 
levendefødte 

       

- Mest sandsynlig værdi           13,8           13,8           13,8           13,8           13,8           13,8           19,0 

- Minimumsværdi               - 5               - 5              - 5              - 5    

- Maksimumværdi              + 5             + 5              + 5             + 5    

Fodring        

- Sofoder, FE pr. årsso,          1520              F0      F0 + 21       F0 + 21       F0 + 21       F0 + 21      F0 + 21  

- Smågrisefoder, FE pr. 
årsso 

              -
1) 

             F0              F0              F0 F0              F0              F0 

Energiforbrug        

- Kw-timer til rumvarme  
pr. årsso (indtil 
fravænning) excl. 
ventilation, gulvvarme 
og varmelamper som er 
ens (se tabel 2.5) 

               4              50              24              24              30              24              56 

Arbejdsforbrug, 
farestald, timer/årsso 

      F0       F1       F2       F3       F4      FDB      FVSP 

- Mest sandsynlig værdi             4,6        4,6 + 3       4,6 + 4       4,6 + 4       4,6 + 4             4,6              7,6 

- Minimumsværdi, %             - 25             - 25             - 25             - 25    

- Maksimumværdi, %            + 25            + 25            + 25            + 25    

Miljø        

Produktionssystemets 
ændrede påvirkning af 
miljøet 

       

Ammoniakemission, kg 
NH3-N/årsso 

          0,75           1,55           0,83           0,69           0,18           0,83           1,85 

Lugtemission, OU/s pr. 
stiplads 

             72            104              80              66              80              80            123 

1) Variabelgruppen har ikke specificeret forbruget af smågrisefoder. I de økonomiske beregninger er anvendt et 

foderforbrug svarende til 10 FE pr. årsso i F0. 

Kilder: Variabelgruppen nedsat af Justitsministeriets arbejdsgruppe for hold af svin, Dyrenes Beskyttelse og DOSO samt 

Videncenter for Svineproduktion og Den Danske Dyrlægeforening.  

Bemærkninger: Der blev ikke opnået enighed i variabelgruppen om arbejdstidsforbruget i farestier. 
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3.1.2. Investeringer 

De forventede investeringer ved nybyggeri af de forskellige staldsystemer er udarbejdet af Gråkjær 

Staldbyggeri A/S. Investeringsforudsætningerne er baseret på dimensionering af et nyt soanlæg til 

1.000 søer med overflytning af fravænnede smågrise, Skovgaard (2010a). Der er ikke regnet på 

investeringer i eksisterende produktionsanlæg.  

 

Investeringer i et konventionelt produktionssystem 

Investeringerne til bygning af et nyt konventionelt produktionssystem baseret på en modelbedrift 

med en besætningsstørrelse på 1.000 årssøer og en produktion af 7 kg’s grise fremgår af tabel 3.3.  

Investeringerne omfatter udelukkende smågrisegriseproduktion, og ikke investeringer i markdriften, 

slagtesvineproduktion eller andre driftsaktiviteter. Der er således tale om en jordløs bedrift, som 

køber alt foderet (indkøb af færdigblandet so- og smågrisefoder) og afsætter al gylle.  

   

Tabel 3.3. Investeringer i et konventionelt system til smågriseproduktion  

 Enhed L0 D0 F0 Gylleanlæg Foderlagre 

Samlet investering Kr. i alt 3.205.000 5.650.000 6.460.000 600.000 1.500.000 

Bygningsandel
1 

Pct. 75 75 75 90 50 

Afskrivningsperiode, bygning Antal år 25 25 25 25 25 

Afskrivningsperiode, inventar  Antal år 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

1) Andel af investeringen til råbygninger. Resten af investeringen antages at vedrøre inventar og driftsmidler.    

Kilder: Skovgaard (2010a) og egne forudsætninger.  

 

Investeringer i alternative produktionssystemer til løsdrift 

Investeringerne i alternative scenarier for løsdrift i henholdsvis løbeafdelingen og farestalden er vist 

i tabel 3.4. Her angiver L1: løsdrift i løbeafdelingen og F1 – F4: alternative systemer til løsdrift i 

farestalden. Udgangspunktet for investeringsoverslagene er samme modelbedrift som i baseline, 

dvs. en bedriftsstørrelse på 1.000 søer og en produktion af 7 kg’s grise. Det antages endvidere, at 

overgang til løsdrift i løbe- og/eller farestalden ikke vil påvirke investeringerne i gylleanlæg og 

foderlagre. Det betyder, at investeringerne i gylleanlæg og foderlagre vil være de samme som ved 

en konventionel produktion, jf. tabel 3.3.    

 

Tabel 3.4. Investeringer ved alternative løsdriftssystemer i løbe- og fareafdelingen  

 Enhed L1 F1 F2 F3 F4 

Samlet investering Kr. i alt 5.555.000 7.956.000 9.180.000 10.235.000 8.430.000 

Bygningsandel
1 

Pct. 80 75 75 75 75 

Afskrivningsperiode, bygning Antal år 25 25 25 25 25 

Afskrivningsperiode, inventar  Antal år 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

1) Andel af investeringen til råbygninger. Resten af investeringen antages at vedrøre inventar og driftsmidler.    

Kilder: Skovgaard (2010a) og egne forudsætninger.  

  

Som generelle bemærkninger til tabel 3.3 og 3.4 oplyser Gråkjær (Skovgaard, 2010a), at der i 

løbekontrol- og drægtighedsstalden er indeholdt en investering i et halmbaneanlæg til en samlet 

værdi på 500.000 kr. Anlægget er fordelt med 30 procent til løbekontrol. Endvidere er 
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gylleopbevaring baseret på en 5.000 m
3
 tank, som ikke er overdækket. Samlet er den årlige 

produktion af gylle på 5.000 m
3
 (standard miljø), således opbevaringskapaciteten er knap 12 

måneder. 

 

I samarbejde med Gråkjær er det valgt at afskrive bygningerne over 25 år og inventaret over 12,5 

år. Der er tale om driftsmæssige afskrivninger, som ikke bør forveksles med de skattemæssige 

afskrivninger. I praksis varierer den driftsmæssige afskrivningsperiode betydeligt; mange 

svinestalde afskrives formentlig over 30 år og inventaret over 15 år, idet staldbygninger typisk 

holder dobbelt så længe som inventar. I takt med, at der kommer mere viden og flere erfaringer fra 

praksis må det forventes, at holdbarheden og funktionsevnen i inventar til løsgående søer bliver 

bedre.      

   

3.1.3. Priser 

For at beregne de forventede økonomiske konsekvenser i de forskellige løsdriftssystemer, er det 

nødvendigt at opstille forudsætninger om de fremtidige priser på dels de anvendte 

produktionsfaktorer, dels udbyttet. Priserne på udbyttet består af forventede priser ved salg af 7 kg’s 

grise og udsættersøer til slagtning. I de sidste mange år har disse priser svinget voldsomt. Derfor 

kan det give et misvisende billede af de økonomiske konsekvenser ved indførelse af ny 

velfærdslovgivning at tage udgangspunkt i de aktuelle priser eller priser på et givet tidspunkt. Som 

følge heraf er de benyttede priser i beregningerne blevet fastlagt ud fra en udjævning over årene 

således, at de svarer til gennemsnittet af de sidste 8 år.  
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Figur 3.1. Udviklingen i noteringen for smågrise og slagtesvin 

 

 

Udviklingen i noteringen for slagtesvin og smågrise, 7 kg, er vist i figur 3.1. Gennemsnit for prisen 

på smågrise i den viste periode er 193 kr, og for slagtesvin er den gennemsnitlige notering 8,80 kr. 

pr. kg. Det ses, at smågriseprisen på nær nogle enkelte perioder har været nært knyttet til noteringen 

på svinekød. Særligt i årene 2006-2008 har der været perioder med en betydelig divergens mellem 

smågriseprisen og slagterinoteringen. I beregningerne er brugt en pris på 215 kr. ved salg af én 7 

kg’s pattegris.    

 

Den historiske udvikling i foderpriserne fremgår af figur 3.2. Siden år 2000 har udviklingen i 

foderpriserne været forholdsvis stabil indtil engang i 2007, hvor der indtraf en kraftig prisstigning. 

Der er tale om en prisboble, som varede fra medio 2007 til ultimo 2009. Gennemsnittet for 

fuldfoder til søer er på 130 kr. pr. 100 kg og til smågrise på 196 kr. pr. 100 kg fuldfoder.  

 

Der er regnet i faste priser. Det betyder, at alle priser antages at stige i takt med inflationen. Denne 

antagelse harmonerer ikke med den historiske prisudvikling, hvor der har været en tendens til, at 

priserne på produktionsfaktorerne er steget mere end landbrugets salgspriser. Med andre ord har der 

været et faldende bytteforhold. Imidlertid har der samtidigt været produktivitetsstigninger i 

svineproduktionen og det øvrige landbrug. Produktivitetsstigninger er udtryk for, at den 
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producerede mængde stiger mere end summen af de anvendte produktionsfaktorer. Stigningerne er 

bl.a. en konsekvens af den biologiske og teknologiske udvikling samt strukturudviklingen mod 

større produktionsenheder og de heraf følgende stordriftsfordele. I de økonomiske analyser er det 

implicit antaget, at faldet i bytteforholdet fuldt ud kompenseres af produktivitetsgevinster. Med den 

antagelse er det realistisk at regne i faste priser og uændret produktivitet, selv om der tale om en 

kraftig forenkling i forhold til virkeligheden. Det er også velkendt, at der er stor spredning i 

produktiviteten og effektiviteten blandt svineproducenter, jf. Hummelmose (2009a).  

 

 

Figur 3.2. Udviklingen i foderpriser (fuldfoder)  

 

 

 

Udviklingen i den korte og lange rente er vist i figur 3.3, hvor også realrenten er medtaget. 

Realrenten er den lange rente korrigeret for inflation, men uden risikopræmie. Den gennemsnitlige 

lange realrente ses har at være knap 4 procent. På den baggrund er benyttet en realrente på 4 pct. 

pro anno i de økonomiske beregninger. En realrente på 4 procent afspejler ikke de nuværende 

finansieringsvilkår i landbruget, men er mere udtryk for et langsigtet, realt renteniveau. I de senere 

år er især den korte rente faldet drastisk, og befinder sig nu på et historisk lavt niveau; et så lavt 

niveau, at det må betragtes som et økonomisk faresignal, og derfor ikke kan fortsætte på sigt.  
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Figur 3.3. Udvilingen i renter 

 

 

I tabel 3.5 er de anvendte prisforudsætninger blevet opsummeret. Da der normalt gives et tillæg til 

smågrisenoteringen, er prisen på smågrise sat til 215 kr. pr. styk. Der er betydelig usikkerhed på 

denne pris, ikke mindst fordi en stor del af den danske smågriseproduktion i dag afsættes til det 

tyske marked til en merpris i forhold til det danske marked. Den seneste udvikling i dansk 

svineproduktion, herunder årsagerne til den stigende smågriseeksport, er nærmere analyseret i 

kapitel 4 i Fødevareøkonomisk Institut (2010). Ændrede forudsætninger vedrørende smågriseprisen 

vil dog ikke forrykke den indbyrdes økonomiske rangordning af de vurderede systemer for løsdrift, 

idet den anvendte økonomimodel er næsten lineær i priserne.  

