
Miljøteknologi – kvæg, svin og gartnerier 2016 
Indsatsområde 3: Svin, ammoniakbesparelse 
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Teknologi: Udstyr til etablering af fasefodring ved nyetablering af fa-
sefodring eller øgning af antal faser 

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

Landbrugsstyrelsen, for hver enkelt ansøgning, udregnet den maksimale, teoretiske ammoniakbespa-

relse for teknologien på baggrund af ansøgers oplysninger om staldsystem, dyretype samt tidligere fo-

derstrategi.  

 

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 Udstyr til etablering af fasefodring ved nyetablering af fasefodring eller øgning af antal 

faser, har vi brugt følgende oplysninger til at lave beregningen:  

 

1. Antal dyr, dyretype, staldsystem (kun for slagtesvin). 

2. Foderstrategi før og efter etablering af fasefodring. 

 

Dette notat bygger på desuden på tre FAQ’er, som du finder i Tilskudsguiden under ordningen2. Ammo-

niakbesparelsen beregnes på forskellige måder afhængigt af dyretypen og staldsystemet. 

Søer  

I notatet2 er sobesætninger opdelt i fem mulige foderstrategier:  

 

1. Anvendelse af diegivningsfoder til alle søer og polte over 110 kg 

2. Anvendelse af diegivningsfoder til farestald og løbe-kontrolstald, hvor søerne opholder sig til 4 

uger efter løbning. Diegivningsfoder anvendes også til polte. Drægtige søer fra 4 uger efter løb-

ning til 5 dage før faring får en drægtighedsblanding. 

3. Der anvendes kun diegivningsfode i farestalden, mens alle søer og polte udenfor farestalden 

fodres med en blanding ifølge normer for løbestalden. 

4. Der anvendes 3-fasefodring med en diegivningsblanding kun til farestalden, en løbestaldsblan-

ding til løbeafdeling indtil 4 uger efter løbning og polte og en drægtighedsblanding til søer fra 4 

uger efter løbning. 

5. Der anvendes 3 fasefodring med lavest mulig miljøbelastning, som kan være en mulighed i 

nogle få besætninger, hvis staldopdelingen er egnet hertil. Diegivningsblanding kun i farestal-

den, løbestaldsfoder kun i 2 uger fra fravænning og drægtighedsfoder til alle drægtige søer og 

polte over 110 kg. 

 

Effekten af en opdeling af foderanlægget i yderligere faser afhænger af udgangssituationen og eftersitu-

ationen, jf. nedenstående tabel. 

Foderstrategi 1 2 3 4 5 

NH3-N fordampning i alt, kg pr. 

årsso 

4,05 3,51 3,27 3,20 3,18 

Ammoniakfordampning, relativ 100 86,7 80,7 79,0 78,5 

 

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

31. maj 2016. 72pp. 
2 http://lfst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/miljoeteknologi-2016-kvaeg-svin-og-gartnerier/#c41445 
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Eksempel: Hvis udgangssituationen er foderstrategi 2 og ansøgningen omhandler en øgning af antal fa-

ser, således at eftersituationen er foderstrategi 4, vil den sparede ammoniakfordampning være: 3,51 – 

3,20 kg = 0,31 kg ammoniakfordampning pr. årsso. 

Smågrise 

Der kan ikke opnås tilskud til udstyr til fasefodring i smågrisestalde. Det skyldes at det fagligt ikke tilrå-

des yderligere at reducere foderets indhold af protein end de generelle normer. 

Slagtesvin 

I notatet3 og af normtal 20154 fremgår, at der uanset om der vælges 2-fase fodring eller 3-fase fodring 

frem for enhedsblanding (dvs. samme foderblanding fra 30 – 110 kg) vil reduktionen i ammoniakfor-

dampningen være 11 %. Reduktionen afhænger også af staldsystemet, se nedenstående tabel. 

