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Teknologi: LED-belysning – svin 

Med udgangspunkt i DCA rapporten1 og et teoretisk beregningsgrundlag (udarbejdet af SEGES), har 

Landbrugsstyrelsen for hver enkelt ansøgning udregnet den maksimale, teoretiske reduktion i energifor-

bruget for teknologien på baggrund af ansøgers oplysninger om staldtype og besætningsstørrelsen.  

 

Til beregningen af den teoretiske miljøeffekt, har vi brugt de informationer, ansøger har angivet i sin an-

søgning og det vedhæftede informationsskema. Såfremt disse har været mangelfulde, har vi brugt de 

oplysninger, som ansøger efterfølgende har givet os i et høringssvar.  

 

For teknologien LED-belysning - svin, har vi brugt følgende oplysninger pr. stald der er ansøgt til, for at 

lave beregningen:  

 

1. Antal lysstofrør og watt på disse, før udskiftning. 

2. Antal LED rør/pærer og watt på disser, efter udskiftning.  

 

Beregningen skal tage udgangspunkt i en reduktion der bygger på et niveau der realistisk set vil ligge i et 

spænd på 30 – 40 % besparelse. Der må maksimalt anvendes lys i en svinestald i 16 timer pr. døgn. I 

tabel 1 nedenfor kan du se, hvilke tal, der er blevet brugt til udregningen af din teoretiske, maksimale 

energibesparelsen. 

 

Der anvendes mere lys i farestalde og løbestalde end der anvendes i drægtighedsstalde, smågrisestalde 

og slagtesvinestalde. Nedenfor er angivet retningslinjer for hvilket niveau energibesparelsen kan forven-

tes at ligge på ved udskiftning af standard lysstofrør med LED-lys. 

 

Tabel 1. Årlig energibesparelse pr. so ved udskiftning af standard lysstofrør til LED-lys. 

 Farestald og 

 løbestald 

Drægtigheds- 

stald 

Smågrisestald Slagtesvinestald 

Besparelse i kWh pr. år 

- pr. soplads 

- pr. produceret smågris 

- pr. produceret slagtesvin  

 

75 - 125 

 

20 - 35 

 

 

0,4 – 0,6 

 

 

 

1,0 – 1,8 

 

Baggrund for teknologien 

Herunder kan du læse en mere udførlig forklaring på baggrunden for teknologien og hvorledes man kan 

beregne reduktionen af energiforbruget ved at indfører LED belysning.   

 

Den anbefalede lysstyrke i svinestalde er på 100 LUX i arbejds- og tilsynsområdet. I løbestalde opsæt-

tes ofte ekstra lys, for at sikre sig at lysstyrken holdes på minimum 100 LUX i søernes opholdszone, da 

høj lysintensitet i dyrenes opholdszone er nødvendig for at sikre en god brunst.  

 

                                                      
1 DCA-rapport, 2016. Miljøteknologier i det primære jordbrug – driftsøkonomi og miljøeffektivitet. Aarhus Universitet, revideret den 
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I dag er mange stalde installeret med standard lysstofrør, der har et relativt stort strømforbrug. Jf. DCA 

rapporten 20162 reduceres energiforbruget til belysning i stalde væsentligt ved LED-belysning. Som mi-

nimum vil der kunne opnås en energibesparelse på 30 %, og samtidig kan forventes en længere levetid 

af installationen. 

 

Standard lysstofrør har ud over energiforbruget til lysstofrøret også et energiforbrug til en kondensator i 

lysstofarmaturet. Disse kondensatorer forbruger 8-10 W, afhængig af lysstofrøret. Således vil et stan-

dard lysstofrør på fx 36 W reelt forbruge 44 W og et standard lysstofrør på 58 W vil reelt forbruge 68 W. 

Hvis et standard lysstofrør på 36 W udskiftes med et LED-lys på 25 W, som foreslået i teknologilisten vil 

den reelle besparelse altså være nærmere 43 % end den ovennævnte besparelse nævnt i DCA-rappor-

ten på 30 %. Det samme gør sig gældende for et lysstofrør på 58 W, der udskiftes med et LED-lys på 40 

W.  

 

Ifølge lovgivningen3 skal svin holdes i en belysning, der følger en 24 timers døgnrytme og har sammen-

hængende perioder på mindst 8 timer pr. dag med henholdsvis lys og mørke. Dvs. der skal være lys i 

stalden i minimum 8 timer og maksimalt 16 timer. Der kan altså kun gives tilskud til lystænding i maksi-

malt 16 timer pr. døgn, når ansøger beregner besparelsen. 

 

I sagsbehandlingen skal man derfor kende antallet af lysstofrør og energiforbruget pr. lysstofrør før og 

efter udskiftningen. Besparelsen i energiforbruget bør ligge i intervallet 30 – 43 % af før forbruget. 

 

Hvis der fx udskiftes 100 stk. lysstofrør med et energiforbrug på 58 W med 100 stk. LED-lys á 40 W vil 

den maksimale årlige energibesparelse kunne udregnes til: 

 

Før: 100 stk. x (58 W + 10 W) x 16 timer/døgn x 365 døgn  = 39.712 kWh 

Efter: 100 stk. x 40 W x 16 timer/døgn x 365 døgn  = 23.360 kWh 

Besparelse pr. år:    = 16.352 kWh (41 %) 

 

 

                                                      
2 DCA-rapport, 2016. Miljøteknologier i det primære jordbrug – driftsøkonomi og miljøeffektivitet. Aarhus Universitet, revideret den 

31. maj 2016. 72pp. 
3 Bekendtgørelse om beskyttelse af svin. Bekendtgørelse nr. 17 af 7. januar 2016. 