 

Bygninger afskrives over 25 år og inventar over 12,5 år, mens vedligeholdelsesudgifterne udgør 0,7 

procent af investeringen for bygninger og 2 pct. for inventar.  

 

Timelønnen er sat til 150 kr. pr. time. Al arbejdskraft til pasning af søer og smågrise er aflønnet 

med denne timeløn. I beregningerne skelnes der således ikke mellem, hvorvidt grisene bliver passet 

af fremmed medhjælp eller af ejeren og dennes familie. Det skyldes, at arbejdskraften og alle andre 

indsatsfaktorer bør aflønnes til markedspriser i økonomiske analyser. Timelønnen afspejler derfor 

den løn, som den benyttede arbejdskraft i smågriseproduktionen antages at kunne tjene ved anden 

beskæftigelse. De 150 kr. pr. time svarer nogenlunde til gennemsnitslønnen for ansatte i landbruget. 
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Tabel 3.5. De benyttede prisforudsætninger 
Smågrise, kr. pr. stk. 215 

Kg regulering for smågrise, kr. pr. kg 9 

Afregningspris søer, kr. pr. kg 7,3 

Sofoder, kr. pr. FEs 1,3 

Leveret sopolt, kr. 1.550 

Løn, kr. pr. time 150 

Energi, kr. pr. kWh 0,72 

Inseminering, kr. pr. so 125 

Medicinering/vaccin, kr. pr. so 200 

Rådgivning, kr. pr. so 50 

Udbringningspris, kr. pr. m
3
 gylle 20 

Halm og strøelse, kr. pr. kg pr. so  0,5 

Realrente 0,04 

Afskrivningsperiode, bygning, år 25 

Afskrivningsperiode, inventar, år 12,5 

Kilde: Fødevareøkonomisk Institut.  

 

Priser for polte, søer og smågrise er ab stalddør, dvs. transport er indeholdt i polteprisen. 

Omkostninger ved flytning af dyr inden for staldene indgår i arbejdskraftforbruget. Værdi af 

stambesætningen er fastsat ud fra ”Vurderingspriser og opgørelsesmetoder” fra Fødevareøkonomisk 

Institut. Der er ikke medtaget produktionsafgift for hverken polte eller søer og der er heller ikke 

medtaget slagteafgift for søer. Endvidere er der ikke medtaget omkostninger ved brug af orner til 

ornekontakt da størrelsen er ubetydelig og ikke forventes at ændres mellem de forskellige scenarier. 

 

3.2. Miljøvurdering  

Ved miljøgodkendelse af nye stalde er kravet bl.a., at ammoniakemissionen skal overholde de 

gældende regler. Ifølge Grøn Vækst aftalen er kravet for godkendelse af stalde i 2010, at 

ammoniakemissionen skal være 30 procent under emissionen fra referencestalden baseret på 

normtal fra 2005/06 for den pågældende kategori af dyr. Endvidere skal man dokumentere, at der er 

anvendt den bedste tilgængelige teknologi (BAT), jf. Miljøstyrelsens BAT blade. 

 

Hovedformålet med dette afsnit er at analysere, hvordan emissionen af ammoniak ændres ved et 

skift fra basissystemet Sys 0 til løsdriftssystemer i løbe- og/eller fareafdelingen, og dernæst beregne 

hvor stor omkostningen vil blive for at nå et emissionsniveau svarende til basissystemet. De 

yderligere omkostninger, der er forbundet med at opnå et emissionsniveau, som sikre en 

husdyrgodkendelse af basisteknologien Sys 0, er derimod ikke analyseret.
6
  

 

Ammoniakemissionerne angivet i tabel 3.1 og 3.2 er i tabel 3.6 sammenlignet med emissionen ved 

en referenceteknologi. Som det fremgår, er emissionen i basisscenariet lavere (2,50 kg NH3-N/dyr) 

                                                           
6
 Eventuelle omkostninger til reduktion af lugtemissionen, som angivet i tabel 3.1 og 3.2, er heller ikke inkluderet i 

miljøberegningerne. Der findes ikke i dag et dokumentationsgrundlag til beregning af omkostningerne ved reduceret 

lugtemission.    
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end den referenceemission, der i dag bruges ved husdyrgodkendelser på 3,58 kg NH3-N. Det er der 

flere årsager til. For det første er det normtal fra 2009/10, der ligger til grund for beregningen og 

ikke normtal 2005/06. Det betyder, at forbedringer i bl.a. fodringen i løbet af perioden ikke indgår. 

 

Tabel 3.6. Emissionskrav til løbe-, drægtigheds- og fareafdelinger  

Staldafdeling   Reference- 
teknologi  

Angivet staldtab  
(kg NH3-N/dyr)  
(2008/09 tal) 

Emission ved 
referenceteknologí 
(kg NH3-N/dyr)  
(2005/06 tal) 

Norm 2005/06    

Løbeafdeling (30%)  
+  
Drægtighedsafdeling (70%) 

Boks  
 
Løsgående søer,  
delvis spaltegulv   

 
1,75 

 
2,62 

Fareafdeling  Kassestier delvist fast gulv 0,75 0,96 

Sum   2,50 3,58  

LØSDRIFT     

Løbeafdeling  
+  
Drægtighedsafdeling  

Løsdrift    
1)

 
 
Løsgående søer,  
delvis spaltegulv   

 
2,15  

 
Ikke beregnet  

Fareafdeling  Løsdrift     
2)

 0,18 – 1,85 Ikke beregnet  

Samlet emission  Løsdrift  2,33 – 4,00 Ikke beregnet  
1)

 I normtallene er udskillelsen fra drægtige søer (fast gulv) angivet til 19,04 kg N ab dyr. 
2)

 I normtallene er udskillelsen fra diegivende søer (kassesti med delvist spaltegulv) angivet til 8,16 kg N ab dyr.  

Kilde: Bekendtgørelse om husdyr og beregninger på Fødevareøkonomisk Institut.  

 

En anden forskel er, at tab fra lageret ikke indgår i opgørelsen, hvorfor emissionen alene omfatter 

stalden. Endelig er emissionen i denne analyse baseret på en ny beregningsmetode kaldet TAN, 

hvor summen af ammoniak- og ammoniumemissionen opgøres. Emissionskrav i 2010 ligger 30 

procent under emissionen fra referenceteknologien, og er derfor samlet 2,51 kg NH3-N per dyr for 

løbe-, drægtigheds- og farestald ab lager.  

 

I nogle af de nye løsdriftssystemer vil der være øget emission af ammoniak i forhold til 

basissystemet. Beregningen af den yderligere emission kompliceres af, at der sidste år er ændret 

princip (til TAN). Det medfører, at det reelt kræver anvendelse af husdyrgodkendelse.dk for at lave 

beregninger for udvalgte stalde, idet der ikke forligger tabelværdier for ammoniakemissionen for 

alle stalde og for nyere normtal når hele kæden inkl. lager indgår.   

 

Som det fremgår af tabel 3.7, er emissionen generelt højere i de nye løsdriftsstalde end ved 

anvendelse af referenceteknologien (Sys 0). Dette skyldes bl.a., at gødningen ikke transporteres så 

hurtigt væk fra overfladen, hvorved emissionen øges. For Sys 1 til Sys 9 udgør forskellen i emission 

mellem -0,57 og 1,20 kg NH3-N. Af de ni systemer kommer den største meremission i Sys 6, hvor 

der løsgående søer i både løbe- og farestalden, og farestien er 5 m
2
 med fuldt spaltegulv.    
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Tabel 3.7. Emission pr. dyr i de forskellige staldsystemer (kg NH3-N/årsso) 

System 
Løbe- 
afsnit 

Drægtig- 
hedsafsnit 

Fare- 
afsnit 

Løbe- og 
drægtigheds-
afdeling Fareafdeling I alt 

Sys 0 L0 D0 F0 1,75 0,75 2,50 

Sys 1 L0 D0 F1 1,75 1,55 3,30 
Sys 2 L0 D0 F2 1,75 0,83 2,58 
Sys 3 L0 D0 F3 1,75 0,69 2,44 
Sys 4 L0 D0 F4 1,75 0,18 1,93 
Sys 5 L1 D0 F0 2,15 0,83 2,98 
Sys 6 L1 D0 F1 2,15 1,55 3,70 
Sys 7 L1 D0 F2 2,15 0,83 2,98 
Sys 8 L1 D0 F3 2,15 0,69 2,84 
Sys 9 L1 D0 F4 2,15 0,18 2,33 
Sys DB    2,15 0,83 2,98 
Sys VSP    2,15 1,85 4,00 

Bem: Forskel i emissionen er opgjort alene som emissionen i stalden.  

Kilde: Variabelgruppen nedsat af Justitsministeriets arbejdsgruppe for hold af svin, Dyrenes Beskyttelse og DOSO samt 
Videncenter for Svineproduktion (se tabel 3.1 og 3.2). 

 

Den højere emission i nogle af de nye løsdriftssystemer betyder, at der i disse systemer skal 

implementeres andre tiltag for ikke at overskride den emission, der blev beregnet i Sys 0 systemet. 

Der er ikke her valgt en bestemt teknologi, som vil være bedst. I stedet er skønnet en omkostning 

pr. kg NH3-N, der vil kunne finansiere en eller flere teknologier til reduktion af NH3 emissionen. 

Beregning af meromkostningerne er vist i tabel 3.8.   

 

Tabel 3.8.  Omkostninger ved at opfylde emissionskrav for sostald (1.000 årssøer)  

System 
Løbe- 
afsnit 

Drægtig- 
hedsafsnit 

Fare- 
afsnit 

Samlet 
emission 
(kg NH3-N)   

Meremission 
i forhold til 
Sys 0   
(kg NH3-N) 

Omkostningerne 
ved reduktionskrav  
(kr. pr. bedrift)  

Omkostnings-
krav 
(kr. pr. årsso) 

Sys 0 L0 D0 F0 2.500 0 0 0 
Sys 1 L0 D0 F1 3.300 800 32.000 32,0 
Sys 2 L0 D0 F2 2.580 80 3.200 3,2 
Sys 3 L0 D0 F3 2.440 -60 - - 
Sys 4 L0 D0 F4 1.930 -570 - - 
Sys 5 L1 D0 F0 2.980 480 19.200 19,2 
Sys 6 L1 D0 F1 3.700 1.200 48.000 48,0 
Sys 7 L1 D0 F2 2.980 480 19.200 19,2 
Sys 8 L1 D0 F3 2.840 340 13.600 13,6 
Sys 9 L1 D0 F4 2.330 -170 - - 
Sys DB    2.980 480 19.200 19,2 
Sys VSP    4.000 1.500 60.000 60,0 

Kilde: Beregninger på Fødevareøkonomisk Institut. 

