UDKAST til teknologilisten for
miljø- og klimateknologi 2022
Indsatsområde 1: Fremme dyrevelfærd ved omstilling til
løsgående søer i farestalde

Teknologi

Obligatoriske elementer

Faresti til
løsdrift – søer

- Gulvkonstruktion: spaltegulv, drænet gulv og/eller fast gulv

Valgfri elementer

Standardomkostning
4.000 kr./m2 stiareal

- Stiadskillelse i form af skillerum eller væg og en låge
- Beskyttelse af pattegrise i form af friholderbøjler, plader eller tilsvarende
afskærmning, evt. i kombination med boksvinger eller –bøjler til soen
- Pattegriserum eller –hule med varmetildeling
- Tildeling af rode- og/eller beskæftigelsesmateriale til so og pattegrise via
halmhæk i sti, træ-holder eller tildeling af rode- og/eller
beskæftigelsesmateriale direkte på stigulv
- Foderkrybbe, foderanlæg og –tildeling til so: automatisk fremføring samt
enten vådfoderventil til vådfoder eller udfodringsenhed til tørfoder
- Drikkekopper eller -ventiler til so og pattegrise, inkl. vandfremføring
- Iblødsætningsanlæg eller højtrykskøleanlæg med iblødsætningsdyser
- Højtryksanlæg til vask og rengøring af stald
- Mekanisk ventilationsanlæg: ind- og udsugningsenheder med styringsenhed
- Nødventilation og alarmanlæg for mekanisk ventilation
- Elinstallation og –fremføring til hver faresti
- Belysning i loft
- Mælkeanlæg eller tilsvarende automatisk anlæg til supplerende
ernæring til pattegrise bestående af blandeenhed inkl. påslag,
som pumper supplerende mælk/ernæring ud i fodertrug/-kopper
placeret i faresti

120 kr./m2 stiareal

- Ekstra foderkrybbe til tildeling af foder til so

60 kr./m2 stiareal
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Specifikationer:
Arealet som kan indgå i ansøgningen er det indvendige mål af stiarealet. Stierne må gerne variere i størrelse, dog bliver tilskudsgrundlaget beregnet ud fra arealet på den mindste faresti i projektet.
Op til 10 % af de etablerede stier må være mindre end den ansøgte stistørrelse.
Soen skal have en vendeafstand i stien på minimum 153 cm i en højde på 60-90 cm over stigulvet.
Det samlede stiareal skal være minimum 6 m2. Der gives ikke tilskud til stier større end 7,2 m2.
Varmetildeling til pattegrise skal være oppefra som varmepanel eller –lampe og kan kombineres med gulvvarme eller varmemåtte.
Udfodringsenhed eller vådfoderventil skal placeres over mindst én foderkrybbe.
Højtryksanlæg kan være enten mobilt anlæg, som kan flyttes mellem staldsektioner eller være et centralt placeret anlæg, hvorfra der er installeret højtryksrør til hver staldsektion.
Såfremt der søges om tilskud til mælkeanlæg og/eller ekstra foderkrybbe skal disse installeres i samtlige farestier i projektet.
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