Staldsystem Drænet gulv + spalter Delvis spaltegulv med 

25-49 % fast gulv 

Delvis spaltegulv med 

50-75 % fast gulv 

NH3-N fordampning i alt  

ved enhedsblanding, 

kg pr. prod. slagtesvin 

 

0,433 

 

0,364 

 

0,286 

NH3-N fordampning i alt  

ved 2- og 3-fasefodring, 

kg pr. prod. slagtesvin 

 

0,386 

 

0,324 

 

0,255 

Reduceret NH3-N  

fordampning ved  

2- og 3-fasefodring, 

kg pr. prod. slagtesvin 

 

0,047 

 

0,040 

 

0,031 

 

Eksempel: Hvis der årligt produceres 8.500 slagtesvin i et staldsystem med ”drænet gulv + spalter”, vil 

den årlige reducerede ammoniakfordampning svare til: 0,047 kg NH3-N × 8.500 slagtesvin = 399,5 kg 

NH3-N. 

1 dyreenhed (DE) = 39 slagtesvin i vægtintervallet 31-110 kg levende vægt. Hvis der i ansøgning er op-

lyst produktion af 218 DE, så svarer det til 39 × 218 DE = 8.502 producerede standard slagtesvin (årligt). 

 

Baggrund for teknologien 

Herunder kan du læse mere om baggrunden for teknologien, og hvorledes man kan beregne reduktio-

nen af ammoniakfordampningen ved Udstyr til etablering af fasefodring ved nyetablering af fasefodring 

eller øgning af antal faser. 

 

Fasefodring er medtaget i miljøteknologiordningen 2016 til reduktion af ammoniak. Fasefodring vil sige, 

at foderanlægget i stalden kan håndtere udfodring af flere foderblandinger. Derved kan foderets protein-

indhold bedre tilpasses dyrets aktuelle behov, afhængig af soens cyklus eller grisens størrelse. Fx har 

drægtige søer et mindre behov for protein i foderet end diegivende søer, og grise på 100 kg har et min-

dre behov end grise på 50 kg. Tildeles grise foder med et lavere proteinindhold vil de udskille mindre 

kvælstof i urinen, hvilket bevirker reduceret ammoniakfordampning fra gyllen. 

                                                      
3 http://lfst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/miljoeteknologi-2016-kvaeg-svin-og-gartnerier/#c41445 
4 Poulsen, H.D., 2015. Normtal for husdyrgødning – 2015. Aarhus Universitet, 35 pp. 
http://anis.au.dk/fileadmin/DJF/Anis/dokumenter_anis/Normtal_2015_endelig.pdf 

 

http://lfst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/miljoeteknologi-2016-kvaeg-svin-og-gartnerier/#c41445
http://anis.au.dk/fileadmin/DJF/Anis/dokumenter_anis/Normtal_2015_endelig.pdf
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For at præcisere hvilke proteinreduktioner, det er fagligt forsvarligt at anvende i ansøgningerne, blev der 

inden ansøgningsrunden skrevet tre FAQ’er omkring fasefodring. Disse FAQ havde baggrund i notater 

skrevet af SEGES5 og 6. 

 

Beregninger for ammoniakreduktionen der bygger på dyreenhedsbegrebet (DE), er ikke korrekte. Du 

skal tage udgangspunkt i og anvende de tre FAQ’er fra Landbrugsstyrelsens hjemmeside, som beskriver 

beregningsmetode for henholdsvis søer og slagtesvin. 

 

Der gives kun tilskud til faseudfodringsanlægget i staldene, mens fodermølleri og foderblandeudstyr ikke 

kan indgå i tilskudsgrundlaget.  

 

 

 

                                                      
5 Tybirk, P. 2015. Miljøeffekt af fasefodring efter justering af norm til diegivende søer ultimo 2015. Find notatet under fanebladet 

”Skema og vejledning”.  
http://lfst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/miljoeteknologi-2016-kvaeg-svin-og-gartnerier/#c41426 
6 Tybirk, P. 2013. Miljøeffekt af fasefodring til slagtesvin. Notat nr. 1316, SEGES, 10 pp. 

http://svineproduktion.dk/publikationer/kilder/notater/2013/1316 

http://lfst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/miljoeteknologi-2016-kvaeg-svin-og-gartnerier/#c41426
http://svineproduktion.dk/publikationer/kilder/notater/2013/1316