 

Til fastlæggelse af meromkostningen ved yderligere emissionskrav er taget udgangspunkt i de 

analyser, der er lavet som forarbejde til mulige justeringer af de gældende ammoniakkrav (Aaes et 

al., 2009). I den analyse indgår ikke effekten på udbringning. Den valgte skyggepris er 

omkostningen for en yderligere reduktion for bedrifter med søer. Nogle bedrifter vil have andre 

muligheder, men her er udgangspunktet taget i sostalde, hvorfor billige teknologier i forhold til 

slagtesvin fx ikke kan anvendes. Prisen på et kg yderligere reduktion i NH3-N er fastsat til 40 kr. 

Det betyder eksempelvist, at meromkostningen for Sys 6 er 48.000 kr., idet meremissionen er 1.200 

kg NH3-N, og prisen er 40 kr. pr. kg NH3-N. De beregnede omkostninger angiver, hvad det koster 
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at gøre de nye løsdriftssystemer lige så effektive i forhold til begrænsning af ammoniakudslip som 

basissystemet Sys 0.  

 

Det skal afslutningsvis nævnes, at der også i Sys 0 referencesystemet er behov for yderligere 

investeringer for at opfylde kravene i husdyrbekendtgørelsen i forhold til ammoniakemissionen. 

Disse investeringer indgår dog ikke i beregningerne. Det betyder samtidigt, at den økonomiske 

værdi af lavere emission i nogle af løsdriftssystemerne i forhold til basissystemet ikke er blevet 

opgjort og inkluderet i beregningerne. Det gælder for Sys 3, 4 og 9.     

 

3.3. Driftsøkonomiske konsekvenser 

De driftsøkonomiske konsekvenser for Sys 0 – 9 er vist i tabel 3.9.
7
 Med de anvendte 

forudsætninger er der i basissystemet Sys 0 et dækningsbidrag på 3.040 kr. pr. årsso og et samlet 

overskud på 71 kr. pr. årsso. Sys 0 beskriver det eksisterende system til produktion af pattegrise 

indtil fravænning. For en bedrift med 1.000 årssøer svarer det til et samlet overskud på 71.000 kr. 

Det er et meget beskedent overskud i betragtning af, at forsikringer, ejendomsskatter og en række 

andre omkostninger ikke er medtaget i beregningerne. Der er heller ikke indregnet nogen 

risikopræmie, men til gengæld er al arbejdskraften blevet aflønnet med 150 kr. i timen. Det lille 

overskud afspejler, at selv relativt store svinebrug ikke kan forvente at opnå stabile overskud, når 

deres produktionsresultater ligger på et gennemsnitsniveau.
8
 Ud fra en ligevægtsbetragtning i en 

åben økonomi er det kun muligt for danske smågriseproducenter at opretholde et stort overskud, 

hvis deres produktivitet er højere end deres konkurrenters. 

  

I tabel 3.9 angiver Sys 1 til Sys 9 alternative produktionssystemer med større brug af løsgående 

søer. I Sys 1 til Sys 4 er der løsdrift i farestalden, men ikke i løbeafdelingen. I Sys 5 er der omvendt 

løsdrift i løbeafdelingen, men ikke i farestalden. Sys 6 til Sys 9 er forskellige systemer med 

løsgående søer i både løbe-, og farestalden.     

 

Det fremgår af tabel 3.9, at der vil komme et underskud på modelbedriften ved overgang til 

løsgående søer i løbe- og/eller farestalden. Det samlede underskud varierer mellem 435.000 kr. i 

Sys 5, hvor der er lavet løsdrift i løbeafdelingen, til 1.320.000 kr. i Sys 8, hvor stitypen er F3 med et 

areal på 7 m
2
 pr. so. Det beregnede underskud er størst, når der er løsgående søer i både løbe- og 

fareafdelingen. Den økonomiske effekt af at indføre løsdrift i løbestalden er i modelberegningerne 

uafhængig af, hvilken type faresti der bruges. Det skyldes, at effekten udelukkende afhænger af 

ændringer i omkostningerne til arbejdskraft, halm og investeringens størrelse. Ingen af disse 

ændringer påvirker resultaterne i farestalden. 

                                                           
7
 De driftsøkonomiske konsekvenser for scenarierne DB og VSP er vist som følsomhedsanalyser i afsnit 3.4. 

8
 En oversigt i Produktionsøkonomi Svin 2009 viser, at det årlige driftsresultat, dvs. resultatet efter 

finansieringsomkostninger, i perioden 1999 – 2008 har været 1.000 kr. i gennemsnit på heltidsbedrifter med svin, jf. 

Hummelmose (2009a: 55).    
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Tabel 3.9. Budgettal for modelbedrift med 1.000 årssøer, beløb er i 1.000 kr. 

 

Sys 0 Sys 1 Sys 2 Sys 3 Sys 4 Sys 5 Sys 6 Sys 7 Sys 8 Sys 9 

Løbeafsnit L0 L0 L0 L0 L0 L1 L1 L1 L1 L1 

Drægtighedsafsnit D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 

Fareafsnit F0 F1 F2 F3 F4 F0 F1 F2 F3 F4 

Salg af søer 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 

Salg af smågrise 5.814 5.814 5.887 5.887 5.887 5.814 5.814 5.887 5.887 5.887 

Omsætning 6.253 6.253 6.325 6.325 6.325 6.253 6.253 6.325 6.325 6.325 

           Foder Søer 1.976 1.976 2.003 2.003 2.003 1.976 1.976 2.003 2.003 2.003 

Foder Smågrise 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Andre omkostninger 1.214 1.214 1.214 1.214 1.214 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 

= Stykomkostninger 3.212 3.212 3.240 3.240 3.240 3.272 3.272 3.300 3.300 3.300 

Dækningsbidrag 3.040 3.040 3.085 3.085 3.085 2.980 2.980 3.025 3.025 3.025 

           Energi 255 288 269 274 269 255 288 269 274 269 

Arbejdsomkostninger 1.283 1.733 1.883 1.883 1.883 1.512 1.962 2.112 2.112 2.112 

Vedligehold 157 172 185 196 177 181 196 209 220 201 

Kapitalomkostninger 1.130 1.241 1.331 1.409 1.276 1.304 1.414 1.505 1.583 1.449 

Andre kapacitetsomkost. 144 176 147 144 144 163 192 163 158 144 

= Kapacitetsomkostninger 2.969 3.610 3.816 3.905 3.749 3.415 4.053 4.258 4.345 4.176 

Overskud 71 -570 -731 -821 -664 -435 -1.073 -1.233 -1.320 -1.151 
 

Anm.: Som følge af afrundinger kan summer ud fra tallene i denne og i følgende tabeller afvige fra delsummer, 
dækningsbidrag og overskud. 

 

Der er tale om relativt store underskud ved overgang til løsgående søer. I Sys 6 - 9 skal dæknings-

bidraget eksempelvis stige med henholdsvis 36, 41, 44 og 38 pct. for fuldt ud at kompensere for de 

højere omkostninger som følge af løsgående søer i hele produktionssystemet. Det samlede 

dækningsbidrag skal i alle fire systemer stige med mere end en million kroner for at neutralisere 

meromkostningerne til løsdrift. Tabel 3.9 indikerer tillige, at der er stigende marginalomkostninger 

forbundet med større dyrevelfærd (når det antages, at øget staldareal pr. so leder til øget velfærd). I 

sys 6, hvor der er et areal på 5 m
2
 pr. so i farestalden, er underskuddet på 1.073.000 kr. Når arealet 

øges til 6 og 7 m
2
 pr. so i henholdsvis Sys 7 og 8, stiger underskuddet til 1.233 og 1.320 tusinde 

kroner. 

  

Tabel 3.10 indeholder udvalgte nøgletal for hvert system. Det er bemærkelsesværdigt, at i de 

systemer, hvor investeringerne er størst, er underskuddet også størst. De skyldes, at de større 

investeringer giver større kapitalomkostninger uden, at omsætningen ændres af betydning.  
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Tabel 3.10. Nøgletal  

 

Sys 0 Sys 1 Sys 2 Sys 3 Sys 4 Sys 5 Sys 6 Sys 7 Sys 8 Sys 9 

Løbeafsnit L0 L0 L0 L0 L0 L1 L1 L1 L1 L1 

Drægtighedsafsnit D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 

Fareafsnit F0 F1 F2 F3 F4 F0 F1 F2 F3 F4 

Bygningsinvestering pr. årsso, kr. 11.486 12.608 13.526 14.318 12.964 13.249 14.371 15.289 16.080 14.726 

Investering pr. årsso, kr. 15.315 16.811 18.035 19.090 17.285 17.665 19.161 20.385 21.440 19.635 

Dækningsbidrag pr. årsso, kr. 3.040 3.040 3.085 3.085 3.085 2.980 2.980 3.025 3.025 3.025 

Dækningsbidrag pr. smågris, kr. 114 114 116 116 116 112 112 113 113 113 

Overskud pr. årsso, kr. 71 -570 -731 -821 -664 -435 -1,073 -1,233 -1,320 -1,151 

Overskud pr. smågris, kr. 3 -21 -27 -31 -25 -16 -40 -46 -49 -43 

Fravænnede grise pr. årsso, stk. 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 

Pct. døde til fravænning, pct. 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 

Arbejdskraft pr årsso, timer 8,5 11,5 12,5 12,5 12,5 9,2 12,2 13,2 13,2 13,2 

FEs pr. produceret  smågris 57 57 58 58 58 57 57 58 58 58 
 

 

 

Meromkostningen ved løsdrift i Sys 6–9 er fra 40 til 49 kr. per smågris. Det svarer stort set til 

gennemsnittet af de sidste mange års UK merpris. Landbrug & Fødevarer opgør på ugebasis 

afregningspriser for svin i en række europæiske lande.
9
 Her fremgår det, at der er stor prisvariation 

både over året og mellem årene. En statistisk analyse af de i figurerne viste årsgennemsnit viser, at 

der er signifikant højere afregningspris til UK i forhold til de andre lande, beregnet til 1,31 kr. per 

kg i gennemsnit over alle årene og varierende fra 0,42 kr. per kg i 2006 til 1,56 kr. per kg i 2009. Et 

UK tillæg på 1,00 kr. pr. kg svinekød bliver til næsten ca. 30 kr. per 7 kg’s smågris. 

Sammenhængen er næsten lineær, men afhænger dog af andre priser som fx foderpriser. Den 

gennemsnitlige højere afregningspris på 1,31 kr. per kg svarer stort set til en øget smågrisepris (7 

kg) på 41 kr. I afsnit 4.3 er der argumenteret for, at det ikke er muligt at afsætte hele den danske 

svineproduktion på UK markedet og samtidigt fastholde UK-tillægget. 

 

I tabel 3.11 er økonomien i de alternative løsdriftssystemer sammenlignet gennem beregning af 

differenstal for udvalgte poster. Differenstallene er generelt beregnet ved at fratrække værdien i 

basissystemet fra værdien i det alternative system, som der sammenlignes med. Eksempelvis er de 

450 i Diff arbejdsomkostning i søjlen Sys 1 fremkommet som arbejdsomkostningen i Sys 1 på 

1.733 minus arbejdsomkostningen i Sys 0 på 1.283, jf. tabel 3.9. Alle de øvrige differenstal i tabel 

3.11 er beregnet på den samme, simple måde.   

