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Notat vedrørende de økonomiske konsekvenser af ændringsforslag om 
svins velfærd 
Jesper Graversen og Johannes Christensen 
Fødevareøkonomisk Institut 
Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi 
  
 

Sammendrag 
Fødevareøkonomisk Institut er af arbejdsgruppen om hold af svin blevet anmodet om at 
beregne de erhvervsøkonomiske konsekvenser af visse dele af det af Socialistisk Folke-
parti fremsatte ændringsforslag (Retsudvalgets betænkning af 3. april 2003 over forslag 
til lov om ændring af lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte og lov om inden-
dørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin - L 116). 
 
Økonomiske konsekvensberegninger er foretaget for et krav om, at drægtige søer og gylte 

i enkeltbokse skal kunne vende sig.  

 

Angående kravet om at drægtige søer og gylte skal kunne vende sig, er det i beregninger-

ne forudsat, at 40 procent af alle bedrifter med søer vil vælge enkeltdyrsstier i perioden 

fra løbning til 4 uger efter, mens de resterende 60 procent vil vælge gruppeopstaldning i 

løsdrift i hele drægtighedsperioden. Under disse forudsætninger vil de erhvervsøkonomi-

ske konsekvenser ved enkeltdyrsstier medføre en total merinvestering på 656 mio. kr. og 

årlige meromkostninger på 67 mio. kr. 

 
Udfra dette resultat vurderes det som en rimelig antagelse, at samtlige svineproducenter 
vil vælge gruppeopstaldning i løsdrift i hele drægtighedsperioden. Den totale merinveste-
ring vil da blive 27 mio. kr., og de årlige meromkostninger vil blive 2,75 mio. kr. 
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De korte overgangsperioder, som SF har foreslået, vil kræve ombygning og/eller udvidel-
se af eksisterende anlæg, der ikke kan nå at blive afskrevet fuldt ud. Det forudsættes der-
for, at værdien af de resterende anlæg med traditionelle bokse må straksafskrives. Dette 
vil også være tilfældet for bedrifter, der har ombygget til løsdrift med opstaldning i bokse 
i 4 uger efter løbning. Med en overgangsordning til 2006 vil restværdien af traditionelle 
bokse udgøre 776 mio. kr. og restværdien af ”4-ugers-bokse” vil være 163 mio. kr. Den 
samlede straksafskrivning er således 939 mio. kr. med en overgangsordning til 2006. 
Med en overgangsordning på 5 år til 2008 vil den samlede straksafskrivning udgøre 454 
mio. kr., mens den samlede straksafskrivning ved en overgangsperiode på 10 år til 2013 
vil udgøre 70 mio. kr. 
 
 

Indledning 
På Arbejdsgruppen om hold af svins møde den 10. juni 2003 blev Fødevareøkonomisk 
Institut anmodet om at beregne de økonomiske konsekvenser af de af Socialistisk Folke-
parti fremsatte ændringsforslag (Retsudvalgets betænkning af 3. april 2003 over forslag 
til lov om ændring af lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte og lov om inden-
dørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin - L 116). 
 
Ændringsforslagene er i hovedtræk følgende: 

1) Drægtige søer og gylte i enkeltbokse skal kunne vende sig 
2) Den del af minimumsgulvarealet, der skal være fast eller drænet gulv, skal forhø-

jes fra 1/3 til 1/2 i stier til smågrise, avls- og slagtesvin 
3) Syge eller skadede drægtige søer og gylte skal altid opstaldes midlertidigt i indivi-

duelle stier eller aflastningsstier 
4) Rodemateriale til smågrise, avls- og slagtesvin må ikke være reb.  

 
På baggrund af en faglig vurdering af de fremsatte ændringsforslag skønnede Arbejds-
gruppen, at det ville være relevant at anmode Fødevareøkonomisk Institut om at foretage 
økonomiske konsekvensberegninger vedr. forslag 1 ved overgangsordninger på hhv. 3, 5, 
10 og 15 år.  
 
