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Forord	 	 	 	 	 	
Dette katalog viser fem forskellige forslag til indretning af stalde til økologiske slagtesvin. 

Erfaringen viser, at hver producent prioriterer forskelligt og stiller forskellige krav, når en stald skal indrettes. Det er 

derfor ikke ambitionen at kataloget skal levere nøglefærdige anvisninger på, hvordan den ”rigtige” stald ser ud, men at 

det kan tjene som inspiration og guide i overvejelserne om, hvilke faktorer, der bør vurderes, inden man beslutter sig for 

en given staldtype. I arbejdet er der taget udgangspunkt i en situation med nybyggeri. 

Baggrund
Det økologiske regelsæt udstikker en række overordnede krav til staldindretningen, som kan opfyldes på meget indivi-

duelle måder. I dag er der – praktisk taget – ikke to stalde der er ens, men fælles for løsningerne er et stort arbejdskraft-

forbrug, højt halmforbrug, problematisk gødningshåndtering og renholdelse samt mangelfuld intern smittebeskyttelse. 

Der er derfor en stor efterspørgsel på, hvordan nogle af disse forhold kan optimeres uden at de væsentlige parametre 

dyrevelfærd og miljø bliver forringet.   

Indledning
Staldprojektet blev påbegyndt i 2006. Seks bedrifter (fire økologiske og to konventionelle friland) med otte forskellige 

staldsystemer blev besøgt. Nøglespørgsmålene til landmændene var: Hvad er du glad for ved din stald? – hvad vil du 

gerne ændre? Erfaringerne herfra blev samlet og præsenteret for værter, bygningskonsulenter, produktionskonsulenter 

og Dyrenes Beskyttelse. 

Derefter gik arbejdet med at udvikle forslag i gang. Arbejdet er udført af en arbejdsgruppe bestående af bygningskon-

sulenter, produktionskonsulenter og Dyrenes Beskyttelse. Allerede under udarbejdelsen af skitseforslagene har der fra 

landmandsside været en stor interesse. Fra foråret 2007 blev forslagene sendt ud til interesserede som udkast. Denne 

dialog har åbnet for en værdifuld drøftelse og sikret en praktisk vurdering af mange detaljer. 

Det understreges, at skitserne er forslag sammensat af de indhentede erfaringer, men at forslagene ikke er afprøvet i 

helhed. Der opfordres derfor til at søge rådgivning i hver enkelt situation.   

Åbne stalde er karakteriseret ved at klimastyringen vanskeliggøres. Funktionen af de besøgte stalde var alle meget 

årstidsafhængig. I et forsøg på at optimere klimaet i stalden er der lagt vægt på følgende: 

Isolerede bygninger – ikke gødningsopblandet strøelse – ekstra luftbevægelse i varme perioder. 

Isolerede bygninger: Mange eksisterende anlæg er uisolerede. Det giver en høj indstrålings-varme om sommeren, 

kulde-/kuldebroer om vinteren og kondensfugt. 
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Strøelse: Ingen af de viste forslag er til egentlig dybstrøelse. Målet er, at lejearealet kan holdes tørt og rent, hvilket 

både begrænser halm-/og arbejdskraftforbruget, men også fjerner den varmeproduktion og fordampning af fugt/vand-

damp og ammoniak, som en gødningsopblandet dybstrøelsesmåtte giver. 

Naturlig ventilation: I følge reglerne skal ventilationen være naturlig. Det afskærer dog ikke for muligheden for at mon-

tere en blæser eller loftpropel, der kan være med til at sikre luftbevægelse på vindstille hede sommerdage.

Ventilationen er dimensioneret efter, at alle grise kan befinde sig i indendørsarealet samtidig og at det skal kunne ven-

tileres med en temperatur på max 25o C ved en udetemperatur på 20oC. I praksis vil en del af grisene befinde sig i ude-

arealet, hvorfor stalden vil kunne ventileres tilfredsstillende med et lidt mindre areal i luftindtag og luftafkast. Der vil i 

praksis også ofte være luftindtag via adgangsvejen til det fri. Dette reducerer også kravet til luftindtagets størrelse.    

Generelt bør bygningsplacering i forhold til verdenshjørner og lokale vejrforhold nøje overvejes. Det gælder især af 

hensyn til klimaet i den udendørs løbegård.  

  

I skitserne har sygestier ikke det fokus, som de egentlig berettiger, hvilket ikke er for at underkende hverken regler eller 

det hensigtsmæssige heri. Det skyldes alene, at de ofte indrettes i bygninger/hytter adskilt fra den egentlige produktion. 

Der henvises til regelafsnittet for yderligere information herom. Vær opmærksom på at der skelnes mellem sygesti og 

opsamlings (aflastnings)sti.

Tilsvarende er hverken udleveringsforhold eller personalefaciliteter omtalt her. Nærmere oplysninger om dette kan 

læses på www.infosvin.dk/Haandbog/Udlevering/Staldsystemer eller www.infosvin.dk/Haandbog/Arbejdsmiljø samt 
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Regler
Smittebeskyttelse. 

Dette er et kort sammendrag af reglerne for opstaldning 

af økologiske slagtesvin. Der kan løbende ske ændringer 

og der henvises til Plantedirektoratets hjemmeside www.

pdir.dk/økologi/ vejledning (gældende), hvor en ajourført 

vejledning altid er tilgængelig.  

Generelle	krav	(afsnit	4.5.1.)

Dyrenes forhold skal være afpasset efter deres biologiske 

og adfærdsmæssige behov, f.eks. passende bevægelses-

frihed.

Ved udformning af husdyrenes omgivelser skal der i over-

ensstemmelse med de forskellige dyregruppers behov 

sørges for, at:

•  Alle dyr har let adgang til fodringssteder og frisk 

drikkevand

•  Dyrenes naturlige bevægelsesmønstre tilgode-

ses

• Alle dyr har adgang til daglig motion året rundt

• Dyrene ikke bindes og fikseres

•  Indendørs liggearealer er tilstrækkelig store, 

trækfri og velforsynede med ren og tør strøelse

• Der er rigelig med frisk luft og dagslys i stalden

•  Der er adgang til læ og skygge ved udendørs 

ophold

•  Der er mulighed for at foretage hud-, hår-, og/el-

ler pelspleje ved både udendørs og indendørs 

opstaldning

•  Flokstørrelsen ikke har negativ indflydelse på 

trivslen 

Dyrene skal have let adgang til fodringssteder, og hele 

døgnet uhindret adgang til drikkevand. Hvis dyrene ved 

udendørsophold har uhindret adgang til stalden, hvor der 

er adgang til foder og drikkevand, betegnes dette som 

uhindret adgang til foder og drikkevand.

Isolering, opvarmning og ventilation af bygninger skal 

sikre, at luftcirkulation, støvniveau, temperatur, den 

relative luftfugtighed og gaskoncentration (CO2 og NH3) 

holdes indenfor grænser, der ikke generer dyrene.

Dyrene må ikke bindes, fikseres eller tøjres. Det kan dog 

tillades, at dyrene bindes kortvarigt i forbindelse med 

afhentning, ved sygdomsbehandling, klovbeskæring og 

ved inseminering.

Det er kun tilladt at anvende de produkter, der er nævnt i 

Vejledningens bilag 3, tabelafsnit E (ikke vist her) til rens-

ning og desinfektion af stalde, folde, udstyr og redskaber.

Bekæmpelse af rotter i stalde skal foretages efter gæl-

dende lovgivning. Det er kommunens tekniske forvaltning, 

der foretager bekæmpelsen. Bekæmpelse af mus må 

ske med godkendte rodenticider. Fluer i stalde må kun 

bekæmpes med mekaniske og biologiske metoder, som 

f.eks. rovfluer eller fluepapir, eller produkter, der er anført 

i Vejledningens bilag 2 (ikke vist her) hvis disse produkter 

må anvendes indendørs.

Indendørsforhold,	generelt	(afsnit	4.5.5)

Hvor dyrene går i bokse eller stier, skal det enkelte dyr 

kunne bevæge sig frit. Alle dyr skal samtidig have uhin-

dret adgang til at ligge ned i ren og tør strøelse.

Dyrenes liggeareal skal være velforsynet med ren og tør 

strøelse som halm, sand eller savsmuld. Lejet skal have 

en sådan beskaffenhed, at strøelse tilpasses kroppens 

former når dyret ligger ned. Det er muligt at anvende 

både økologisk og ikke økologisk strøelse. Strøelsen må 

efter høst kun tilsættes produkter, som er nævnt i Vejled-

ningen bilag 1(ikke vist her).