 

Den største ændring i de økonomiske konsekvenser i forhold til basis (Sys 0) er i arbejdsomkost-

ningerne. Det gælder for alle de alternative systemer med løsgående søer; men det er tilsyneladende 

i fareafdelingen, at der kommer de største meromkostninger til arbejdskraft ved brug af løsgående 

                                                           
9
 Se http://www.lf.dk/Tal_og_Analyser/Noteringer/Sammenligning_afregningspriser.aspx 

http://www.lf.dk/Tal_og_Analyser/Noteringer/Sammenligning_afregningspriser.aspx
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søer. Indføres der kun løsdrift i løbeafdelingen (Sys 5), vil der være en meromkostning til 

arbejdskraft på 229.000 kr. Meromkostningen stiger til mellem 679 og 829 tusinde kr., når der laves 

om til løsdrift i såvel løbe- som fareafdelingen.  

 

Tabel 3.11. Sammenligning med basissystem (Sys 0), beløb i 1.000 kr. 

 

Sys 0 Sys 1 Sys 2 Sys 3 Sys 4 Sys 5 Sys 6 Sys 7 Sys 8 Sys 9 

Løbeafsnit L0 L0 L0 L0 L0 L1 L1 L1 L1 L1 

Drægtighedsafsnit D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 

Fareafsnit F0 F1 F2 F3 F4 F0 F1 F2 F3 F4 

Differens i forhold til basissystem  

      

 

Diff dækningsbidrag 0 0 45 45 45 -60 -60 -15 -15 -15 

Diff arbejdsomkostning 0 450 600 600 600 229 679 829 829 829 

Diff kapitalomkostning 0 110 201 279 145 173 284 374 452 319 

Diff overskud 0 -641 -801 -891 -735 -506 -1.143 -1.304 -1.391 -1.222 

 

 

Den næststørste ændring i de økonomiske konsekvenser igen set i forhold til basissystemet er i 

kapitalomkostningerne til forrentning og afskrivning af bygninger og inventar. Af tabel 3.3 og 3.4 

fremgår det, at bygningsinvesteringerne udgør den største andel af de samlede investeringer. I tabel 

3.12 er vist det samlede antal kvadratmeter i de forskellige stisystemer sammen med de tilhørende 

investeringspriser, jf. Skovgaard (2010a & 2010b). Det ses af tabel 3.12, at den væsentligste årsag 

til de højere kapitalomkostninger i de alternative løsdriftssystemer er de øgede pladskrav. I forhold 

til de nuværende standardstier L0 og F0 er arealkravene større i alle de konstruerede stier til løsdrift.  

 

Tabel 3.12. Arealkrav og investeringspriser 

Stitype Pris pr. m
2
, kr. Areal m

2
 Pris i alt, 1000 kr.  

L0 3.601  890  3.205  

L1 3.601 1.540  5.555  

D0 3.598 1.570  5.650  

F0 3.600 1.795  6.460  

F1 3.978 2.000  7.956  

F2 3.951 2.305  9.180  

F3 3.936 2.600 10.235  

F4 3.911 2.155  8.430  

 

 

Den meget lille forskel i dækningsbidraget mellem de forskellige produktionssystemer, som ses i 

tabel 3.11, er i høj grad også bemærkelsesværdig. I forhold til basissystemet er der kun en forskel på 

mellem –60 og +15 kr. pr. årsso. Det svarer til mellem –60.000 og 15.000 kr. for en bedrift på 1.000 

søer, som uanset system har en bruttoomsætning ved salg af svin på over 6 mio. kr. Den lille forskel 

skyldes ikke mindst, at det beregnede antal fravænnede grise pr. årsso og pct. døde grise indtil 

fravænning som vist i tabel 3.10 er ens i alle systemerne.         
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De beregnede forskelle i dækningsbidraget bør tillige ses i forhold til de forskelle i management 

mv., der kan observeres i praksis. I Produktionsøkonomi Svin 2009 fremgår det fx, at 

dækningsbidraget hos producenterne af 30 kg’s grise i 2008 varierede fra 996 kr. i gennemsnit pr. 

årsso for de 25 pct. dårligste producenter til 4.286 kr. pr. årsso for de bedste 25 pct. af 

smågriseproducenterne (Hummelmose 2009a: 16). Det svarer til en forskel på 3.290 kr. mellem den 

dårligste og bedste gruppe.
10

   

 

I tabel 3.13 er de forskellige systemer opstillet efter stigende overskud
11

. Basissystemet har det 

største overskud, og derefter følger Sys 5, som er det system, hvor der laves løsdrift i 

løbeafdelingen, men ikke i farestalden. Systemerne med de største underskud er dem, hvor der er 

løsdrift i alle sektionerne. Det er ikke så overraskende. Der er fire systemer med løsdrift i alle 

staldafsnit, Sys 6–9, hvor underskuddet varierer mellem 1.073.000 og 1.320.000 kr. Det svarer til en 

forskel på 247 kr. pr. årsso på modelbedriften. Forskellen er langt mindre end den variation i 

overskuddet pr. årsso, som man kan finde hos smågriseproducenter, jf. igen Hummelmose (2009a).     

 

Rangordningen i tabel 3.13 er i øvrigt relativ stabil over for ændringer i de forudsætninger 

vedrørende priser og biologiske forhold, der ligger til grund for beregningerne. 

  

3.13. Rangordning efter overskud, beløb i 1000 kr. 

Løbe. Dræg. Fare. System Dækningsbidrag Overskud 

L1 D0 F3 Sys 8 3.025 -1.320 

L1 D0 F2 Sys 7 3.025 -1.233 

L1 D0 F4 Sys 9 3.025 -1.151 

L1 D0 F1 Sys 6 2.980 -1.073 

L0 D0 F3 Sys 3 3.085 -821 

L0 D0 F2 Sys 2 3.085 -731 

L0 D0 F4 Sys 4 3.085 -664 

L0 D0 F1 Sys 1 3.040 -570 

L1 D0 F0 Sys 5 2.980 -435 

L0 D0 F0 Sys 0 3.040 71 

 

 

3.4. Følsomhedsanalyser 

I beregningerne i afsnit 3.3 er taget udgangspunkt i de mest sandsynlige værdier, som angivet i tabel 

3.1 og 3.2, og i de forventede priser som beskrevet i afsnit 3.1.3. Imidlertid er der en betydelig 

                                                           
10

 Variationen i svinebedrifternes indtjeningsevne er også analyseret i kapitel 4 i Fødevareøkonomisk Institut (2010). 

Her er det beregnet (s. 121f.), at forskellen i lønningsevne mellem den bedste og dårligste kvartil for bedrifter med søer 

og smågrise var på 190 - 265 kr. pr. time i perioden 2004 – 2008.     
11

 Man kan også rangordne systemerne efter andre kriterier end økonomi, som fx graden af dyrevelfærd, men det er ikke 

forsøgt i denne analyse. Det er derimod gjort i et engelsk studie af omkostningerne ved forbedret velfærdssystemer i 

soholdet i UK, jf. Cain & Guy (2006). Såfremt man kan måle velfærden i de enkelte systemer, kan man også rangordne 

systemerne i forhold til deres cost-effectiveness.   



40 
 

usikkerhed på beregningsforudsætningerne. Planlægningshorisonten er mindst 25 år, som er den 

periode, hvor bygningsinvesteringerne bliver afskrevet.       

 

Smågriseprisen har stor indflydelse på økonomien i smågriseproduktionen. Samtidig er der stor 

usikkerhed om den fremtidige smågrisepris, jf. afsnit 3.3. En ændring i smågriseprisen med blot 10 

kr. pr. smågris medfører en ændring i omsætning på 267.000 kr. Det er måske ikke så meget i 

forhold til en samlet omsætning på cirka 6,3 mio. kr., men det er relativt meget i forhold til et 

overskud på kun 71.000 kr. i basisscenariet. En stigning i smågriseprisen på 10 pct. vil øge 

overskuddet i basissystemet med 476 pct., når det antages, at omkostningerne forbliver uændret.  

 

Stiger timelønnen med 5 pct., stiger omkostningerne i basissystemet med ca. 64.000 kr. svarende til 

1 pct. stigning i de samlede omkostninger; modelbedriftens overskud bliver herved reduceret til kun 

7.000 kr. Stiger realrenten fra 4 til 5 pct., stiger omkostningerne med 118.000 kr. svarende til 2 pct. 

af de samlede omkostninger, og overskuddet i basisscenariet ændres til et underskud på 47.000 kr.; 

og stiger foderprisen med 5 pct., øges de samlede omkostninger med 99.000 kr. Det svarer til 1,5 

pct. af de samlede omkostninger, hvorved resultatet i basisscenariet reduceres til – 28.000 kr.    

 

Ovennævnte beregninger illustrerer, hvor følsomt overskuddet i smågriseproduktionen er overfor 

selv mindre ændringer i centrale variable. Den mest følsomme variabel er smågriseprisen og 

derefter følger prisen på foder og renten. Følsomhedsberegninger viser samtidigt, at ændringer i 

disse priser ikke påvirker rangordningen mellem de forskellige systemer. Det skyldes, at den 

anvendte budgetmodel som nævnt stort set er lineær i priserne. 

 

For en række af variablene i tabel 3.1 og 3.2 har variabelgruppen under Justitsministeriets 

arbejdsgruppe for hold af svin udarbejdet skøn for minimums- og/eller maksimumværdierne. Det 

drejer sig specielt om pct. døde søer, pct. af søer der udskiftes per kuld, levendefødte per kuld, pct. 

døde pattegrise i diegivningsperioden, fravænningsvægten og arbejdstid per so i farestalden. 

 

Minimums- og maksimumsværdierne i tabel 3.1 og 3.2 er blevet grupperet efter, hvorvidt de øger 

eller mindsker overskuddet i forhold til de mest sandsynlige værdier. De betegnes derfor som 

henholdsvis de mindste og de største værdier. Herefter er de økonomiske resultater genberegnet. 

Resultatet af denne følsomhedsberegning er vist i tabel 3.14. Første række i tabellen viser 

dækningsbidraget og overskuddet beregnet ud fra de mest sandsynlige værdier. Anden række viser 

dækningsbidraget og overskuddet, når de mest sandsynlige værdier erstattes med de variable i tabel 

3.1 og 3.2, som trækker overskuddet ned; det omvendte er vist i tabellens tredje række. Her er de 

mest sandsynlige værdier blevet erstattet med de variabelværdier i tabel 3.1 og 3.2, som øger 

overskuddet. Herved er beregnet et interval for den maksimale spredning i de økonomiske resultater 

ud fra forudsætningerne angivet i tabel 3.1 og 3.2.   
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Forskellene i dækningsbidraget skyldes de forskellige produktionsforudsætninger. Som eksempel 

kan nævnes følsomhedsberegningen baseret på de mindste værdier i Sys 5, systemet med løsgående 

søer i løbeafdelingen. Her bygger følsomhedsberegningen på en øget dødelighed blandt søerne, som 

betyder en øget udskiftningsprocent og derfor et større indkøb af polte, som igen fører til højere 

stykomkostninger. Endvidere er der i dette system tillige risiko for en forøget smågrisedødelighed 

med færre salgsindtægter til følge. Det samlede resultat er et mindre dækningsbidrag på 55.000 kr. i 

forhold til det mest sandsynlige dækningsbidrag. For systemet med løsdrift i løbeafdelingen og 

kombisti i farestien (Sys 9) bliver dækningsbidraget 2.716.000 kr., når de mindste værdier benyttes, 

og 3.174.000 kr., når de største værdier anvendes. De største værdier bygger bl.a. på en mindre 

dødelighed.  

