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Teknologi: LED-belysning – kvæg 

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

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, for hver enkelt teknologi, udregnet den maksimale, teoretiske reduktion i 

energiforbruget. Udregningen er foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger om besætningsstørrelse 

i den stald, hvor teknologien udskiftes. 

 

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

lave beregningen:  

 

1. Antal årskøer og ungdyr der er i den pågældende stald.  

 

Beregningen tager udgangspunkt i en reduktion, der bygger på et niveau, der realistisk set vil ligge i et 

spænd på mellem 130-150 kWh pr. årsko og 50-75 kWh pr. årsopdræt eller pr. ungdyr, ved en gennem-

snitligt daglig lysperiode på 15 timer. 

 

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 LED belysning.   

 

LED-belysning er medtaget i miljøteknologiordningen 2016 til reduktion af energiforbruget. Tilsvarende 

lyskilde, men med væsentligt længere levetid, er Induktions-belysning. Induktions-belysning bør indgå 

som ansøgningsgrundlag på lige fod med LED. 

 

I dag er mange stalde installeret med standard lysstofrør, der har et relativt stort strømforbrug. Jævnfør 

DCA rapporten 20162, reduceres energiforbruget til belysning i svine- og kvægstalde væsentligt ved 

LED-belysning. Som minimum vil der kunne opnås en energibesparelse på 30 %, og samtidig kan der 

forventes en væsentlig længere levetid af installationen. 

 

I en malkekvægstald ligger de anbefalede lysstyrker på 100 til 200 LUX jf. Indretning af stalde til kvæg, 

Danske Anbefalinger3. Styrken er afhængig af, hvilke staldafsnit det drejer sig om. I mange tilfælde vil en 

ny belysning medføre, at installationen dimensioneres efter Danske Anbefalinger, hvorfor energibespa-

relsen ikke i alle tilfælde vil opnå 30 % reduktion. 

 

Et eksempel kan være en ko- og kælvningsstald (Skitse 1), hvor der er installeres særlig belysning ved 

kælvningsafsnittet og normalt lys ved de malkende køer. Der etableres 19 lyskilder, 9 stk. 200 watt in-

duktionslamper (nummereret 1) og 10 stk. 80 watt induktionslamper (nummereret 2). Derudover monte-
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res orienteringslys, som er natbelysning, der gør det muligt for køerne eksempelvis at finde til malkero-

botter, foderbord mv. Samlet opnås i dette eksempel et strømforbrug på 2.720 watt. Sammenlignet med 

installerede lysstofrør, vil der kunne opnås en energireduktion på ca. 2.000 watt i stalden.  

 

Skitse 1, ko- og kælvningsstald 

 

Den viste stald er bygget til at huse 75-80 malkekøer, idet belægningen i kælvningsafsnittet kan variere 

hen over året.  

 

Med en gennemsnitlig lysperiode pr. døgn på 15 timer, vil energireduktionen på 2.000 watt svare til en 

årlig energireduktion på 10.950 kWh.  

 

 

Målepunkter 

Tabel 1 og 2 viser retningsgivende hvilken energireduktion ved belysning, der kan være mulig. 

Belysningen er sat ens for stor race og Jersey, idet det forventes, at den størrelsesmæssige 

forskel er marginal. 

 

Tabel 1, årlig energibesparelse pr. ko 

 Stor race 

kWh årligt 

Jersey 

kWh årligt 

Besparelse pr. m² 11 11 

Besparelse på ko  136 - 146 136 - 146 

 

Tabel 1, årlig energibesparelse pr. ungdyr 

 Stor race 

kWh årligt 

Jersey 

kWh årligt 

Besparelse pr. ungdyr 66 66 
 

 