Gulvet i stalden skal være jævnt og skridsikkert. Mindst 

halvdelen af det samlede gulvareal skal være fast gulv, 
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ikke spalter. Fuldspaltestalde er således ikke tilladt. 

Drænet gulv sidestilles med spalter og er således ikke 

fast gulv.

Indendørsareal
	(det	nettoareal,	som	dyrene	skal	
have	til	rådighed	både	hvile	og	
opholdsareal)

Udendørsareal	(løbegårde,	
ikke	græsarealer)
*)

I	alt Minimum	lejeareal	
(del	af	indendørs-
areal)

Levende vægt 
(kg)

m2/dyr m2/dyr m2/
dyr

m2/dyr

Smågrise Fra fravænning 
til 30 kg

0,6 0,4 1,0 0,26

Smågrise/
ungsvin

Indtil 50 0,8 0,6 1,4 0,37

Slagtesvin Indtil 85 1,1 0,8 1,9 0,53

Slagtesvin Indtil 110 1,3 1,0 2,3 0,63

Arealkrav til svin (afsnit 4.5.10)

Krav	til	udendørs	løbegård

Slagtesvin skal, når de er opstaldet indendørs have uhin-

dret adgang til en løbegård. 

I et staldsystem med tilhørende løbegård skal stien bestå 

af mindst to klimazoner, hvorved forstås områder med 

forskellig temperatur og trækpåvirkning. Den ene zone 

skal svare til udendørsklima. Temperatur og luftskifte i 

denne zone skal på alle tidspunkter svare til udendørs-

forholdene, for at den kan anerkendes som en udendørs 

løbegård. 

Det er producentens ansvar, at der er en tydelig mar-

kering mellem løbegård og indeareal. Hvor adskillelsen 

mellem inde areal og løbegården ikke fremgår af stiind-

retningen, skal det markeres med en tydelig farvestribe i 

*) Friland/Dyrenes Beskyttelse har et krav om, at den udendørs løbegård minimum skal være på 20 m2 uanset antal grise. 

Dog 10 m2 for grise op til 40 kg. Se endvidere sidst i dette afsnit.

hver side af stien. 

Det skal være muligt for svinene at søge skygge i løbe-

gården. Indtil 50 procent af løbegårdens areal kan være 

overdækket i form af tag eller anden overdækning f.eks. 

solmarkiser. Løbegården til svin skal indrettes, så gødnin-

gen ikke nedvaskes. 50 procent af løbegården må være 

spalte- og eller drænet gulv. Man skal dog altid sikre, at 

der er fri adgang til rodematerialer. 

Ved opstaldning i stisystemer med løbegård skal alle 

svin have adgang til rodemateriale (f.eks. halm, løs jord, 

ensilage og grøntfoder m.m.) der tilgodeser dyrets behov 

for at rode og grave.
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Alle svin skal have fri adgang til grovfoder (frisk grønt, hø, 

ensilage, rodfrugter, løv, eller frugt og grøntsagsrester).

Alle svin skal have adgang til afkølning i sommerperioden 

i form af sølebad eller overbrusning.

 

Krav	til	indendørs	forhold

Indearealet kan opdeles i flere klimazoner, f.eks. et hvile-

område og et aktivitetsområde, Hvileområdet skal være 

i overensstemmelse med arealet vist i tabellens kolonne 

yderst til højre.

Ved en opdeling af indearealet i flere områder/klimazoner, 

skal hvert område/klimazone være så stort at alle grise 

kan ligge ned samtidigt. Højst 50 % af indearealet må 

være spalte- og/ eller drænet gulv, og der må ikke være 

Vægtgruppe	for	grise,	kg Minimum	frit	tilgængeligt	areal	
pr.	sti	ved	ét	dyr	i	stien,	m2

Minimum	frit	tilgængeligt	areal	pr.	dyr	
ved	flere	dyr	i	stien,	m2/dyr

7 - 15 0,41 0,36

15 - 30 0,69 0,58

30 - 60 1,14 0,91

60 - 100 1,70 1,29

100 - 130 2,05 1,53

Arealkrav  *)

spalte- og/eller drænet gulv i lejearealet.  

Forhold vedr. overgangsordningen, der udløber d. 31. 

december 2010 er ikke omtalt her, idet den kun gælder 

bedrifter, der er autoriseret inden den 24. august 1999. 

*) Dyrenes Beskyttelse har et krav om, at ingen sygesti må være under 3,5 m2.  

de færdigbehandlede dyr i hytter på friland. Af hensyn til 

dyrevelfærd og intern smittebeskyttelse må separerede 

dyr aldrig flyttes tilbage i det egentlige produktionsforløb.

Sygestier	(afsnit	4.8.11)

Fra 1. januar 2005 skal der i alle svinebesætninger altid 

være mindst én ledig sygesti klar til brug. Sygestierne 

skal være indrettet med mulighed for temperaturregule-

ring, d.v.s. at der både skal være mulighed for afkølning 

og varme. Stien skal indrettes så træk undgås. Mindst 2/3 

af det samlede minimumsareal i sygestierne skal være 

med et blødt underlag, så dyrene ikke er i direkte kontakt 

med gulvet.

Sygestier er altså fritaget fra kravet om udendørs løbe-

gård. Brug af sygestier skal ske, når situationen kræver 

det, men er kun tilladt i en periode svarende til den 

ordinerede behandlingsperiode. Efter endt behandling har 

opstaldningen status som aflastning og her er der krav 

om udendørs løbegård. Praksis kan f.eks. være at flytte 



� 

Specielt	vedr.	krav	som	leverandør	til	Friland	A/S

Regelsættet for konventionelle frilandsgrise gælder også for økologisk produktion.

Regelsættet er koordineret med Dyrenes Beskyttelse, således at produktet kan mærkes ”Anbefalet af Dyrenes Beskyt-

telse”. Dyrenes Beskyttelse står for den uvildige kontrol, som - for at rationalisere/minimere kontrollen for producenten 

- udføres af personale fra Plantedirektoratet.

Friland A/S har følgende supplerende regler (for staldindretning) i forhold til Plantedirektoratet:

Ventilation

Staldene skal være naturligt ventileret.

Udeareal

Skal minimum være på 20 m2 uanset antal grise. Dog 10 m2 for grise op til 40 kg. 

Forværket skal være så åbent, at grisene kan se ud. I praksis vil det sige, at den lukkede del af forværket højst må være 

60 cm højt. 

Der skal som hovedregel være 10 m fra forværket til andre bygninger.

Temperaturregulering	(overbrusning)

Det er en præcisering af den generelle lovgivning om overbrusning til grise over 20 kg. at den skal være i funktion, når 

temperaturen overstiger 15o C. 

Læs mere på www.Infosvin.dk. Vælg Dyrevelfærd/Lovgivning/Specifikke regler

Sygesti

Der er en generel lovgivning om sygestier, men minimumsarealet på 3,5 m2 til slagtesvin er en skærpelse. 

Læs mere på www.Infosvin.dk. Vælg Dyrevelfærd/Sikring af grisenes velfærd/Sygestier/Slagtesvinestalde

Management

Grise skal opstaldes i grupper af samme alder, størrelse og vægt. Det tilstræbes, at der ikke sker sammenblanding af 

grise efter fravænning. Som dokumentation på dette skal der foreligge en beskrivelse af flowet af grise i systemet. 



�0 

Generelt	for	både	Plantedirektoratet,	Friland	A/S	og	Dyrenes	Beskyttelse:	

Plantedirektoratet	(www.pdir.dk)

Man er velkommen til at sende en skitsetegning ind til forhåndsvurdering, men det er ikke et krav.

Plantedirektoratet

Sektor for økologi

Skovbrynet 20

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 26 36 00

Friland	A/S	(www.friland.dk)

Ved nybyggeri anbefales det, at man på forhånd rådfører sig med Friland A/S. 

Friland A/S

Brårupgade 3

7800 Skive

Tlf. 89 19 27 60

Dyrenes	Beskyttelse	(www.dyrenes-beskyttelse.dk)

Man er velkommen til at sende en skitsetegning ind til forhåndsvurdering, men det er ikke et krav.

Dyrenes Beskyttelse

Alhambravej 15

1826 Frederiksberg

Tlf. 33 28 70 00 

Den endelige godkendelse kan dog altid kun ske ved besøg på ejendommen.

Kontroller altid for regelændringer på de enkelte hjemmesider. 
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Model 1
Modellen er vist til en flokstørrelse på 22 stk. 
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Stiareal - indendørs

Rørfoderautomat

Drikkekop

Halmstrø-maskine

Stiareal - overdækket udeareal

Stiareal - ikke-overdækket udeareal

Spaltegulv med underlæggende linespil

Vandret overdækning

Væg omkring lejeareal

Inspektionsgang

Gødningskanal
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Bygningen er isoleret - bærende stålspær med 20o tag-

hældning. 

