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Med udgangspunkt i DCA rapporten1 og et teoretisk beregningsgrundlag, har Landbrugsstyrelsen, for 

hver enkelt ansøgning, udregnet den maksimale, teoretiske reduktion i energiforbruget. Udregningen er 

foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger om staldtype og antallet af dyr pr dyretype som skal ser-

viceres af teknologien.  

 

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

ning og det vedhæftede informationsskema. Såfremt disse har været mangelfulde, har vi brugt de oplys-

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

 

For teknologien Varmeveksling - svin, har vi brugt følgende oplysninger for at lave beregningen:  

 

1. Staldtype. 

2. Antal dyr pr dyregruppe i de enkelte stalde.  

 

Beregningen af besparelsen tager udgangspunkt i reduktion af energiforbruget i de stalde der serviceres 

af Varmeveksling. Der er således beregnet den årlige besparelse i kWh, fra før investeringen af Varme-

veksling, til efter investeringen af Varmeveksling. 

 

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 indføre teknologien varmeveksling.  

 

Varme-veksling er vurderet ud fra DCA rapporten2, hvor der som udgangspunkt anvendes en reduktion i 

energiforbrug på 60% ved anvendelse af varme-veksling i smågrisestalde. 

 

Energiforbruget fastsættes fx ud fra notat nr. 1131 fra SEGES Svineproduktion, hvor det teoretiske var-

meforbrug i svinestalde er beregnet via programmet Staldvent. Her er det teoretiske energiforbrug 2,9 

kWh pr. produceret smågris ved anvendelse af to-klima stier og 14,1 kWh pr. produceret gris ved drænet 

gulv/spaltegulv (et-klima stald). 
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