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Der er tages udgangspunkt i blandinger fra notat om fasefodring fra 2013 (notat 1319, VSP). Siden dette notat 

kom på gaden er diegivningsnormen ændret. Aminosyrenormerne er hævet ca. 17 % og normen for 

fordøjeligt fosfor er hævet 11% ud fra et stort forsøg med søer, som havde 14 grise pr kuld i farestalden. 

 

I praksis betyder ændringen, at total råprotein i diegivningsfoder stiger 20 gram pr. FEso i forhold til notat 

1319, og at fosfor stiger med 0,45 g mere total fosfor pr FEso i diegivningsfoder. De øvrige blandinger er 

næsten uændrede i forhold til Notat 1319, dog er indholdet af tilsat lysin og fosfor en anelse lavere i 

løbestaldsblandingen, fordi der er kommet en ny norm for denne blanding i 2014. 

 

Stigningen i protein og fosfor i diegivningsfoder medfører en større fravænningsvægt – i miljøberegningerne 

antages, at fravænningsvægten med den nye diegivningsnorm vil være 7,15 kg mod 6,9 kg i landsgennemsnit 

fra 2014. 

 

Den nye norm betyder, at anvendelse af fasefodring har både større økonomisk og miljømæssig betydning 

end tidligere – og mange sobesætninger kan have gavn af, at få optimeret fasefodringsstrategien, så man 

begrænser bruger af diegivningsfoder alene til farestalden både ud fra hensyn til økonomi og miljø. 

 

Der er regnet på 5 mulige fodringsstrategier i en sobesætning, nemlig 

 

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 løbning 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 løbestaldsblanding 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 farestalden, 

løbestaldsfoder kun i 2 uger fra fravænning og drægtighedsfoder til alle drægtige søer og polte over 

110 kg. 

 

Eksempler på mulige blandinger er vist i tabel 1. 

Tabel 1. Foderblandinger til fasefodring, se notat 1319 for detaljer om valg af fodermidler. 



Blanding Ny diegivningsnorm Løbeafd., notat 1319 Drægtighedsfoder, notat 1319 

FEso pr kg 1,07 1,03 1,01 

Total råprotein, g/Feso 154,5 120,0 115,6 

Total P, g/FEso 5,25 4,3* 4,1 

Ford. råprotein, g/FEso 127 95 90 

F. lysin, g/FEso 7,7 5,0* 4,0 

Ford. P, g/FEso 3,0 2,3* 2,1** 

*Justeret til gældende norm, som ikke var fastlagt i 2013, da notat 1319 blev skrevet. 

**Det naturlige indhold i kombination med 200 % fytase overstiger normen på 2,0. 

 

Der er regnet på 5 modeller for fodring, hvoraf de 4 er fasefodring, se tabel 2.  Foderforbrug, grise pr årsso og 

fravænningsvægt er fra normtal for husdyrgødning 2015/16, mens foderet er med forudsætninger fra notat 

1319 undtagen ombytning af hvede og sojaskrå i diegivningsfoder og justering af monocalciumfosfat og lysin, 

methionin og treonin til nyeste norm. 

 

Effekten på ammoniakfordampning er beregnet med samme model, som man beregner normtal for 

husdyrgødning, hvor ammoniakfordampningen beregnes ud fra kvælstof i urinen (TAN-N) med samme 

fordampningsprocent af TAN uanset fodringen. I notat 1319 er brugt en anderledes model, hvor ændring i 

ammoniakfordampning regnes som ændring i N ab dyr x 1,5. Det er den beregningsmodel, som bruges på 

husdyrgodkendelse i dag for afvigelser fra nyeste normtal. 

 

I forbindelse med valg af model for indregning af proteinets effekt på ammoniakfordampning til ny 

husdyrregulering (2017), er det besluttet at skifte til at regne effekter på ammoniakfordampningen i pct. som 

lig med ændring i TAN-N i pct, da dette synes at være bedst i overensstemmelse med de nyeste forsøg. Dette 

er baggrunden for at bruge ændringen i TAN-N til at beregne effekten på ammoniakfordampningen. 