Tagfladen er isoleret indvendigt - ydervægge er sand-

wichelementer til ca. 2 m og derover ventiler. Der er tag 

over halvdelen af udearealet. Der er linespil under alle 

spaltegulve og gyllekøling i alle kanalbunde (varmepum-

pe). Skrabekanalen er 42 cm dyb og føres til en tværkanal 

med bagskyl/skrabekanal.

Stalden er baseret på indsættelse af stabile grupper af 

grise svarende til f. eks. to kuld pr. sti.

1.	Indretning	af	indendørs	stiareal
Spaltegulv:

Er placeret langs midtergangen. 

Spaltegulvet bør være et betonspaltegulv med bjælke-

bredder på 70-90 mm og en spalteåbning på 20 mm. Da 

spaltegulvet er hævet, vil det være meget begrænsede 

mængder halm der kommer på spaltegulvet, hvorved der 

ikke er behov for større spalteåbninger.

Fast	gulv:	

Er indvendigt sænket ca.20 cm under spalteoverkant med 

åbning ind til gødningskanalen, hvilket giver mulighed for 

at skrabe evt. gødning og fugtig halm ind i gødningskana-

len. 

Overdækning:	

En del af det faste gulv er overdækket (1,6 x 2,8 m = 4,48 

m2). Dette svarer til et overdækket areal på 0,2 m2 pr. gris, 

hvilket giver mulighed for at alle grise kan ligge under 

overdækningen på indsættelsestidspunktet. Da bygnin-

gen er isoleret, vurderes det, at der ikke vil være behov 

for at alle grise kan ligge under overdækningen samtidigt, 

senere i vækstperioden. Overdækningen er placeret langs 

ydervæg, hvilket letter opsyn og sikrer en god luftbevægelse 

samtidig med, at der er et trækfrit miljø under overdæknin-

gen. Overdækningen er vandret og placeret 1 m over gulvet 

med 10 cm nedadbukket forkant. Overdækningen er 

tredelt og regulerbar i vandret retning. Der kan med fordel 

etableres gulvvarme i lejet, da det forbedrer muligheder-

ne for at skabe et godt nærmiljø for nyindsatte grise og 

øger mulighederne for at udtørre stien efter vask.

Inventar:

Inventaret er 1 m højt og kan være lukket i fuld højde, 

uden at det går ud over ventilations-effektiviteten i stien, 

pga. de forholdsvis store stier og den relativt lave be-

lægningsgrad. For at sikre at alle grise kan ligge trækfrit 

i lejearealet, skal væggen mellem adgangen til det fri og 

lejet være 4,6 m lang.

For at begrænse gødningsafsætningen i det indendørs 

stiareal er inventaret lukket over spaltegulv mellem alle 

stier.

Halmtildeling	og	skønnet	halmforbrug

Halmtildeling sker manuelt eller ved hjælp af en auto-

matisk strømaskine. Dataindsamling fra igangværende 

producenter viser, at denne stitype har et lavt halmfor-

brug. Det antages at halmforbruget vil være 10 – 15 kg pr. 

produceret gris (incl. efterstrøning), under forudsætning 

af, at der ikke kommer fugt i strøelsen.  

2.	Indretning	af	udendørs	løbegård
Spaltegulv:

Er fordelt og placeret henholdsvis langs ydervæg og 

frontvæg. Erfaringer viser at spaltegulv placeret langs 

stiadskillelser (og fast gulv i midten af det udendørs areal) 

Model 1  – lille flokstørrelse 
- stier i to rækker – midtergang
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er med til at lette renholdelsen. 

Fodertildeling:

Udearealet er gjort attraktivt ved at foder og vandtildeling 

sker her, monteringen under overdækningen sikrer at 

foderet holdes tørt - evt. spild fra automaten kan samles 

op fra det faste gulv af grisene. Der er tørfodring efter 

ædelyst via to rørfoderautomater for at sikre tilstrækkelig 

ædeplads til de 22 grise. 

Grovfodertildeling:

I udearealet på gulvet eller i en automat. Grovfodertil-

delingen sker via en grovfoderblander til kvæg eller ved 

hjælp af en automatisk strømaskine.

Vandtildeling:	

Via en drikkekop og er frostsikret ved hjælp af en varme-

patron og vandcirkulation.

Overbrusning	og	inventar:

Overbrusning er placeret i udearealet for køling og 

regulering af gødeadfærden, men under hensyntagen til 

tørfoderautomater og grovfodertildeling. 

Inventaret er lukket i 1 meters  højde, dog undtaget: 

-   den del, som vender mod det fri – minimum fra 60 cm 

over gulv. 

-   for at motivere til gødningsafsætning i det udendørs 

stiareal er inventaret åbent helt til gulv over begge 

gødningskanaler mellem hver anden sti (i den side hvor 

foderautomat/krybbe er placeret).

3.	Passage	mellem	inde-	og	udeareal
Der er salonlåger i åbningen til det fri, for at begrænse 

risikoen for træk i stiens indendørsareal. Passagen skal 

have en fri bredde på 70 cm for at sikre, at to grise ikke 

kan komme i klemme i åbningen. Der bør være en kant 

eller et trin på 15-20 cm i udgangshullet for at hindre træk 

langs gulvet i indendørsarealet  

4.	Ventilation
Ventilationen er baseret på styret naturlig ventilation med 

gardiner eller ventiler i vægge. Den åbne kip er overdæk-

ket og regulerbar. For at sikre et tilstrækkeligt luftskifte 

også på vindstille dage skal åbningsarealet i ydervæg-

gene være tilstrækkeligt stort, svarende til en afstand 

mellem overkant ydermur og tag på 23 cm. Med denne 

afstand mellem ydermur og tag vil vægventiler være den 

bedste løsning. Tilsvarende skal den regulerbare over-

dækkede kip have en bredde på 45 cm, for at sikre et 

tilstrækkeligt areal til luftafkast. Ved naturlig ventilation 

afhænger de nødvendige åbningsarealer hovedsagligt af 

drivhøjde, belægningsgrad og ventilationsåbningernes 

udformning. 

For at undgå solopvarmning af den friske luft, som skal 

ind i stalden, skal hele tagfladen være isoleret – også den 

del som overdækker udearealet.

Link:www.infosvin.dk/Haandbog/Staldsystemer/Stald-

klima/Typer_luftindtag/Naturlig_ventilation.html

5.	Arbejdsgang
Vejning af grise sker ved at vægten placeres i passagen 

mellem inde og udeareal.

Udlevering sker ved at midtergang benyttes til drivgang. 

På grund af den begrænsede halmmængde er strøarbej-

det minimeret. 

6.	Gødningshåndtering
Linespil under alle spaltegulve sikrer en nem - daglig 

- fjernelse af gødningen. Kanalernes dybde er 42 cm og 

samlekanalen har bagskylning til fortank. Der er 40 eller 

60 m3  fortank med både gylleomrører og pumpe.

  

7.	Miljøforhold
Gyllekølingen og de forventede rene faste gulve i ude og 

indeareal er med til at mindske ammoniakfordampningen. 

Fordampningen af ammoniak er blandt andet afhængig af, 

hvor stort et areal i stierne, der anvendes som gødeareal 

samt af udetemperaturen. Med det valgte layout og 

placering af overbrusning, forventes det at grisene vil 
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etablere et meget veldefineret og afgrænset gødeareal 

i det udendørs areal. Kølingen af gødningskanalerne vil 

samtidig sænke gødningstemperaturen. Samlet vurderes 

det derfor at ammoniakfordampningen fra stalden vil 

være på niveau med en traditionel slagtesvinestald til 

konventionel produktion. Det skal dog understreges, at 

der ikke er gennemført undersøgelser, som dokumenterer 

fordampningens omfang. 
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Bygningen er isoleret - bærende stålspær med 10o 

taghældning og 2,5/3,5 m ben. Bygningen må kun have en 

bredde på 6-8 m, hvis den skal kunne ventileres tilfreds-

stillende. 

Taget er trædesikre grå cementbølgeplader. Loftet er 

isoleret og beklædt med lys fin træbeton – loft og tag kan 

evt. være sandwichstål-plader (kræver dispensation).

Vægge er 26 cm sandwichelementer i gavle og ved leje. 

Stern og underbeklædning er plan eternit.