 

Tabel 3.14. Følsomhedsanalyser ved anvendelsen af de mindste og største værdier i 

variabellisterne 

 Sys 0 Sys 1 Sys 2 Sys 3 Sys 4 Sys 5 Sys 6 Sys 7 Sys 8 Sys 9 

 L0 L0 L0 L0 L0 L1 L1 L1 L1 L1 

 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 

1000 kr. F0 F1 F2 F3 F4 F0 F1 F2 F3 F4 

Dækningsbidrag           

  mest sandsynlig værdi 3.040 3.040 3.085 3.085 3.085 2.980 2.980 3.025 3.025 3.025 

  mindste værdier   3.040 2.858 2.831 2.831 2.831 2.925 2.744 2.716 2.716 2.716 

  største værdier 3.040 3.116 3.234 3.234 3.234 2.980 3.056 3.174 3.174 3.174 

 

Overskud           

  mest sandsynlig værdi 71 -570 -731 -821 -664 -435 -1.073 -1.233 -1.320 -1.151 

  mindste værdier 71 -1.037 -1.307 -1.397 -1.241 -490 -1.594 -1.864 -1.952 -1.782 

  Største værdier 71 -210 -259 -349 -193 -435 -712 -761 -849 -679 

 

 

I tabel 3.14 er forskellen i overskuddet generelt meget større end forskellen i dækningsbidraget ved 

anvendelsen af henholdsvis de mindste og største værdier. Eksempelvis er forskellen i 

dækningsbidraget i Sys 9 på 458.000 kr., mens forskellen i overskuddet er på 1.103.000 kr. Den 

større forskel i overskuddet må især tilskrives de fastsatte minimums- og maksimumsværdier for 

arbejdsforbruget i tabel 3.2. Sammen med det ændrede dækningsbidrag giver usikkerheden på 

arbejdsforbruget anledning til et spænd på omkostningerne på lige over 1 mio. kr. for systemerne 

med løsdrift i både løbe- og faresti (Sys 6 – 9 i tabel 3.14). Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at 

selv når de mest gunstige forudsætninger benyttes (dvs. største værdier) kan der forventes et 

underskud i alle systemerne til løsgående søer. Som det fremgår af tabel 3.14 er det forventede 

underskud mindst i Sys 4 og størst i Sys 8.   

 

Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at forskellen mellem de største og mindste værdier af 

dækningsbidraget er meget mindre end den tidligere omtalte variation mellem de 25 pct. dårligste 

og de 25 pct. bedste målt ud fra dækningsbidraget.  
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De gennemførte beregninger er sket med udgangspunkt i gennemsnitlige produktionstal fra 

effektivitetskontrollerne. Laves beregningerne i stedet med udgangspunkt i de 25 pct. bedste målt 

efter dækningsbidrag per årsso og med de samme priser, viser resultaterne samme variation mellem 

systemerne, men dækningsbidrag og overskud er omkring 500.000 kr. højere for bedriften med 

1.000 årssøer. Det betyder, at der stadig er underskud for alle de alternative systemer. Hvis der også 

benyttes de priser, som de bedste har opnået, øges overskuddet yderligere.  

 

For at vurdere investeringsusikkerheden i de forskellige typer af nye løsdriftsstalde, er der også 

indhentet investeringsoplysninger fra Sdr. Vissing Staldinventar. Oplysningerne er vist i tabel 3.15 

(betegnet som alternativ) sammen med de oprindelige investeringsoplysninger. 

 

Tabel 3.15. Investeringsoplysninger fra et alternativt firma 

 L0 L1 D0 F0 F1 F2 F3 F4 

Investering, kr.
1 

3.205.000 5.555.000 5.650.000 6.460.000 7.956.000 9.180.000 10.235.000 8.430.000 
Bygningsandel, pct. 75 75 75 75 75 75 75 75 

Sdr. Vissing, kr. 3.250.000 4.800.000 5.550.000 6.120.000 6.720.000 7.952.000 8.700.000 8.000.000 
Bygningsandel, pct. 66 66 66 66 66 66 66 66 

1) Svarer til investeringsoplysningerne i tabel 3.3 og 3.4.  

Kilde: Gråkjær Staldbyg A/S og Sdr. Vissing Staldinventar.  

 

Det ses, at særligt for scenarium F3 er der betydelig forskel mellem investeringsoplysningerne fra 

Gråkjær og det alternative firma. Derimod er der meget god overensstemmelse mellem de to 

firmaer, når det gælder investeringerne i basisscenarierne for løbe-, drægtigheds- og farestaldene 

(L0, D0 og F0). Det er vigtigt at være opmærksom på, at ændrede investeringsoplysninger ikke vil 

påvirke størrelsen af dækningsbidraget i beregningerne, men udelukkende størrelsen af 

kapitalomkostningerne og dermed også overskuddet. Med de alternative investeringsoplysninger 

bliver overskuddet i de forskellige systemer, som vist i tabel 3.16. 

 

Tabel 3.16. Følsomhed på investeringsforudsætningerne, i 1.000 kr. 

 Sys 0 Sys 1 Sys 2 Sys 3 Sys 4 Sys 5 Sys 6 Sys 7 Sys 8 Sys 9 

 L0 L0 L0 L0 L0 L1 L1 L1 L1 L1 

 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 

 F0 F1 F2 F3 F4 F0 F1 F2 F3 F4 

Overskud
1 

71 -570 -731 -821 -664 -435 -1.073 -1.233 -1.320 -1.151 
Alternativ 34 -535 -702 -769 -703 -412 -977 -1.144 -1.209 -1.129 
Forskel 37 -35 -29 -52 39 -23 -96 -89 -111 -22 
1) Svarer til det beregnede overskud i tabel 3.9. 

Selv med en forskel i investeringerne på 1.5 mio. kr. i F3, medfører det kun en relativ beskeden 

ændring i overskuddet på henholdsvis 52.000 kr. i Sys 3 og 111.000 kr. i Sys 8. Den relative 

beskedne ændring skyldes, at de øgede investeringer skal fordeles over 25 år. Ud fra de supplerende 

oplysninger anslås det, at der er en usikkerhed på cirka 10 pct. på investeringsbeløbene i de nye 

løsdriftsstalde.  
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Det skal endvidere bemærkes, at rangordningen af systemerne, som vist i tabel 3.13, stort set er 

upåvirket af de alternative investeringsoplysninger, idet kun system 2 og 4 vil bytte plads. 

Imidlertid er forskellen i overskud imellem de to systemer også meget lille, hvorfor rækkefølgen 

mellem dem afgøres af nogle få tusinde kr. 

 

De økonomiske konsekvenser forbundet med de scenarier for løsdrift i smågriseproduktionen, der 

er opstillet af henholdsvis Dyrenes Beskyttelse og DOSO (DB) på den ene side og Videncenter for 

Svineproduktion i samarbejde med Den Danske Dyrlægeforening (VSP) på den anden side er vist i 

tabel 3.17.  

 

Tabel 3.17.  De driftsøkonomiske konsekvenser af scenarier opstillet af henholdsvis  
                    Dyrenes Beskyttelse og DOSO (DB) og Videncenter for Svineproduktion og  
                    Dyrlægeforeningen (VSP) 

 

Basis 

  

Differens 

i forhold til basis 

1000 kr. Sys 0 DB VSP DB VSP 

Salg af søer 438 438 513 0 75 

Salg af smågrise 5.814 5.887 5.531 72 -283 

Omsætning 6.253 6.325 6.044 72 -208 

    

  

Foder Søer 1.976 2.003 2.003 27 27 

Foder Smågrise 23 23 23 0 0 

Andre omkostninger 1.214 1.274 1.403 60 189 

= Stykomkostninger 3.212 3.300 3.429 87 217 

Dækningsbidrag 3.040 3.025 2.615 -15 -425 

    

  

Energi 255 269 292 14 37 

Arbejdsomkostninger 1.283 1.402 1.962 119 679 

Vedligehold 157 209 209 52 52 

Kapitalomkostninger 1.130 1.505 1.505 374 374 

Andre kapacitetsomkost. 144 163 204 19 60 

= Kapacitetsomkostninger 2.969 3.548 4.172 579 1.202 

Overskud 71 -523 -1.557 -594 -1.627 

 

Den økonomiske analyse af de to scenarier bygger ligesom de øvrige scenarieanalyser på 

forudsætningerne i tabel 3.1 og 3.2. I tabel 3.17 er de to scenarier tillige sammenlignet med 

basisscenariet Sys 0. For begge alternative scenarier gælder, at overskuddet i basissystemet Sys 0 

bliver vendt til et underskud. Der er imidlertid over 1 mio. kr. i forskel mellem økonomien i de to 

scenarier for løsdrift i smågriseproduktionen. De væsentligste årsager til forskellen er et mindre salg 

af pattegrise og meget større arbejdsomkostninger i det opstillede scenarium fra Videncenter for 

Svineproduktion og Dyrlægeforeningen i forhold til scenariet fra Dyrenes Beskyttelse og DOSO. 
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Forskellen i overskuddet mellem de to scenarier svarer i øvrigt til det beregnede spænd i 

overskuddet i tabel 3.14 for løsdriftssystemerne Sys 6 – 9.    

 

De økonomiske konsekvenser forbundet med scenarierne fra de to organisationer kan også 

sammenlignes med rangordningen af de øvrige systemer, som vist i tabel 3.13. Det ses, at scenariet 

fra Videncenter for Svineproduktion og Dyrlægeforeningen vil føre til et forventet underskud, som 

er signifikant større end det forventede underskud i de øvrige løsdriftssystemer. Omvendt vil 

scenariet fra Dyrenes Beskyttelse og DOSO økonomisk set blive rangeret som det fjerde bedste af 

alle løsdriftssystemerne. I dette tilfælde vil der være tale om en placering blandt de 

produktionssystemer, hvor der er løsdrift i farestalden, men ikke i løbeafdelingen.            
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4. Sektorøkonomiske analyser 

Kapitel 4 beskriver de sektorøkonomiske analyser. Analyserne omfatter dels beregning af de 

økonomiske konsekvenser for den samlede danske smågrisesektor ved indførelse af skærpede krav 

om løsgående søer, dels en vurdering af den afledte betydning for sektorens fremtidige indkomst og 

konkurrenceevne. Afsnit 4.1 indeholder en prognose for det fremtidige behov for nyinvesteringer i 

smågrisesektoren. På grundlag heraf er i afsnit 4.2 gennemført en opregning af de driftsøkonomiske 

konsekvenser til sektorniveau under forudsætning af forskellige overgangsbestemmelser. I afsnit 4.3 

er betydningen af de sektorøkonomiske konsekvenser på smågrisesektorens fremtidige indkomst og 

konkurrenceevne vurderet.       