Det skal understreges, at de fundne resultater naturligvis afhænger af de anvendte forud-
sætninger. Beregningerne er behæftet med en vis usikkerhed, ikke mindst hvad angår 
omkostningerne til tilpasning af eksisterende staldanlæg primært ved overgangsordninger 
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på 3 og 5 år, og prognosen for fordeling af stald- og stisystemer i 2013 og 2018 er baseret 
på relativ usikre skøn. 
 

Ad 1. Drægtige søer og gylte i enkeltdyrsbokse skal kunne vende sig 
Dyrene må opholde sig i enkeltdyrsbokse i de første fire uger efter løbning og en uge før 
forventet faring, og disse bokse skal være indrettet således, at dyrene kan lægge sig samt 
hvile og rejse sig uden besvær. Ændringsforslaget indebærer, at dyrene skal have til-
strækkelig plads til ikke blot at kunne rejse sig, men også plads til at kunne vende sig.  
 
Forslaget indebærer umiddelbart en ombygning af eksisterende enkeltdyrsbokse til en-
keltdyrsstier, hvor søerne kan vende sig. I Arbejdsgruppen er den generelle vurdering, at 
gruppeopstaldning i drægtighedsstalden i stedet vil være den mest realistiske løsning, og 
muligheden for individuel opstaldning i drægtighedsstalden i de første 4 uger efter løb-
ning derfor sandsynligvis vil blive fravalgt, såfremt ændringsforslaget vedtages. De er-
hvervsøkonomiske konsekvenser ønskes derfor beregnet dels hvor kravet om at kunne 
vende sig opfyldes ved etablering af  enkeltdyrsstier dels ved gruppeopstaldning. 
 
I samarbejde med Landsudvalget for Svin er nedenstående skøn over indretningen af 
drægtighedsstalde år 2003, 2006, 2008, 2013 og 2018 udarbejdet. Den forventede udvik-
ling afspejler effekten af den gældende lovgivning samt den generelle retning mod mere 
dyrevelfærd og bedre miljø.  
 
TABEL 1: Fordeling af stald- og stisystemer, pct. 

 

 2003 2006 2008 2013 2018 

Drægtighedsstalde      

- bokse 55 25 15 0 0 

- boks, 4 uger + flok/løsgående 15 30 35 40 40 

- flok/løsgående 30 45 50 60 60 

 
I henhold til gældende lovgivning er en ændring af indretningen i drægtighedsstalde fra 
bokse til løsgående (evt. 4 uger i boks umiddelbart efter løbning) i fuld gang. I prognosen 
i tabel 1 er forudsat, at denne udvikling fortsætter uændret. I udgangssituationen mangler 
55 pct. af bedrifterne ombygning til løsgående drægtige søer. Det antages, at knap halv-
delen heraf vil blive omdannet til systemer med mulighed for opstaldning i bokse i 4 uger 
efter løbning, mens den resterende del vil blive løsgående med gruppeopstaldning. 
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Økonomiske konsekvenser ved krav om at drægtige søer og gylte skal kunne 
vende sig 
     

Forudsætninger  
Udgangspunktet for de økonomiske konsekvensberegninger er en sammenligning af den 
nødvendige merinvestering ved nyetablering efter gældende lovgivning kontra nyetable-
ring efter det foreliggende ændringsforslag. I denne sammenligning er forudsat lange 
overgangsperioder (10 – 15 år), sådan at opfyldelse af de nye krav først skal ske i forbin-
delse med renovering, ombygning eller nybygning. 
 
De totale erhvervsøkonomiske konsekvenser er beregnet udfra en bestand på 1.150.000 
søer, jf. Danmarks Statistik, 2002           
 

Løsgående søer i hele drægtighedsperioden 
1a) Enkeltdyrsstier 

Individuel opstaldning i de første 4 uger efter løbning vil kræve, at der i stedet for bokse 
etableres enkeltdyrsstier. Merprisen for en enkeltdyrssti er 7500 kr. ved nyetablering 
sammenlignet med en traditionel boks. Jf. tabel 1 vil 40 pct. af alle bedrifter med søer i 
forbindelse med det gældende krav om løsgående drægtige søer vælge systemer, hvor 
søerne opstaldes individuelt i 4 ugersperioden efter løbning. I de økonomiske beregninger 
forudsættes, at disse fortsat vil vælge individuel opstaldning, og derfor må etablere en-
keltdyrsstier til brug i 4 ugers perioden i stedet for bokse. Tilsvarende forudsættes, at de 
resterende 60 pct. af bedrifterne vælger løsgående søer i hele drægtighedsperioden og 
derfor ikke er direkte berørt af ændringsforslaget.        
 