Bygningens orientering i forhold til verdenshjørner bør 

nøje overvejes. Solindstrålingen kan udnyttes til op-

varmning inde i stien om vinteren, hvor solen står lavt 

på himlen. Om sommeren, når solen står højt på himlen, 

vil indstrålingen ikke have alvorlige konsekvenser for 

opvarmning, idet solens stråler ikke vil nå ret langt ind i 

stien. Men solindfald i den udendørs løbegård skal også 

tages i betragtning. Placeringen bør derfor afgøres af de 

lokale læ/vind, sol/skygge forhold, højdeforskelle i terræn 

m.v. 

Stalden er baseret på indsættelse af stabile grupper af 

grise.

1.	Indretning	af	indendørs	stiareal
Spaltegulv

Spaltegulvet er placeret mod den åbne front og bør være 

et betonspaltegulv med bjælke-bredder på 70-90 mm og 

en spalteåbning på 20 mm. Da spaltegulvet er hævet, vil 

det være meget begrænsede mængder halm der kom-

mer på spaltegulvet, hvorved der ikke er behov for større 

spalteåbninger.

Fast	gulv

Det faste gulv indvendigt er sænket ca. 20 cm under spal-

Model 2 – lille flokstørrelse 
– open front princip

teoverkant med 3 procent fald og åbning til linespilskanal, 

hvilket giver mulighed for at skrabe evt. gødning og fugtig 

halm ind i gødningskanalen. 

Overdækning:

En del af det faste gulv er overdækket (rektangulær: 1,2 

x 3,6 m = 4,32 m2 / trekantet: 3,7 x 1,8m/2 + 0,88 m2 = 4,11 

m2). Dette svarer til et overdækket areal på 0,24/0,23 

m2 pr. gris, hvilket giver mulighed for at alle grise kan 

ligge under overdækningen på indsættelsestidspunktet 

og de første 7-14 dage. Baggrunden for et lidt større 

overdækket areal i denne staldtype er, til trods for at tag 

og ydervægge er isoleret, at indendørstemperaturen vil 

variere i forhold til udetemperaturen i større grad end for 

de øvrige staldtyper, på grund af et stort åbningsareal til 

det fri i den åbne front. Overdækningen er placeret langs 

stiadskillelserne, hvilket letter opsyn og adgang til stien, 

samt sikrer en god luftbevægelse samtidig med at der 

er et trækfrit miljø under overdækningen. Overdæknin-

gen er vandret og placeret 1 m over gulvet med 10 cm 

nedadbukket forkant. Den rektangulære overdækning er 

tredelt og regulerbar i vandret retning, mens den trekan-

tede overdækning er vandret og hævbar. Den trekantede 

overdækning kan forsynes med motorhejs.

Den langsgående overdækning kan i kombination med det 

sænkede leje give problemer med afsætning af gødning i 

hjørnet ind mod gødningskanalen. Det kan derfor overve-

jes at undlade at sænke lejet (etablere halmbræt i stedet) 

eller at have en tværgående overdækning i hele stiens 

bredde og begrænse adgangen til stierne til kun at ske via 

udearealet.

Inventar

Inventaret er 1 m højt og kan være lukket i fuld højde, 
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uden at det går ud over ventilationseffektiviteten i stien, 

pga. de forholdsvis store stier og den relativt lave belæg-

ningsgrad. 

For at begrænse gødningsafsætningen i det indendørs 

stiareal er inventaret lukket over spaltegulv mellem alle 

stier.

Halmtildeling	og	skønnet	halmforbrug

Halmtildeling sker manuelt eller ved hjælp af en automa-

tisk strømaskine. Der forventes et større halmforbrug i 

denne staldtype, idet de store åbningsarealer til det fri 

medfører at temperaturen i indendørsarealet er tættere 

på udetemperatur, til trods for at bygningen er isoleret. 

På grund af lejearealets hældning må det forventes, at 

halmen let slæbes med ud fra lejeareal til aktivitetsareal. 

Dette kan evt. imødegås ved at montere et halmbræt. 

2.	Indretning	af	udendørs	løbegård
Arealet er på 20 m2 og opfylder således minimumkravet 

for leverandører til Friland A/S, 

Spaltegulv

Spaltearealet er fordelt og placeret henholdsvis mod 

det fri og mod indearealet. Erfaringer viser, at fast gulv 

placeret i midten af det udendørs areal er med til at lette 

renholdelsen. 

Fodertildeling

Udearealet er gjort attraktivt ved at foder og vandtildeling 

sker her. Der er tørfodring efter ædelyst via en rørfoder-

automat, hvilket sikrer tilstrækkelig ædeplads til de 18 

grise. Foderautomaterne er placeret under den udvendige 

overdækning, men er på grund af den høje åbne front 

trukket ind på spaltegulvet, for at sikre foderet mod regn. 

På grund af automatens placering på spaltegulvet øges 

risikoen for foderspild, hvis foderautomaterne ikke er 

tilstrækkeligt reguleret. 

Grovfodertildeling

Grovfoder tildeles i udearealet på gulvet eller i en auto-

mat. Grovfodertildelingen kan ske via en grovfoderblan-

der til kvæg eller ved hjælp af en automatisk strømaskine.

Vandtildeling

Vandtildelingen sker via en drikkekop og er frostsikret ved 

hjælp af en varmepatron og vandcirkulation.

Overbrusning	og	inventar	

Overbrusning er placeret i udearealet for køling og 

regulering af gødeadfærden, men under hensyntagen til 

tørfoderautomater og grovfodertildeling. 

Der er betoninventar med en tykkelse på 10 cm og lukket i 

1 meters højde, dog undtaget: 

-   den del, som vender mod det fri – minimum fra 60 cm 

over gulv. 

-   for at motivere til gødningsafsætning i det udendørs 

stiareal er inventaret åbent helt til gulv over begge 

gødningskanaler mellem hver anden sti (i den side hvor 

foder-automat/krybbe er placeret).

3.	Passage	mellem	inde-	og	udeareal
Der er fri passage mellem inde og udeareal. Der er mon-

teret spærrelåger, som kan benyttes i forbindelse med 

sortering og vejning af grisene. 

4.	Ventilation
Ventilationen er baseret på naturlig ventilation med åb-

ninger i de lave ydervægge og evt. regulerbare gardiner 

i den åbne front. For at sikre et tilstrækkeligt luftskifte 

også på vindstille dage skal åbningsarealet i de lave yder-

vægge være mindst 0,5 pct. af gulvarealet, svarende til en 

afstand mellem overkant ydermur og tag på 3,5 cm. Hvis 

åbningen kan lukkes kan den være større. Tilsvarende 

skal åbningen i fronten have en højde på 90 cm og der 

kan med fordel placeres et regulerbart gardin, som er 

fastgjort i loftet og reguleres nedefra og op. 

I indendørs arealerne skal der være lukket væg i fuld 

højde mellem hver eller som minimum hver tredje sti for at 

hindre vindpåvirkning på langs af stalden.
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Link:www.infosvin.dk/Haandbog/Staldsystemer/Stald-

klima/Typer_luftindtag/Naturlig_ventilation.html

5.	Arbejdsgang
Vejning af grise sker ved at vægten placeres i passagen 

mellem inde og udeareal.

Udlevering sker ved at benytte den udvendige gang langs 

den lave ydervæg til drivgang. 

6.	Gødningshåndtering
Linespil under alle spaltegulve sikrer en nem - daglig 

- fjernelse af gødningen. Kanalernes dybde er 42 cm og 

samlekanalen har bagskylning til fortank. Der er 40 eller 

60 m3 fortank med både gylleomrører og pumpe.

  

7.	Miljøforhold
Gyllekølingen og de forventede rene faste gulve i ude og 

indeareal er med til at mindske ammoniakfordampningen. 

Fordampningen af ammoniak er blandt andet afhængig af, 

hvor stort et areal i stierne, der anvendes som gødeareal 

samt af udetemperaturen. Med det valgte layout og 

placering af overbrusning, forventes det at grisene vil 

etablere et meget veldefineret og afgrænset gødeareal 

i det udendørs areal. Kølingen af gødningskanalerne vil 

samtidig sænke gødningstemperaturen. Samlet vurderes 

det derfor at ammoniakfordampningen fra stalden vil 

være på niveau med en traditionel slagtesvinestald til 

konventionel produktion. Det skal dog understreges, at 

der ikke er gennemført undersøgelser, som dokumenterer 

fordampningens omfang. 
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Bygningen er isoleret - bærende stålspær med 20o tag-

hældning. 

Tagfladen er indvendigt isoleret - vægge er sandwich-

elementer til ca. 2 m og derover gardiner (evt. ventiler). 

Væggen er ikke placeret i overgangen mellem indendørs 

og udendørs stiareal, men et stykke inde i indendørsarea-

let. Dette giver mulighed for at opnå en højere temperatur 

i den del stalden, hvor der er fast gulv, hvilket letter udtør-

ring efter vask, specielt hvis der etableres gulvvarme i 

dette område. Her kan overskudsvarmen fra gyllekølingen 

udnyttes.