 

4.1. Behov for nyinvesteringer  

Som tidligere nævnt i afsnit 2.1 omfatter de økonomiske analyser udelukkende lovkrav om løsdrift i 

løbe- og farestaldene ved nybyggeri. Der er ikke her taget konkret stilling til, hvornår der er tale om 

nybyggeri. Eksempelvis kan det diskuteres, hvorvidt en omfattende renovering af smågrisestalde 

skal betragtes som nybyggeri eller ej. Det er dog vigtigt at understrege, at indførelse af krav om 

større løsdrift i eksisterende sostalde ikke er analyseret i rapporten. Derfor er der alene behov for at 

kende det fremtidige byggeri af nye stalde i den danske smågriseproduktion.  

Eventuelle nye lovkrav til løsdrift ved nybyggeri af smågrisestalde må forventes først at blive fuldt 

indfaset efter en overgangsperiode på 10 år eller endnu længere. Som følge heraf er der behov for 

prognoser for det fremtidige byggeri i smågrisesektoren. Imidlertid findes der ingen prognoser for 

den fremtidige bygningsaktivitet i sektoren, hvorfor det har været nødvendigt at udarbejde en sådan 

som grundlag for de sektorøkonomiske analyser.    

Prognosen er udarbejdet af Videncenter for Svineproduktion, og bygger på en række forenklede 

antagelser.
12

 For det første er det antaget, at antallet af søer i den danske smågriseproduktion i de 

næste mange år vil forblive på samme niveau som i dag. For det andet er prognosen baseret på 

antallet af sopladser i eksisterende svinestalde, som skal erstattes med nye sopladser i løbet af de 

næste 25 år. Det betyder, at der i prognosen fokuseres på antallet af sopladser i stedet for antallet af 

ejendomme eller bedrifter i smågrisesektoren. Ved at vælge denne fremgangsmåde undgår man at 

skulle tage stilling til bl.a. størrelsen af de fremtidige staldanlæg til smågriseproduktion.      

Datagrundlaget for udarbejdelsen af prognosen for de fremtidige investeringer i sopladser er 

regnskaberne i økonomidatabasen fra 2008 på Videncentret for Landbrug. Analysegrundlaget 

omfatter 676 regnskaber fra smågriseproducenter med produktion af 7 kg’s og 30 kg’s smågrise. 

Der er således set bort fra producenter, som både har smågrise- og slagtesvineproduktion. I tabel 4.1 

er fordelingen af de 676 bedrifter i økonomidatabasen på besætningsstørrelse vist i forhold til de 

tilsvarende tal fra Danmarks Statistik.    

                                                           
12

Hummelmose (2010a).    
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I tabel 4.1 er bedrifterne inddelt i fire størrelsesgrupper ud fra oplysningerne fra Danmarks 

Statistiks opgørelse og regnskaberne indberettet til økonomidatabasen. Det samlede antal søer er 

360.000 stk. ved opregning af besætningerne i de 676 regnskaber, hvilket svarer til cirka en 

tredjedel af den samlede sobestand. Det samlede antal i Danmark er i 2008 opgjort til i alt 1.057.376 

søer. Tabel 4.1 viser også, at der i Danmarks Statistiks opgørelse er medtaget flere mindre bedrifter 

end i økonomidatabasen. Det er ikke overraskende, idet økonomidatabasen må forventes at 

indeholde en større andel produktionslandbrug. 

Tabel 4.1. Fordeling af bedrifter med smågriseproduktion i 2008 på grundlag af  

                  økonomidatabasen og Danmarks Statistik  

 

Økonomidatabasen 

 

Danmarks Statistik 

Besætningsstørrelse Antal 
bedrifter 

Gns. 
antal 
søer 

Søer i 
alt 

Fordeling 
af søer 

 

Antal 
bedrifter 

Gns. 
antal 
søer Søer i alt 

Fordeling 
af søer 

10 -200 søer 59 144 8.496 2 % 

 

700 96 66.883 6 % 

200-499 søer 299 352 105.248 29 % 

 

988 342 337.917 32 % 

500-999 søer 267 662 176.754 49 % 

 

668 740 494.497 47 % 

Over 999 søer 51 1.320 67.320 19 % 

 

109 1.455 158.079 15 % 

I alt 
           

676  
           

529  
    

357.818  100 % 

 

        
2.465  

           
429  

 
1.057.376  100 % 

* Danmarks Statistik har ingen opdeling af bedrifter over 500 søer, og disse bedrifter er derfor fordelt med samme 
procent som hos svineproducenterne i økonomidatabasen. 
Kilde: Hummelmose (2010a). 

 

 

Ud fra oplysninger i tabel 4.1 er i tabel 4.2 vist en beregning af antallet søer fordelt på staldanlæg 

med forskellig alder og størrelse. Det ses af tabel 4.2, at det samlede antal søer er 1.057.376 

svarende til antallet i tabel 4.1. Som tidligere nævnt antages det, at dette antal søer vil være uændret 

på landsplan i de næste mange år. Nederst i tabellen fremgår det, hvordan de cirka 1. mio. søer 

fordeler sig på stalde med forskellig alder i intervallet fra 0 – 5 år og op til intervallet 20-25 år. Ud 

fra denne aldersfordeling kan behovet for investering i nye sopladser beregnes, når det samtidigt 

antages, at en staldbygning afskrives driftsmæssigt over 25 år (jf. tabel 3.5).  

Med en afskrivningsperiode på 25 år skal de 167.797 sopladser, som i 2008 var mellem 20-25 år 

gamle, være erstattet med nye senest ved udgangen af 2012; og de 406.540 sopladser i tabel 4.2, der 

i 2008 var mellem 15-20 år, skal være erstattet med nye sopladser ved slutningen af 2017. 

Tilsvarende kan det seneste tidspunkt for nyinvestering i de sopladser, som i 2008 var henholdsvis 

10 - 15, 5 - 10 og 0 - 5 år gamle, blive beregnet.    
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Tabel 4.2. Fordelingen af søer i 2008 på bygningsalder og besætningsstørrelse 

Bygningsalder 

Besætningstørrelse 

    0 til 5 år     5-10 år     10-15 år     15-20 år     20-25 år       I alt 

10 - 200 søer        9.364          5.351        10.701         20.065         21.403       66.883  

200 – 499 søer      21.268        23.631        79.162       138.239         75.618     337.917  

500 – 999 søer      37.421        72.972      157.169       185.235         46.777     499.574  

Over 999 søer        6.000        30.000        30.000         63.001         24.000     153.002  

I alt      74.052      131.953      277.033       406.540       167.797  1.057.376  

Kilde: Hummelmose (2010a). 

 

 

4.2. De sektorøkonomiske konsekvenser  

De sektorøkonomiske konsekvenser vil afhænge af de overgangsbestemmelser, der kommer ind i en 

eventuel ny lovgivning om indførelse af krav om løsgående søer i løbe- og/eller farestalden. 

Konsekvenserne analyseres derfor på grundlag af følgende tre ikrafttrædelsesordninger: krav om 

løsdrift ved nybyggeri fra lovens ikrafttræden, her regnet fra 2013; krav om løsdrift ved nybyggeri 

af smågrisestalde med et udskudt ikrafttrædelsestidspunkt på 10 år; og krav om løsgående søer ved 

nybyggeri med et udskudt ikrafttrædelsestidspunkt 20 år. I alle tilfælde gælder løsdrift kun for 

nybyggede stalde fra ikrafttrædelsestidspunktet således, at eksisterende stalde fortsat kan anvendes 

indtil de er afskrevet og skal fornys. I det følgende er de tre scenarier analyseret ud fra den 

yderligere antagelse, at den skærpede lovgivning træder i kraft i starten af 2013. På dette tidspunkt 

er det endvidere antaget, at alle danske smågriseproducenter har investeret i stalde til løsgående 

drægtige søer.       

 

Betydning af de tre ikrafttrædelsestidspunktet for valg af staldtype ved nybyggeri er vist i tabel 4.3. 

Der er i alt 1.057.376 stipladser, og af disse er 167.797 pladser, der i 2008 var mellem 20 og 25 år 

gamle, og derfor er blevet erstattet med nye sopladser ved udgangen af 2012. Det antages tillige, at 

investeringerne i de 167.797 nye sopladser vil ske med traditionelle stipladser som i grundscenariet 

(L0, D0, F0). Uanset ikrafttrædelsestidspunktet bliver udskudt eller ej, skal eksisterende stalde først 

bygges om når de er afskrevet og skal fornyes, dvs. at de 167.797 nye sopladser således først laves 

om til løsdrift i 2037, når pladserne på det tidspunkt er blevet fuldt driftsmæssigt afskrevet; 

afskrivningsperioden er som nævnt 25 år.    

 

Tabel 4.3. Ikrafttrædelsestidspunktets betydning for valg af staldtype ved nybyggeri   

Antal stalde Nybyggeri med traditionelle 

stalde de næste 25 år 

(akkumuleret over 25 år) 

Nybyggeri med løsdrift de 

næste 25 år  

(akkumuleret over 25 år) 

Nybyggeri i alt 

 

(akkumuleret over 25 år) 

Ikrafttrædelse straks 167.797 889.579 1.057.376 

Ikrafttrædelses udskudt 10 år 851.370 206.006 1.057.376 

Ikrafttrædelses udskudt 20 år 1.057.376 0 1.057.376 
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Træder loven i kraft med det samme, er det ensbetydende med, at alle nye smågrisestalde fra 2013 

skal indeholde løsdrift i alle sektioner. Det vil medføre, at 889.579 sopladser, som vist i tabel 4.3, 

skal ombygges til løsdriftspladser i løbet af de næste 25 år. Ombygningen af disse pladser til løsdrift 

vil ske i takt med, at svinestaldene bliver fuldt afskrevet og derfor skal erstattes med nye stalde.         

 

Hvis ikrafttrædelsestidspunktet udskydes med 10 år, er det antaget, at endnu flere svineproducenter 

vil vælge at erstatte deres nedslidte sopladser med nye ved at investere i den kendte 

produktionsteknologi med traditionelle stalde. Som det fremgår af tabel 4.2 er 683.573 sopladser 

mellem 15 og 25 år gamle ved starten af 2013. Det betyder, at de skal udskiftes med nye pladser i 

perioden fra 2013 til 2023, når afskrivningsperioden på staldbygninger er sat til 25 år. Ved at 

udskyde ikrafttrædelsestidspunktet med 10 år vil i alt 851.370 sopladser derfor bliver udskiftet med 

nye pladser ved anvendelse af den kendte teknologi med traditionelle stalde, som vist i tabel 4.3. 

Det betyder også, at kun 206.006 sopladser i så fald vil blive lavet om til løsdriftspladser i de næste 

25 år (regnet fra 2013).          