TABEL 2: Enkeltdyrsstier – erhvervsøkonomiske konsekvenser 
 

Total merinvestering 656 mio.kr 

Årlige meromkostninger 67 mio.kr 
   
Meromkostninger pr. årsso pr. år (gns. alle) 58 kr. 

Meromkostninger pr. årsso pr. år (gns. berørte) 145 kr. 

 
 
1b) Gruppeopstaldning 

Opfyldelse af kravet, om at individuelt opstaldede drægtige søer skal kunne vende sig, 
medfører meromkostninger i et omfang, der gør det rimeligt at antage, at gruppeopstald-
ning i hele drægtighedsperioden vil blive foretrukket. I nedenstående tabel er vist mer-
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omkostninger, forudsat gruppeopstaldning med samtlige drægtige søer i løsdrift er eneste 
opstaldningsmulighed.     

 
TABEL 3: Gruppeopstaldning – erhvervsøkonomiske konsekvenser 
 

Total merinvestering 27 mio.kr 

Årlige meromkostninger 2,75 mio.kr 
   
Meromkostninger pr. årsso pr. år (gns. alle) 2,4 kr. 

Meromkostninger pr. årsso pr. år (gns. berørte) 6 kr. 

 
 
Økonomiske konsekvenser ved forskellige overgangsordninger 
En kort overgangsperiode på 3 til år vil antageligt give visse indkøringsomkostninger, 
idet erfaringer med løsgående søer i hele drægtighedsperioden har vist en negativ påvirk-
ning af søernes reproduktion. Der må derfor i årrække kunne forventes indkøringsom-
kostninger relateret til søernes reproduktion, indtil der er skaffet tilstrækkelig erfaring 
med denne type staldsystemer.       
 
Endvidere vil de kortere overgangsperioder kræve ombygning og/eller udvidelse af eksi-
sterende ikke fuldt ud afskrevne anlæg. I disse tilfælde bør den beregnede merinvestering 
tillægges restværdien af det eksisterende anlæg – svarende til at den aktuelle afskriv-
ningsmæssige værdi må straksafskrives. Til brug for disse beregninger er der i tabel 4 
opstillet et skøn over udvikling i restværdien af eksisterende staldanlæg berørt af æn-
dringsforslaget.   
 
TABEL 4: Restværdi for eksisterende staldsystemer- pct. af nyværdi 

 

 2006 2008 2013 2018 

Drægtighedsstalde     

- bokse 50 35 0 0 

- boks, 4 ugers perioden 70 55 30 0 

 
Ændringsforslaget indebærer med en foreslået overgangsperiode på 3 år, at kravet reelt 
tvinger en hurtigere ombygning af eksisterende anlæg til løsdrift igennem, hvor der i dag 
resterer ca. 10 år af den gældende overgangsordning. Det er derfor forudsat, at værdien af 
de resterende anlæg med traditionelle bokse må straksafskrives. Tilsvarende gælder for 
de bedrifter, der har ombygget til løsgående drægtige søer med opstaldning i bokse i de 
første 4 uger efter løbning. Værdien af disse bokse ved en given overgangsordning må 
også straksafskrives.    
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TABEL 5: Straksafskrivning ved overgangsordning på hhv. 3, 5, 10 og 15 år – mio.kr. 

 

 2006 2008 2013 2018 

Restværdi – bokse 776 326 0 0 

Restværdi - boks, 4 ugers perioden 163 128 70 0 

Samlet straksafskrivning 939 454 70 0 

 