 

Det fremgår af tabel 2, at der er betydelig miljøeffekt af fasefodring både på fosfor og ammoniak. Da fosfor er 

nødvendig til planternes vækst er den mest relevante fosforparameter nok reduktion i fosforoverskud pr ha. 

Denne beregning vil afhænge betydeligt af udbytteforhold på den enkelte ejendom, men her er brugt 

landsgennemsnit for fosforfraførsel – før indførelse af de nye kvælstofnormer til afgrøderne fra 2016, som 

sandsynligvis vil øge afgrødernes fosforoptagelse. 

 

Der vil også være stor effekt af at skifte fra den traditionelle fasefodring ifølge model 2 til model 3, 4 eller 5. 

Generelt gælder, at faldende miljøbelastning ved fasefodring er sammenfaldende med faldende foderpris, så 

der er god (miljø)økonomi i at investere i optimering af fasefodring i sobesætninger. 

 

  



Tabel 2. Beregning af miljøeffekt af 4 fasefodringsmodeller efter skift til ny diegivningsnorm. 

Koncept 1 2 3 4 5 

% diegivningsfoder 100 60 35 35 35 

% løbestaldsfoder   65 25 10 

% drægtighedsfoder  40  40 55 

Beregningsgrundlag 

Grise pr. årsso 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 

Fravænningsvægt, kg 7,0 7,00 7,00 7,00 7,00 

FEso pr årsso 1510 1510 1510 1510 1510 

Råprotein, g pr. FEso 154,5 138,9 132,1 130,3 129,7 

Fosfor, g pr. FEso 5,25 4,79 4,63 4,55 4,52 

Miljøeffekt pr. årsso og pr. ha 

N ab dyr, kg pr. årsso 29,84 26,07 24,43 24,00 23,85 

Heraf TAN-N, kg 22,38 19,36 18,05 17,70 17,58 

NH3-fordampning, 16 % af TAN, stald*, kg 3,58 3,10 2,89 2,83 2,81 

TAN ab stald, kg pr årsso 18,80 16,26 15,16 14,87 14,77 

NH3-fordampning, 2,5 % af TAN, lager , kg 0,47 0,41 0,38 0,37 0,37 

NH3-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 

P ab dyr pr årsso, kg 6,06 5,37 5,13 5,01 4,96 

P ab dyr, relativ 100 88,6 84,7 82,7 81,8 

P ab dyr, kg pr ha ved 1,4 DE pr ha 37,5 33,2 31,8 31,0 30,7 

Fosforoverskud, hvis planter bruger 22 kg 

P pr ha, kg P pr ha 

15,5 11,2 9,8 9 8,7 

Fosforoverskud relativt 100 72 63 58 56 

*Den præcise ammoniakfordampning afhænger af staldtype. I denne beregning er der regnet med en typisk 

fordampning ifølge normtal – nemlig en fordampning på 16 % af TAN-N, som er normtallet for 

drægtighedsstalde med løse søer på delvis fast gulv. Den samme koefficient vil opnås, hvis 23 % af 

farestaldene er med fuldspaltegulv, mens 77 % har delvis fast gulv. Hele ændringen beregnet pr årsso vil i 

praksis stamme fra løbe-drægtighedsstalde, da der forudsættes samme foder i farestalden i alle scenarier. 

Det vil derfor være fagligt mest retvisende at beregne effekten på ammoniakfordampning ud fra 

fordampningskoefficient fra det mest almindelige system i drægtighedsstalde, nemlig med de 16 % af TAN fra 

løsgående søer, delvis fast gulv. 

 

For supplerende information se: 

VSP, Notat 1319, Miljøeffekten ved fasefodring af søer, 

http://vsp.lf.dk/Publikationer/Kilder/Notater/2013/1319.aspx 