 

Hvis loven først træder i kraft om 20 år, vil alle sopladser i Danmark kunne udskiftes med nye ved 

anvendelse af basisteknologien, som kun er baseret på løsdrift i drægtighedsstalden. Det skyldtes, at 

de 167.797 pladser, som i 2008 var mellem 20 og 25 år gamle, er blevet erstattet med nye pladser 

ved starten af 2013, og resten af sopladserne skal erstattes med nye inden for den tyveårige 

overgangsperiode. Med andre ord vil der først i 2038 blive bygget stalde til løsdrift, og først 25 år 

herefter vil alle stalde være løsdrift.       

 

Det er væsentligt at være opmærksom på, at ovennævnte gennemgang af ikrafttrædelsestidspunktets 

betydning bygger på en antagelse om, at den enkelte smågriseproducent ikke har noget økonomisk 

incitament til at investere i nye produktionssystemer til løsgående søer tidligere end krævet i 

lovgivningen. Som det fremgår af afsnit 3.3 og 3.4 er økonomien i alle de alternative 

løsdriftssystemer dårligere end i basisscenariet. Det gælder uanset, om der anvendes de mest 

sandsynlige forudsætninger eller de mest optimistiske forudsætninger i beregningerne.  

 

Det øgede investeringsbehov ved skærpet lovgivning til løsdrift vil afhænge af, hvilke systemer for 

løsdrift som bliver tilladt i loven. I tabel 4.4 er vist investeringsbehovene opdelt i perioder på 5 år, 

når der tages hensyn til aldersfordelingen af svinestalde, som angivet i tabel 4.2. Det fremgår af 

tabel 4.4, at såfremt loven træder i kraft med det samme vil der i perioden 2013 - 2017 være behov 

for mellem 251 og 1.028 mio. kr. i merinvesteringer, afhængig af system, til ombygning til 

løsgående søer. Det svarer i gennemsnit til mellem 50 og 206 mio. kr. årligt. Disse beløb skal enten 

egenfinansieres af erhvervet selv eller skaffes gennem yderligere belåning i pengeinstitutterne. 

Tilsvarende vil der i perioden 2018 – 2022 være behov for merinvesteringer i størrelsesordenen 608 

til 2.490 mio. kr., igen afhængig af de løsdriftssystemer, som bliver tilladt i lovgivningen.  
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Såfremt lovens ikrafttrædelse udskydes med 10 år, vil det betyde, at merinvesteringerne i 

perioderne 2013 – 2017 og 2018 – 2022, som vist i tabel 4.4, kan blive udskudt i 25 år. Herved 

sparer sektoren gennemsnitlige merinvesteringer på mellem 86 og 350 mio. kroner årligt i perioden 

2013-2022. Med en overgangsperiode på hele 20 år vil alle merinvesteringer i perioderne 2013 – 

2017, 2018 – 2022, 2023 - 2027 og 2028 – 2032 kunne udskydes i yderligere 25 år. Det betyder 

eksempelvis, at merinvesteringerne i 2013-2017 udsættes til omkring 2038 og merinvesteringerne i 

perioden 2028-2032 udsættes til omkring 2053. Ved at udskyde ikrafttrædelsen i så lang tid sparer 

smågrisesektoren gennemsnitlige merinvesteringer på mellem 74 og 301 mio. kroner årligt i 

perioden 2013-2032. Ud fra en finansieringsmæssig synsvinkel vil det således være en økonomisk 

fordel for erhvervet at udskyde lovens ikrafttrædelse så længe som muligt.      

 

Tabel 4.4 Merinvesteringer på sektorniveau ved overgang til  

                løsdrift fra 2013, beløb i mio. kr. 

 Sys 1 Sys 2 Sys 3 Sys 4 Sys 5 Sys 6 Sys 7 Sys 8 Sys 9 

 L0 L0 L0 L0 L1 L1 L1 L1 L1 

 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 

 F1 F2 F3 F4 F0 F1 F2 F3 F4 

2013–2017 251 456 633 331 394 645 851 1.028 725 

2018–2022 608 1.106 1.535 801 955 1.564 2.061 2.490 1.756 

2023–2027 414 754 1.046 546 651 1.065 1.405 1.697 1.197 

2028–2032 197 359 498 260 310 507 669 808 570 

2033–2037 111 201 280 146 174 285 375 454 320 

 

 

Ikrafttrædelsestidspunktet for, hvornår nyinvesteringer skal være i nye staldsystemer til løsdrift, vil 

også reducere de samlede meromkostninger og dermed formindske faldet i sektorens 

indtjeningsniveau. Udskydelses af lovens ikrafttrædelse kan betragtes som en besparelse i forhold 

til en ny lov, der træder i kraft straks. Besparelsen kan rent teknisk beregnes som den økonomiske 

værdi af at udskyde meromkostningerne til de nye løsdriftssystemer i enten 10 eller 20 år, afhængig 

af ikrafttrædelsestidspunktet. Med en udskydelse på 10 år spares meromkostningerne i 10 år, og 

med en overgangsperiode på 20 år spares meromkostningerne i 20 år. Den økonomiske værdi af de 

årlige omkostningsbesparelser kan beregnes ved tilbagediskontering af besparelserne til år 2013; og 

den således akkumulerede værdi kan betragtes som en økonomisk formue, der vil give en uendelig, 

årlig forrentning svarende til markedsrenten. Det svarer til at have en bunden opsparing stående i 

banken, som giver et årligt afkast.   

 

Ved anvendelse af ovennævnte diskonteringsprincipper er faldet i smågrisesektorens indkomst som 

følge af ny skærpet lovgivning til løsdriftssystemer blevet beregnet i tabel 4.5. Tabellens tal viser 

reduktionen i sektorens indkomst ud fra en ligevægtsbetragtning, hvor alle de direkte økonomiske 

effekter er slået igennem. I virkeligheden vil de økonomiske konsekvenser på sektorniveau som 

følge lovkrav om nye løsdriftssystemer være langt mere dynamiske, ligesom der vil være mange 
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indirekte effekter. I de sektorøkonomiske analyser er det tillige valgt at tale om smågrisesektorens 

indkomst i stedet for sektorens overskud, selvom det sidste udtryk er lige så korrekt som det første 

udtryk.     

 

Beregning af tallene i tabel 4.5 er baseret på forskellen i de driftsøkonomiske overskud mellem de 

forskellige produktionssystemer, som vist i tabel 3.11. Eksempelvis viser tabel 3.11 en forskel 

mellem basissystemet Sys 0 og løsdriftssystemet Sys 1 på -641 kr. pr. årsso. De 641 kr. er derfor et 

udtryk for meromkostningen (pr. årsso) ved valg af Sys 1 frem for Sys 0. Dernæst multipliceres de 

641 kr. med det samlede antal søer i Danmark, som er forudsat til at være i alt 1.057.376 stk. (se 

tabel 4.1). Det giver 677,8 mio. kr. Vælges Sys 1 som fremtidens løsdriftssystem i 

smågriseproduktionen vil erhvervet derfor som udgangspunkt få en meromkostning på 677,8 mio. 

kr. Herfra skal imidlertid fratrækkes den økonomiske værdi af de besparelser, der opnås ved at 

indføre overgangsordninger i loven, og ved at nogle sopladser først skal ombygges til løsgående 

søer om 25 år eller mere.  

 

I og med at bedrifterne overgår til løsdrift på forskellige tidspunkter, får de øgede omkostninger og 

dermed også fald i indkomsten på forskellige tidspunkter. Ved at beregne gennemsnit over alle år 

og alle bedrifter, hvor nogle bedrifter overgår til løsdrift hurtigt og får tabet nu og i de efterfølgende 

år, mens andre bedrifter først overgår til løsdrift efter lang tid og derfor først får et tab efter mange 

år, fremkommer tallene i figur 4.5.  En sådan gennemsnitsberegning betyder, at det ved at udskyde 

overgang til løsdrift kommer flere år uden fald i indkomst før der sker et fald, og derfor bliver det 

gennemsnitligt fald mindre. Når overgang til løsdrift sker, bliver alle berørt af samme fald i 

indkomsten, men da det sker på forskellige tider bliver gennemsnittet lavere jo senere overgangen 

sker. Den konkrete beregning kræver brug af annuiteter og ikke blot simple gennemsnit. 

 

Tabel 4.5. Gennemsnitligt fald i smågrisesektorens indkomst, beløb i mio. kr. 

 Sys 

1 

Sys 

2 

Sys 

3 

Sys 

4 

Sys 

5 

Sys 

6 

Sys 

7 

Sys 

8 

Sys 

9 

Sys 

DB 

Sys 

VSP 

 L0 L0 L0 L0 L1 L1 L1 L1 L1   

 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0   

 F1 F2 F3 F4 F0 F1 F2 F3 F4   

Uden overgangsperiode 443 554 616 508 347 790 901 962 844 410 1.125 

10 års overgangsperiode 234 293 326 269 184 418 477 509 447 217 595 

20 års overgangsperiode 191 239 266 220 150 341 389 415 365 177 486 

 

 

Derfor gælder generelt, at jo længere ikrafttrædelsestidspunktet udskydes, jo mindre er det 

gennemsnitlige tab. 

 

Set i et investeringsteoretisk perspektiv er den akkumulerede sum af nutidsværdien af de fremtidige 

tab afhængig af, hvornår der er krav om overgang til løsdrift. Jo længere ikrafttrædelsestidspunktet 
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udskydes, jo lavere bliver denne nutidsværdi. Regnes denne nutidsværdi om til en konstant annuitet, 

fremkommer de i tabel 4.5 viste tal.  Det er denne annuitet der ovenfor blev fortolket som et 

gennemsnit. Jo længere ikrafttrædelsestidspunktet udskydes, jo mindre bliver denne konstante 

annuitet.  

            

Udover besparelserne som følge af at udskyde lovens ikrafttrædelse, er det tillige valgt at fratrække 

den økonomiske værdi af, at 167.797 sopladser ved lovens ikrafttrædelse i 2013 er nybyggede 

pladser, hvor der er anvendt traditionelle stisystemer (L0, D0, F0 ). Det betyder, at disse sopladser vil 

slippe for meromkostningerne til løsdrift i løbe- og farestaldene i omkring 25 år uanset lovens 

ikrafttrædelsestidspunkt. Den økonomiske værdi af denne besparelse er beregnet på samme måde 

som værdien af at inkludere udskudt ikrafttrædelse. Meromkostningerne i 25 år er blevet 

tilbagediskonteret til 2013, hvorefter den økonomiske værdi af besparelsen er fundet ved at 

multiplicere det tilbagediskonterede beløb med markedsrenten, der er sat til 4 pct. pro anno i 

beregningerne.   