Når overgang mellem inde og udeareal ikke er markeret 

med væg eller inventar, skal det være markeret på anden 

måde. 

Stalden er baseret på indsættelse af stabile grupper af 

grise svarende til f. eks. to kuld pr. sti.

1.	Indretning	af	indendørs	stiareal
Spaltegulv:

Spalteareal er placeret umiddelbart udenfor det inden-

dørs isolerede areal. Der er ingen adskillelse mellem in-

dendørs og udendørs spalteareal ud over den markering 

som afgrænsningen mellem to gyllekummer giver. 

Spaltegulvet bør være et betonspaltegulv med bjælke-

bredder på 70-90 mm og en spalteåbning på 20 mm. Da 

spaltegulvet er hævet, vil det være meget begrænsede 

mængder halm der kommer på spaltegulvet, hvorved der 

ikke er behov for større spalteåbninger.

Der er ikke etableret spaltegulv i det indendørs isolerede 

areal. Evt. fugt og vaskevand ledes ind i gødningskanalen 

via åbningen mellem spalteunderkant og det faste gulv. 

Model 3 – lille flokstørrelse 
– stier i to rækker – midtergang 
– overdækning i midten af rummet  

Fast	gulv:	

Det indvendige faste gulv er sænket ca. 20 cm under 

spalteoverkant med åbning ind til kanalen, hvilket giver 

mulighed for at skrabe evt. gødning og fugtig halm ind i 

gødningskanalen. Der er 3 procent fald på det faste gulv. 

Mellem det indvendige faste gulv og det indendørs spal-

tegulv er der en væg af sandwichelementer.

 

Overdækning:	

En del af det faste gulv er overdækket. Overdækningerne 

er placeret henholdsvis på langs eller på tværs af stien. 

De langsgående overdækninger har et areal på 1,2 x 5,3 

m = 6,36 m2, hvilket svarer til et areal på 0,29 m2/gris. De 

store og meget brede overdækninger vil øge risikoen for 

at grisene gøder under overdækningen. De tværgående 

overdækninger har et areal på 1,6 x 2,8 m = 0,2 m2/gris. 

Denne type overdækninger har en bedre dimension i 

forhold til at sikre, at grisene ikke sviner under over-

dækningen. Ulempen ved denne type overdækning er, 

at adgangsvejen til stien reducerer stiens nettoareal og 

grisene under overdækningen kan kun inspiceres inde fra 

stien.  Da den del af bygningen, som udgør det indendørs 

lejeareal, er isoleret, vurderes det, at der ikke vil være 

behov for at alle grise kan ligge under overdækningen 

samtidigt senere i vækstperioden. Overdækningen er 

vandret og placeret 1 m over gulvet med 10 cm nedad-

bukket forkant. Overdækningen er tredelt og regulerbar i 

vandret retning.

Den langsgående overdækning kan i kombination med det 

sænkede leje give problemer med afsætning af gødning i 

hjørnet ind mod gødningskanalen.
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Inventar:

Inventaret er 1 m højt og kan være lukket i fuld højde, 

uden at det går ud over ventilations-effektiviteten i stien, 

pga. de forholdsvis store stier og den relativt lave belæg-

ningsgrad. For at begrænse gødningsafsætningen i det 

indendørs stiareal er inventaret lukket over spaltegulvet 

mellem alle stier.

Halmtildeling	og	skønnet	halmforbrug

Halmtildeling sker manuelt eller ved hjælp af en auto-

matisk strømaskine. Dataindsamling fra igangværende 

producenter viser, at denne stitype har et lavt halmfor-

brug. Det antages at halmforbruget vil være 10 – 15 kg pr. 

produceret gris (incl. efterstrøning), under forudsætning 

af, at der ikke kommer fugt i strøelsen.  

2.	Indretning	af	udendørs	løbegård
Spaltegulv:

Er fordelt og placeret henholdsvis langs ydervæg og 

frontvæg. Erfaringer viser, at spaltegulv placeret langs 

stiadskillelser (og fast gulv i midten af det udendørs areal) 

er med til at lette renholdelsen. 

Fodertildeling:

Udearealet er gjort attraktivt ved at foder og vandtildeling 

sker her. Monteringen under overdækningen sikrer, at 

foderet holdes tørt - evt. spild fra automaten kan samles 

op fra det faste gulv af grisene. Der er tørfodring efter 

ædelyst via to rørfoderautomater for at sikre tilstrækkelig 

ædeplads til de 22 grise. Alternativt kan der etableres 

vådfodring i langkrybbe, som er placeret under taget, for 

at undgå regnvand i krybben. Foderrørene skal frostsikres 

med isolering og varmetråd. Langkrybben giver mulighed 

for at fodre grisene restriktivt i den sidste del af vækstpe-

rioden og opnå en bedre foderudnyttelse og kødprocent. 

Krybben har en længde på 7 m, hvilket giver 32 cm æde-

plads pr gris. Dette giver ædeplads til alle grise samtidig 

indtil de når en levendevægt på 120 kg.

Grovfodertildeling:

I udearealet på gulvet eller i en automat. Grovfodertil-

delingen sker via en fuldfoderblander til kvæg eller ved 

hjælp af en automatisk strømaskine. Den automatiske 

strømaskine vil også kunne levere grovfoderet i langkryb-

ben.

Vandtildeling:	

Via en drikkekop og er frostsikret ved hjælp af en varme-

patron og vandcirkulation.

Overbrusning	og	inventar:

Der er etableret overbrusning over den del af spaltegul-

vet, som ikke er overdækket. 

Inventaret er lukket i 1 meters højde, dog undtaget: 

-   den del, som vender mod det fri – minimum fra 60 cm 

over gulv.

-   for at motivere til gødningsafsætning i det udendørs 

stiareal er inventaret åbent helt til gulv over de tre 

gødningskanaler mellem hver anden sti (i den side hvor 

foderautomat/krybbe er placeret).

Lukket inventar mod det fri (overfor åbningen til udearea-

let) vil i nogle tilfælde også kunne begrænse risikoen for 

træk i indendørsarealet via åbningerne til udearealet, da 

det vil have en vindbremsende effekt.

3.	Passage	mellem	inde-	og	udeareal
Der er salonlåger i åbningen til udearealet, for at be-

grænse risikoen for træk i stiens indendørsareal. Pas-

sagen skal have en fri bredde på 70 cm, for at sikre at to 

grise ikke kan komme i klemme i åbningen. Åbningerne til 

det fri skal placeres minimum 50 cm fra stihjørnet for at 

undgå vindpåvirkning og træk langs stiadskillelserne. 

4.	Ventilation
Ventilationen er baseret på styret naturlig ventilation med 

gardiner eller ventiler i vægge. Den åbne kip er overdæk-

ket og regulerbar. For at sikre et tilstrækkeligt luftskifte 

også på vindstille dage skal åbningsarealet i ydervæg-
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gene være tilstrækkeligt stort, svarende til en afstand 

mellem overkant ydermur og tag på 25 cm. Med denne 

afstand mellem ydermur og tag vil vægventiler være den 

bedste løsning. Tilsvarende skal den regulerbare over-

dækkede kip have en bredde på 56 cm, for at sikre et 

tilstrækkeligt areal til luftafkast. Ved naturlig ventilation 

afhænger de nødvendige åbningsarealer hovedsagligt af 

drivhøjde, belægningsgrad og ventilationsåbningernes 

udformning. Denne staldtype har større ventilationsåb-

ninger end de øvrige stalde, da det isolerede indeareal 

er mindre, hvorved belægningsgraden og dermed kravet 

til luftskifte bliver større. Stier med tværgående over-

dækning modsat luftindtaget kan være udsat for, at der 

trækker kold luft ind under overdækningerne.

For at undgå solopvarmning af den friske luft, som skal 

ind i stalden, skal hele tagfladen være isoleret – også den 

del som overdækker udearealet.

Link:www.infosvin.dk/Haandbog/Staldsystemer/Stald-

klima/Typer_luftindtag/Naturlig_ventilation.html

5.	Arbejdsgang
Vejning af grise sker ved at vægten placeres i passagen 

mellem inde og udeareal.

Udlevering sker ved at midtergang benyttes til drivgang. 

På grund af den begrænsede halmmængde er strøarbej-

det minimeret. 

6.	Gødningshåndtering
Linespil under alle spaltegulve sikrer en nem - daglig 

- fjernelse af gødningen. Kanalernes dybde er 42 cm og 

samlekanalen har bagskylning til fortank. Der er 40 eller 

60 m3  fortank med både gylleomrører og pumpe.

