
Emissioner fra svinestalde inkluderer både ammoniak, lugt, 
drivhusgasser (metan og kvælstofforilte) og støv. Det har 
negativ effekt på miljøet, det giver en dårlig luftkvalitet, det 
har skadelig effekt på sundhed (for mennesker såvel som 
dyr) og giver gener for naboer til svinebrug. Reduktion af 

emissioner har derfor høj prioritet i EU og mange medlemslande har indført egne 
lovmæssige tiltag for at regulere området.

Løsningen – Best practice

Til yderligere overvejelse og information

Daglig udslusning af gylle
Dyregruppe: Slagtesvin
Land: Holland
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Cost-benefit analyse

Besætningen: De Hoeve Innovatie, en besætning med smågrise og slagtesvin, har 
løst problemet ved kilden ved at samle gyllen i kanaler. Der er ikke behov for 
luftrensere og systemet kan etableres i eksisterende såvel som nye svinestalde.
Systemet: Slagtesvinestierne har fast gulv. I den forreste del i stien er der en kanal. 
Gyllen fra kanalen tømmes efter behov, men minimum én gang pr. hold. 
Foderautomaten er placeret på spaltegulvet lige over vandkanalen.
Bagest i stierne er der etableret en 1m dyb gyllekanal, der skråner, som dagligt 
skylles med frisk gylle og vand. Mellem de to kanaler er der fast gulv på min. 0.5m2 
pr. gris
Ved at begrænse gylleoverfladen via skrånende sider og ved at begrænse bredden 
til 0,6 m, reducerer man fordampningen af ammoniak. Reduktion af metan og lugt 
opnås ved, at man ved skylning af kanalerne undgår oplagring af gylle i stierne.

Om vinteren, hvor ventilationen kører på et minimum, stiger koncentrationen af 
gasholdige emissioner. Daglig tømning af gylle kan forbedre dyrenes velfærd, men 
det kræver yderligere forskning kat fastlægge den præcise indvirkning på 
besætning og miljø.

Link til yderligere forskning og 
projektinformation
https://www.eupig.eu/
EU BREF document link
Link til teknisk rapport 
Kontakt RPIG (Holland): Jos 
Peerlings

Gevinster: 
√ Daglig tilvækst på 900 g, hvilket er
en stigning på 100 g/dag.
√ Foderudnyttelse på 2,32, hvilket er
en forbedring på 0,26.
√ Sodødelighed på 0,5%.
√ 15,2 levendefødte pr. kuld.
√ 0,8 dødfødte pr. kuld.
√ Dødelighed før fravænning på 8%.
√ Dødelighed for både ungsvin og
slagtesvin på 1%.
√ Fald i dyrlægeomkostninger på
31% pr. so (€60/so/år) og på 58% pr
slagtesvin (€0.4/slagtesvin).
√ Produktion stort set antibiotikafri.
√ Fald i samlede udgifter på 4,8 %
pr. kg slagtevægt (€1,46/ kg vs
1,53/kg varm slagtevægt). Dette
skyldes hovedsageligt lavere
dødelighed og reduceret behov for
behandlinger.
Omkostninger:
Udgifter til afskaffelse af gylle via
vand er 30 % højere (€8 pr.
slagtesvin) og udgifter til vand er
steget med 20 % pr. slagtesvin til €2
pr. gris.

Når systemet først er etableret, er udgifterne meget lave, dog er det dyrt at tilpasse 
en eksisterende bygning til systemet. Ved opførelse af nye bygninger, bør man 
overveje at etablere skyllesystemer. Den største løbende udgift er vand og 
oplagring af gylle, som senere skal spredes på markerne.
Daglig tømning af gylle er ét samlet system. Det vil sige, at det ikke er muligt at 
etablere kun en del af det, hvis man skal opnå en nedbringelse af emissionen.   
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