 

4.3. Konsekvenser for indkomst og konkurrenceevne  

Det fremgår af tabel 4.5, at tidspunktet for lovens ikrafttrædelse har relativ stor indflydelse på faldet 

i smågrisesektorens gennemsnitlige, årlige samlede indkomst i al fremtid. Hvis der først indføres 

krav om løsdrift ved nybyggeri i loven efter en overgangsperiode på 20 år, vil faldet i sektorens 

årlige indkomst være mellem 191 og 415 mio. kr. årligt (der er her og i det følgende set bort fra de 

sektorøkonomiske konsekvenser forbundet med de scenarier, der er opstillet af henholdsvis Dyrenes 

Beskyttelse/DOSO og Videncenter for Svineproduktion/Den Danske Dyrlægeforening). Laves der 

derimod ingen overgangsregler i loven, vil faldet i sektorens årlige indkomst blive på mellem 443 

og 962 mio. kr.
13

 Det viser, at overgangsregler i en ny lov om de velfærdsmæssige forhold hos svin 

kan være med til at sænke de samlede meromkostninger for erhvervet.     

 

Selv et fald i smågrisesektorens indtjeningsevne i størrelsesordenen 193 til 415 mio. kr. årligt, som 

følge af en meget lang overgangsperiode på 20 år i en ny lov, må anses for at være stort i forhold til 

sektorens samlede indkomst. Der findes ingen officielle tal for smågrisesektorens brutto- og 

nettofaktorindkomst, men tages der fx udgangspunkt i de beregnede 71 kr. i overskud pr. årsso i 

basisscenariet og et samlet antal søer på 1.057.376, svarer det til en samlet indkomst efter 

finansielle poster i sektoren på 75 mio. kr. En restindkomst i sektoren på 75 mio. kr. vil være helt 

utilstrækkeligt til at dække meromkostninger i en størrelsesorden, som vist i tabel 4.5. Det fremgår 

imidlertid også af Fødevareøkonomisk Institut (2010: 116ff), at indtjeningsevnen i dansk 

svineproduktion, herunder i smågrisesektoren, har varieret voldsomt i de senere år. I fx 2007 og 

                                                           
13

 Disse beløb kan sammenlignes med, at De Danske Landboforeninger har skønnet, at forbuddet mod fiksering af 

drægtige søer og øgede staldkrav til slagtesvin betyder meromkostninger for svineproducenterne i størrelsesordenen 325 

mio. kr. årligt, jf. Andersen (2002: 76).    
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2008 har lønningsevnen været meget negativ. Til gengæld var lønningsevnen i svineproduktionen 

forholdsvis god i både 2000 og 2001.    

 

Sektorens skønnede indkomst på 75 mio. kr. kommer ud af en årlig bruttoomsætning på over 6 mia. 

kr. Danmarks Statistik opgør som del af landbrugets bruttofaktorindkomst, at værdien af solgte svin 

i 2009 var på 18 mia. kr. Da værdien af en 7 kg’s smågris udgør mellem ¼ og 
1
/3 af slagtesvinets 

værdi, svarer en omsætning på over 6 mia. kr. i de gennemførte modelberegninger meget godt til en 

samlet omsætning på 18 mia. kr. for hele den danske svinesektor i 2009.  

 

Dansk svineproduktion er et eksporterhverv, der historisk set har konkurreret på høj 

produktionseffektivitet og lave enhedsomkostninger. Spørgsmålet derfor, hvordan nye 

ekstraomkostninger i smågriseproduktionen vil påvirke Danmarks evne til at producere svin til en 

pris, der er konkurrencedygtig på de internationale markeder. Det må forventes, at de højere 

omkostninger ved produktion af smågrise vil påvirke den beregnede smågrisenotering. Såfremt 

svineproducenterne følger den beregnede smågrisenotering ved handel med smågrise, vil en del af 

omkostningsstigningen derfor blive overvæltet på slagtesvineproduktionen.  

 

Ifølge Christiansen (2008) har produktionsomkostningerne i Holland i perioden 2002–2007 ligget 

på omkring 350 kr. per 30 kg’s gris nogenlunde svarende til produktionsomkostningerne i Danmark 

– en pris på 7 kg’s smågrise på 215 kr. som brugt i nærværende beregninger svarer til en pris på 350 

kr. per 30 kg’s gris efter den beregnede smågrisenotering. I Tyskland har prisen været en del højere, 

omkring 450 kr. per 30 kg’s gris.
14

 I de seneste år er priserne steget til 411 kr. per gris i Holland og 

486 kr. i Tyskland, således prisforskellen er blevet indsnævret en anelse, Christiansen (2010). En 

prisforskel på næsten 100 kr. giver forklaringen på den store danske eksport af smågrise til 

Tyskland. Ved at indføre løsdrift i løbe- og farestalden viser beregningerne i forrige afsnit, at 

produktionsomkostningerne for en 7 kg’s smågris stiger med 40–50 kr. afhængig af det valgte 

system. Det svarer til en stigning i prisen på en 30 kg’s gris på cirka 50 kr., dvs. prisforskellen til 

Tyskland bliver halveret og danske smågrise bliver dyrere end de hollandske (det skal her nævnes, 

at Holland har krav om løsdrift fra 4 dage efter løbning). Prisforskellen skal bl.a. dække 

eksportomkostningerne, som ifølge Fødevareøkonomisk Institut (2010: 132) varierer mellem 32,5 

og 66 kr. pr. gris afhængig af dyrenes sundhedsdeklaration mv.     

 

                                                           
14

 I tabel 4.6 i Fødevareøkonomisk Institut (2010: 132) er omkostningsforskellen ved produktion af en 30 kg’s gris i 

2009 beregnet til 78 kr. Tabel 4.5 i samme publikation sammenligner den danske og tyske smågrisepris ved 30 kg i 

årene 2000 – 2009. I årene 2005 – 2008 har prisforskellen varieret mellem 35 kr. i 2007 og 89 kr. i 2005.    
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Figur 4.1. Effekten af ændret dansk udbud på den udenlandske efterspørgsel  

 

 

 

Spørgsmålet er ligeledes, hvordan meromkostningerne forbundet med krav om øget løsdrift i 

svineproduktionen vil påvirke afsætningspriserne på svinekød. Det er analyseret kvalitativt i det 

følgende med udgangspunkt i, at dansk svineproduktion er et eksporterhverv (se figur 4.1 og 4.2). 

Den kvalitative analyse af effekten af øgede produktionsomkostninger som følge af 

velfærdsforbedringer for danske svin sker med udgangspunkt i en enkel model for fuldkommen 

konkurrence. Det betyder, at vi betragter internationale markeder, hvor de danske svin konkurrerer 

med svin fra andre lande om forbrugernes gunst på en måde, hvor der ses bort fra muligheden for at 

udnytte en markedsdominans. 

 

Danske producenters udbudskurve U (svarende til marginalomkostningerne ved at producere svin) 

og den udenlandske efterspørgselskurve efter svin E er vist i figur 4.1. Den danske udbudskurve U 

er for danske svin, som er produceret uden nye velfærdsmæssige forbedringer. Effekten af større 

krav om løsgående søer kan betyde større velfærd hos grisene, men vil samtidigt føre til højere 

produktionsomkostninger per produceret dansk svin (idet det antages, at meromkostningerne i 

smågriseproduktionen væltes over på slagtesvineproduktionen). Det betyder, at udbudskurven i 

figur 4.1 rykker op til U*. Den lodrette afstand mellem kurverne U og U* svarer til 

meromkostningerne som følge af de større lovbestemte krav om hold af løsgående søer. 

 

På et marked, hvor forbrugerne er fuldstændigt indifferente over for nye velfærdskrav i 

husdyrproduktionen, vil højere produktionsomkostninger give anledning til et mindre salg. Er de 

danske producenter alene på markedet, vil prisen stige fra p
0
 til p

1
, og salget af svinekød falde fra x

0
 

til x
1
 svin. Er der derimod andre betydningsfulde producenter på markedet – det gælder fx på mange 

afsætningsmarkeder i EU -, vil de kunne øge deres afsætning af svinekød i takt med, at den danske 

afsætning falder. Det betyder, at ligevægtsprisen forbliver på p
0
. Hermed vil det danske salg af 
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svinekød falde til x
2
. Afhængig af de præcise udbuds- og efterspørgselsforhold kan salget af dansk 

svinekød forsvinde mere eller mindre. 

 

På det engelske marked er der ingen grund til at tro, at efterspørgslen efter svinekød ændres som 

følge af nye danske regler om større løsdrift i smågriseproduktionen. Ved eksport af svinekød til 

England har der hidtil været et UK-tillæg, der svarer til meromkostningerne ved at opfylde specielle 

engelske velfærdskrav.
15

 Betydning af UK-tillægget er illustreret i figur 4.2. I figuren betegner U 

udbudskurven for traditionelle producenter, mens U* betegner udbudskurven for salg af svinekød til 

det engelske UK marked. Den lodrette afstand mellem de to udbudskurver afspejler således 

størrelsen af UK-tillægget. 

 

Såfremt de nye danske krav til løsdrift betyder, at alle danske svineproducenter lever op til de 

engelske velfærdskrav, vil alle producenter kunne modtage UK-tillægget; og er størrelsen af 

tillægget tilstrækkeligt til at dække meromkostningerne til de nye krav til løsdrift,
16

 vil alle danske 

svineproducenters udbudskurve være U*. Idet efterspørgslen på det engelske marked ikke ændres, 

vil der som udgangspunkt lige som tidligere kunne sælges mængden x
1
 af svinekød til prisen p

1
; 

men kan dansk svinekød ikke afsættes på andre eksportmarkeder som følge af de højere 

produktionsomkostninger, er der en risiko for, at svinekødet i stedet udbydes på det engelske 

marked. Bliver det resultatet, vil der komme et større udbud af danske svin på det engelske marked, 

og det vil kunne konkurrere prisen ned svarende til, at UK-tillægget bliver mindre.  

 

Figur 4.2. UK-tillæggets økonomiske betydning 

  

 

                                                           
15

 Det fremgår af Kærgaard et al. (2002: 47), at for at være kvalificeret som ”Englandsgrise” skal søerne være løsgående 

(bortset fra den tid, de opholder sig i farestalden), der må ikke anvendes kød- og benmel i foderet, og der skal være 

kontrol med produktionsforholdene, dyrenes sundhed og medicinforbruget.        
16

 Såfremt afsætningsprisen, inkl. UK-tillægget, ikke er tilstrækkelig til at dække de danske produktionsomkostninger, 

inkl. meromkostningerne til mere løsdrift, vil eksporten af svinekød til England blive reduceret og eventuelt helt 

ophører.    
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Problemet for dansk svineproduktion opstår således på de markeder, hvor forbrugerne ikke 

værdsætter den øgede velfærd hos danske svin og derfor heller ikke vil betale for de øgede 

omkostninger, men i stedet vælger at købe svin fra producenter i andre lande uden tilsvarende 

velfærdskrav.
17

 Da kun få markeder hidtil har belønnet velfærdsforbedringer for svin, kan udbuddet 

af velfærdssvin på disse markeder risikere at blive kraftigt forøget og dermed konkurrere 

pristillægget ned.    

                                                           
17

 I en dansk undersøgelse finder Lassen et al. (2002), at selvom forbrugerne lægger betydelig vægt på svinenes velfærd, 

trænges dyrevelfærd i baggrunden på bekostning af privatøkonomien i den enkeltes daglige forbrugsmønster. Jeppesen 

et al. (2002) understreger dog dyrevelfærdens betydning på visse eksportmarkeder.      
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