 

7.	Miljøforhold
Gyllekølingen og de forventede rene faste gulve i ude og 

indeareal er med til at mindske ammoniakfordampningen. 

Fordampningen af ammoniak er blandt andet afhængig af, 

hvor stort et areal i stierne, der anvendes som gødeareal 

samt af udetemperaturen. Med det valgte layout og 

placering af overbrusning, forventes det at grisene vil 

etablere et meget veldefineret og afgrænset gødeareal 

i det udendørs areal. Kølingen af gødningskanalerne vil 

samtidig sænke gødningstemperaturen. Samlet vurderes 

det derfor at ammoniakfordampningen fra stalden vil 

være på niveau med en traditionel slagtesvinestald til 

konventionel produktion. Det skal dog understreges, at 

der ikke er gennemført undersøgelser, som dokumenterer 

fordampningens omfang.



�� 

Stiareal - indendørs

Rørfoderautomat

Drikkekop

Halmstrø-maskine

Stiareal - overdækket udeareal

Stiareal - ikke-overdækket udeareal

Spaltegulv med underlæggende linespil

Vandret overdækning

Væg omkring lejeareal

Inspektionsgang

Gødningskanal

19600

2
4

6
0
0

1
8

3
5
0

2
0

0
0

4600 4600 4900

vægt

4900

20° tag

2
6

0
0

3% fald

K
a

n
a
l 
m

e
d
 l
in

e
s
p
il 

o
g
 d

ræ
n

e
t 
g

u
lv

K
o

te
 -

2
0

K
o

te
 -

2
0

O
v
e
rd

æ
k
k
e

t 
u

d
e
a
re

a
l

U
d

e
a
re

a
l

Drivgang/udlevering

Principsnit 

F
a

c
a

d
e

Plan

Model 4
Modellen er vist til en 
flokstørrelse på 340 stk. 

0  1  5  10  



�� 

Bygningen er isoleret - bærende stålspær med 20o tag-

hældning. 

Tagfladen er isoleret indvendigt - ydervægge er sand-

wichelementer til ca. 2 m og derover gardiner (evt. 

ventiler).

Naturlig ventilation med gardiner eller ventiler i vægge. 

Den åbne kip er overdækket

Stalden består af en storsti med to fodringsområder i den 

del af den udendørs løbegård, som er under tag. Stalden 

har en kapacitet på 340 grise. Sorteringsvægten og de to 

fodringsområder gør det muligt at fasefodre, hvorved der 

kan håndteres en stor spredning i grisenes vægt. Sorte-

ringsvægten kan give anledning til støj. 

I mindre besætninger kan dynamisk indsættelse overve-

jes, med de ulemper det giver i forhold til rengøring og 

smittebeskyttelse, idet stien aldrig vil blive fuldstændig 

tømt og små grise indsættes i en sti, hvor der i forvejen 

går store grise. Kræver dispensation fra managementreg-

len nævnt på side 9.

1.	Indretning	af	indendørs	stiareal
Spaltegulv:

Spaltegulvet er placeret midt i bygningen. Midt i spal-

tegulvsarealet er der en åben stiadskillelse, som skal 

fungere som gødevæg. 

Spaltegulvet bør være et betonspaltegulv med bjælke-

breder på 70-90 mm og en spalteåbning på 20 mm. Da 

spaltegulvet er hævet, vil det være meget begrænsede 

mængder halm der kommer på spaltegulvet, hvorved der 

ikke er behov for større spalteåbninger.

Model 4 – stor flokstørrelse 
– en sti på langs af bygningsretning

Fast	gulv:	

Er indvendigt sænket ca. 20 cm under spalteoverkant med 

åbning ind til kanalen, hvilket giver mulighed for at skrabe 

evt. gødning og fugtig halm ind i gødningskanalen. 

Overdækning:	

Det overdækkede areal udgør 2 x 1,6 x 21,25 m = 68 m2). 

Dette svarer til et overdækket areal på 0,2 m2 pr. gris, 

hvilket giver mulighed for at alle grise kan ligge under 

overdækningen på indsættelsestidspunktet. Da bygnin-

gen er isoleret, vurderes det, at der ikke vil være behov 

for at alle grise kan ligge under overdækningen samtidigt 

senere i vækstperioden. Overdækningen er placeret 

langs ydervæg, hvilket letter opsyn og sikrer en god luft- 

bevægelse samtidig med at der er et trækfrit miljø under 

overdækningen. Opsyn med grise under overdækningen 

kræver at man går ind i stien. Overdækningen er vand-

ret og placeret 1 m over gulvet med 10 cm nedadbukket 

forkant. Overdækningen er tredelt og regulerbar i vandret 

retning.

Inventar:

Der er ikke stiadskillelser i det indendørs stiareal bortset 

fra gødevæggen, som er 0,8-1 m høj og åben i fuld højde. 

Halmtildeling	og	skønnet	halmforbrug

Halmtildeling sker manuelt eller ved hjælp af en auto-

matisk strømaskine. Dataindsamling fra igangværende 

producenter viser, at denne stitype har et lavt halmfor-

brug. Det antages, at halmforbruget vil være 10 – 15 kg pr. 

produceret gris (incl. efterstrøning), under forudsætning 

af, at der ikke kommer fugt i strøelsen.  



�� 

2.	Indretning	af	udendørs	løbegård
Spaltegulv:

Spaltegulvet er placeret i forlængelse af det indendørs 

spaltegulvsareal midt i stien.

Fodertildeling:

Udearealet er gjort attraktivt ved at foder og vandtildeling 

primært sker her, monteringen under taget sikrer at fode-

ret holdes tørt - evt. spild fra automaten kan samles op fra 

det faste gulv af grisene. Der er tørfodring efter ædelyst 

via 16 rørfoderautomater, for at sikre rigelig ædeplads til 

de 340 grise. Den ekstra ædepladskapacitet er etableret 

for at kompensere for den lavere tilvækst, grise der går 

i storflokke typisk har. Foderautomaterne er fordelt i to 

fodringsområder, hvilket giver mulighed for at fasefodre 

grisene, da sorteringsvægten kan sortere grisene i store 

og små grise.  

Grovfodertildeling:

I udearealet på gulvet eller i en automat. Grovfodertil-

delingen sker via en fuldfoderblander til kvæg eller ved 

hjælp af en automatisk strømaskine. 

Vandtildeling:	

Via en drikkekop, som er frostsikret ved hjælp af en 

varmepatron og vandcirkulation. På grund af vægtsluse 

og stiens længde er der suppleret med vandforsyning i 

indearealet. 

Overbrusning	og	inventar:

Der er etableret overbrusning over den del af spaltegul-

vet, som ikke er overdækket. 

Inventaret er lukket i 1 m´ s højde, dog undtaget: 

-   den del, som er placeret over spaltegulvet mod den 

udendørs drivgang 

3.	Passage	mellem	inde-	og	udeareal
Grisene går via sorteringsvægten til udearealet. Grisene 

går retur til indearealet via envejslåger. Envejslågerne 

placeres ud for spaltegulvsarealet. På den måde hindres 

færdsel i lejet og evt. træk via lågerne vil ikke forstyrre 

klimaet i lejet. Mellem envejslågerne kan placeres en dør 

til persontrafik i forbindelse med inspektion. 

4.	Ventilation
Ventilationen er baseret på naturlig ventilation med gar-

diner eller ventiler i vægge. Den åbne kip er overdækket. 

For at sikre et tilstrækkeligt luftskifte også på vindstille 

dage skal åbningsarealet i både kip og ydervægge være 

11,75 m2. Normalt udnyttes det yderste fag i begge ender 

af indendørsarealet, svarende til 4,2 m i begge ender, ikke 

til åbningsareal. Den regulerbare kip skal dermed være 

73 cm bred. Tilsvarende skal der være en afstand mellem 

overkant ydermur og tag på 24 cm for at sikre et tilstræk-

keligt luftindtag. Med denne afstand mellem ydermur og 

tag vil vægventiler være den bedste løsning. 

Hvis gavltrekanten i udearealet er åben skal taget over 

udearealet ikke være isoleret. Er gavltrekanten derimod 

lukket skal taget over udearealet være isoleret.

Link:www.infosvin.dk/Haandbog/Staldsystemer/Stald-

klima/Typer_luftindtag/Naturlig_ventilation.html

5.	Arbejdsgang
Vejning af grise sker automatisk via sorteringsvægten, 

som grisene skal passere for at komme til udearealet. 

Sorteringsvægten har tre udgange, hvor den midterste 

benyttes i forbindelse med udvejning til slagtning. Denne 

udgang er forbundet med drivgangen på tværs af stien via 

en forbindelsesgang. Pga. den begrænsede halmmængde 

er strøarbejdet minimeret. 

6.	Gødningshåndtering
Linespil under alle spaltegulve sikrer en nem - daglig 

- fjernelse af gødningen. Kanalernes dybde er 42 cm og 

samlekanalen har bagskylning til fortank. Der er 40 eller 

60 m3  fortank med både gylleomrører og pumpe.
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7.	Miljøforhold
Gyllekølingen og de forventede rene faste gulve i ude og 

indeareal er med til at mindske ammoniakfordampningen. 

Fordampningen af ammoniak er blandt andet afhængig af, 

hvor stort et areal i stierne, der anvendes som gødeareal 

samt af udetemperaturen. Med det valgte layout og 

placering af overbrusning, forventes det at grisene vil 

etablere et meget veldefineret og afgrænset gødeareal 

i det udendørs areal. Kølingen af gødningskanalerne vil 

samtidig sænke gødningstemperaturen. Samlet vurderes 

det derfor at ammoniakfordampningen fra stalden vil 

være på niveau med en traditionel slagtesvinestald til 

konventionel produktion. Det skal dog understreges, at 

der ikke er gennemført undersøgelser, som dokumenterer 

fordampningens omfang. 
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Bygningen er isoleret - bærende stålspær med 20o tag-

hældning. 

Tagfladen er isoleret indvendigt - ydervægge er sand-

wichelementer til ca. 2 m og derover gardiner (evt. 

ventiler).

Stalden består af en storsti med to fodringsområder i den 

del af den udendørs løbegård, som er under tag. Stalden 

har en kapacitet på 300 grise. Sorteringsvægten og de to 

fodringsområder gør det muligt at fasefodre, hvorved der 

kan håndteres en stor spredning i grisenes vægt. Sorte-

ringsvægten kan give anledning til støj.

I mindre besætninger kan dynamisk indsættelse overve-

jes, med de ulemper det giver i forhold til rengøring og 

smittebeskyttelse, idet stien aldrig vil blive fuldstændig 

tømt og små grise indsættes i en sti, hvor der i forvejen 

går store grise. Kræver dispensation fra managementreg-

len nævnt på side 9.

1.	Indretning	af	indendørs	stiareal
Spaltegulv:

Spaltegulvet er placeret mod ydervæggen.

Spaltegulvet bør være et betonspaltegulv med bjælke-

bredder på 70-90 mm og en spalteåbning på 20 mm. Da 

spaltegulvet er hævet, vil det være meget begrænsede 

mængder halm der kommer på spaltegulvet, hvorved der 

ikke er behov for større spalteåbninger.

Fast	gulv:	

Det indvendige faste gulv er sænket ca. 20 cm under 

spalteoverkant med åbning ind til kanalen, hvilket giver 

mulighed for at skrabe evt. gødning og fugtig halm ind 

i gødningskanalen. Der er tre procent fald på det faste 

gulv. Alternativt kan det faste gulv sænkes 60 cm under 

spaltegulvet og der kan etableres et leje med dyb strøel-

se. Der forventes meget begrænset afsætning af gødning 

Model 5 – stor flokstørrelse 
– stier på tværs af bygningsretning

i det strøede område, hvorfor der ikke forventes kompo-

stering i den dybe strøelse. Dog er risikoen for afsætning 

af gødning på det faste gulv større i denne staldtype end i 

de øvrige, idet stiernes længde er på 8,5 m.

Overdækning:	

Overdækningen er placeret langs stisider, hvilket er med 

til at sikre en god luftbevægelse og et trækfrit leje. Opsyn 

kan ske fra gang. Der er nem adgang til stien 

En del af det faste gulv er overdækket. Overdækningerne 

er placeret på langs af stien og de har et areal på 4 x 

1,75 x 8,6m = 60,20 m2, hvilket svarer til et areal på 0,20 

m2/gris. De store og meget brede overdækninger vil øge 

risikoen for at grisene gøder under overdækningen. Da 

den del af bygningen, som udgør det indendørs lejeareal 

er isoleret, vurderes det, at der ikke vil være behov for 

at alle grise kan ligge under overdækningen samtidigt, 

senere i vækstperioden. Overdækningen er vandret og 

placeret 1m over gulvet med 10 cm nedadbukket forkant. 

Overdækningen er tredelt og regulerbar i vandret retning. 

Hvis der vælges en løsning med 60 cm sænket fast gulv er 

overdækningen skrå og regulerbar i lodret retning. I dette 

tilfælde fastgøres overdækningens inderste del 130 cm 

over det faste gulv.

Inventar:

På den viste skitse er der kun en sti, hvorfor der kun er 

inventar i forbindelse med overdækningerne, som deler 

lejet i to halvdele. Dette inventar og inventaret, som kun 

adskiller stierne i en stald med flere stier er 1 m højt og 

kan være lukket i fuld højde, uden at det går ud over 

ventilationseffektiviteten i stien, pga. de forholdsvis store 

stier og den relativt lave belægningsgrad. 
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Halmtildeling	og	skønnet	halmforbrug

Halmtildeling sker manuelt eller ved hjælp af en auto-

matisk strømaskine. Dataindsamling fra igangværende 

producenter viser, at denne stitype har et lavt halmfor-

brug. Det antages, at halmforbruget vil være 10 – 15 kg 

pr. produceret gris (incl. efterstrøning), under forudsæt-

ning af, at der ikke kommer fugt i strøelsen.  Hvis lejet er 

sænket 60 cm vil funktionen sansynligvis blive som en 

traditionel dybstrøelse, hvor forbruget er ca. 1 kg halm pr. 

kg tilvækst.

2.	Indretning	af	udendørs	løbegård
Spaltegulv:

Hele den udendørs løbegård er med spaltegulv, men det 

midterste areal er støbt til, så kravet om andel fast gulv 

opfyldes.

Fodertildeling:

Udearealet er gjort attraktivt ved at foder og vandtilde-

ling sker her, monteringen under taget sikrer at foderet 

holdes tørt - evt. spild fra automaten kan samles op fra 

det faste gulv af grisene. Der er tørfodring efter ædelyst 

via 14 rørfoderautomater, for at sikre rigelig ædeplads til 

de 300 grise. Den ekstra ædepladskapacitet er etableret 

for at kompensere for den lavere tilvækst grise der går 

i storflokke typisk har. Foderautomaterne er fordelt i to 

fodringsområder, hvilket giver mulighed for at fasefodre 

grisene, da sorteringsvægten kan sortere grisene i store 

og små grise.  

Grovfodertildeling:

I udearealet på gulvet eller i en automat. Grovfodertil-

delingen sker via en fuldfoderblander til kvæg eller ved 

hjælp af en automatisk strømaskine. 

Vandtildeling:	

Via en drikkekop, som er frostsikret ved hjælp af en 

varmepatron og vandcirkulatom. På grund af vægtsluse 

og stiens længde er der suppleret med vandforsyning i 

indearealet. 

Overbrusning	og	inventar:

Der er etableret overbrusning over den del af spaltegul-

vet, som ikke er overdækket. 

Inventaret er lukket i 1 m´ s højde, dog undtaget: 

-   den del, som er placeret mod det fri – minimum fra 60 

cm over gulv.

3.	Passage	mellem	inde-	og	udeareal:
Grisene går via sorteringsvægten til udearealet. Grisene 

går retur til indearealet via envejslåger. Mellem envejslå-

gerne kan placeres en dør til persontrafik i forbindelse 

med inspektion. 

4.	Ventilation
Ventilationen er baseret på naturlig ventilation med gar-

diner eller ventiler i vægge. Den åbne kip er overdækket. 

For at sikre et tilstrækkeligt luftskifte også på vindstille 

dage skal åbningsarealet i både kip og ydervægge være 

henholdsvis 10 m2, hvis der er strøet leje eller 12 m2, hvis 

der er dybstrøelse i lejet. På grund af risiko for tværventi-

lering pga. staldens bredde og de relativt store vægåbnin-

ger monteres gardiner i begge væggene, som er minimum 

50 cm høje.

Hvis der i stedet for gardiner i væggene isættes vindbry-

dende net skal åbningsarealet i væggene øges med 31-70 

pct. afhængig af nettets perforeringsgrad.

Link: www.infosvin.dk/Haandbog/Staldsystemer/Stald-

klima/Typer_luftindtag/Naturlig_ventilation.html

5.	Arbejdsgang
Vejning af grise sker automatisk via sorteringsvægten, 

som grisene skal passere for at komme til udearealet. 

Sorteringsvægten er vist med to udgange. Det bevirker 

at det ene fodringsområde i forbindelse med udvejning 

til slagtning skal inddrages og bruges til separationsom-

råde. Dette område står i umiddelbar forbindelse med 

drivgangen, der har forbindelse til udleveringsrum, Pga. 

den begrænsede halmmængde i det 20 cm sænkede leje 

er strøarbejdet minimeret i denne stitype. I det 60 cm 

sænkede leje kan halm håndteres ind over drivgangen 
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langs lejet via porte i væggen. Samme porte kan benyttes 

ved udmugning af halmen i lejet.

6.	Gødningshåndtering
Linespil under alle spaltegulve sikrer en nem - daglig 

- fjernelse af gødningen. Kanalernes dybde er 42 cm og 

samlekanalen har bagskylning til fortank. Der er 40 eller 

60 m3  fortank med både gylleomrører og pumpe.

7.	Miljøforhold
Gyllekølingen og de forventede rene faste gulve i ude og 

indeareal er med til at mindske ammoniakfordampningen. 

Fordampningen af ammoniak er blandt andet afhængig af, 

hvor stort et areal i stierne, der anvendes som gødeareal 

samt af udetemperaturen. Med det valgte layout og 

placering af overbrusning, forventes det at grisene vil 

etablere et meget veldefineret og afgrænset gødeareal 

i det udendørs areal. Kølingen af gødningskanalerne vil 

samtidig sænke gødningstemperaturen. Samlet vurderes 

det derfor at ammoniakfordampningen fra stalden vil 

være på niveau med en traditionel slagtesvinestald til 

konventionel produktion. Det skal dog understreges, at 

der ikke er gennemført undersøgelser, som dokumenterer 

fordampningens omfang. 
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Produktionen af økologiske grise foregår typisk i bygnin-

ger, der ligner de konventionelle svinestalde. Markeds-

føringen og salget af økologiske varer har til gengæld et 

stærkt brand, som er forbundet med sundhed, dyrevel-

færd og et godt miljø. Dette brand kan også overføres til 

produktionsbygningerne. Arkitekturen i staldbyggeri til 

økologisk produktion kan med fordel signalere bygninger-

nes indhold og funktion, og den økologiske holdning kan 

afspejle sig i udformning og materialevalg.

Arkitektur	og	form
Landbrugets bygninger i det åbne land ses ofte på store 

afstande i modsætning til andet industribyggeri. Land-

brugsbyggeri er dermed en slags visitkort for landbrugs-

erhvervet. Kvalitet i produktionsbygninger signalerer også 

kvalitet i produktet. Hvis du som gårdejer ønsker at sende 

nogle bestemte signaler via dit gårdanlæg, bør du på et 

tidligt tidspunkt i planlægningen af anlægget udarbejde 

en strategi for gårdens arkitektoniske udtryk. 

Der er mange bygningselementer i spil i et gårdanlæg, og 

for at opnå et anlæg der harmonerer med sine omgivel-

ser, er det vigtigt at stalde, opbevaringsbygninger, siloer, 

gyllebeholdere og beplantning er tilrettelagt som en sam-

let enhed. Det kan dreje sig om at udarbejde principper 

for valg af farver, materialer, former eller konstruktioner. 

Jo klarere principperne er, des lettere bliver det at tilføje 

nye bygningselementer.

Det giver ofte et flot resultat for det samlede anlæg, hvis 

de mange bygningselementer hver for sig udformes så 

enkelt som muligt. 

Staldene i dette katalog har tre arkitektoniske hovedkom-

ponenter. Det drejer sig om: 1. Ydervæggene omkring 

indearealerne med dertil hørende døråbninger, lysind-

tag og ventilationsåbninger (gardiner eller ventiler). 2. 

Arkitektur og økologi 

Afskærmningen omkring udearealerne (lukket eller åben 

afskærmning). 3. Tagfladerne med dertil hørende åbnin-

ger til lysindtag og ventilation. 

Det enkleste udtryk på staldbygningerne opnås ved at 

lade de tre hovedkomponenter være skarpt definerede 

uden for mange underinddelinger. Man skal således være 

påpasselig med at introducere markante port-, dør, lys- 

og ventilationsåbninger og med at introducere forskellige 

materialer på vægge og gavltrekanter. 

Materialer	og	farver
En lukket bygning i billige materialer kan signalere 

utilgængelighed og industri, hvorimod en åben bygning i 

gode materialer kan virke indbydende og sende signaler 

om et godt indeklima og dyrevelfærd. Genanvendelige 

materialer, som f.eks. træ, vil spille fint sammen med den 

produktion, der foregår i bygningerne. 

Neutrale farver som jordfarver og gråskalaen fra hvid til 

sort, specielt i den mørke ende er gode at bruge på byg-

ningens tag- og vægflader. Lyse og blanke flader reflekte-

rer lys, og de kan særligt på solrige dage blænde og være 

meget dominerende. Mørke farver kan til gengæld ned-

tone et anlægs størrelse. Man kan evt. anvende stærkere 

farver på steder, hvor det vil være fint med en markering, 

eksempelvis en port eller et indgangsparti. 

Det er en fordel at vælge en enkel palet af få materialer 

og få farver, som går igen i alle ejendommens bygninger. 

Enkelhed i formen og i detaljeringen er lettere at sam-

mensætte med andre bygninger med andre funktioner og 

andre størrelser end sirligt detaljerede bygninger med 

mange materialer og farver. 
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En åben bygning i genanvendelige materialer som for eksempel træ kan virke indbydende og sende signaler om et godt indeklima og 

dyrevelfærd. (Gl. Estrup)

Gårdens samlede arkitektoniske udtryk formes af mange bygningselementer. Enkle principper for f.eks. farvevalg kan bidrage til en god 

og harmonisk arkitektur. (kyllingeproduktion ved Onsild)
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Mørke farver kan nedtone størrelsen af en bygning, og de harmonerer samtidig godt med naturens egen farveskala. Her er det et 

eksempel på et stald med en sortmalet træbeklædning. (Kås Hovedgaard – vinder af AgroArkitekturPrisen 2005)

Der kan skabes spil og kontrast i arkitekturen ved at bruge kontrastfarver på få udvalgte steder. Det skal gøres med omhu for at 

gårdanlægget ikke bliver for dominerende i landskabet. (Lagerbygning på Aarhus Havn)
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Prisoverslag, ca. priser   
 	 kr.	pr.	m2		 kr.	pr.	stiplads

Model	1  3.100  8.600 

Model	2	  3.000  8.800

Model	3	  3.200  9.100

Model	4  2.800  7.500

Model	5	  3.300  9.400

Ad 1.    Til investeringen skal tilægges ca. 200.000 kr. hvis der ønskes en halmstrø-maskine.

 Gødningsbeholderen er beregnet som en del af en større tank, da der til denne staldstørrelse kun skal bruges  

 ca. 700 m3. 

 Prisen er beregnet med tørfodringsanlæg med 1 udendørs silo til færdigfoder.

 Prisen pr. stiplads excl. gødningslager er ved 352 grise på stald.

Ad 2.  Gødningsbeholderen er beregnet som en del af en større tank, da der til denne staldstørrelse kun skal bruges  

 ca. 250 m3.

 Prisen er beregnet med tørfodringsanlæg med 1 udendørs silo til færdigfoder.

 Ved gyllekøling skal der tillægges ca. 160.000 kr. til investeringen.

 Prisen pr. stiplads excl. gødningslager er ved 306 grise på stald.

Ad 3.  Til investeringen skal tilægges ca. 200.000 kr. hvis der ønskes en halmstrø-maskine.

 Prisen er beregnet med tørfodringsanlæg med 1 udendørs silo til færdigfoder.

 Ved gyllekøling skal der tillægges ca. 160.000 kr. til investeringen.

 Prisen pr. stiplads er ved 350 grise på stald.

Ad 4.  Til investeringen skal tilægges ca. 200.000 kr. hvis der ønskes en halmstrø-maskine.

 Prisen er beregnet med tørfodringsanlæg med 1 udendørs silo til færdigfoder.

 Ved gyllekøling skal der tillægges ca. 160.000 kr. til investeringen.

 Prisen pr. stiplads er ved 340 grise på stald i sektionen.

Ad 5.  Til investeringen skal tilægges ca. 200.000 kr. hvis der ønskes en halmstrø-maskine.

 Prisen er beregnet med tørfodringsanlæg med 1 udendørs silo til færdigfoder.

 Ved gyllekøling skal der tillægges ca. 160.000 kr. til investeringen.

 Prisen pr. stiplads er ved 300 grise på stald i sektionen

Udgift til gødningslager (tank, fortank og pumpe) er ikke indregnet i kr./m2 og kr/stiplads. Udgiften hertil er ca. 300.000 kr. 

for model 1 – 5. 
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