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UDKAST til teknologilisten for
Miljø- og klimateknologi 2022
Indsatsområde 4: Reducere ammoniakudledningen fra
stalde til æglæggende høns og fjerkræstalde

Teknologi

Obligatoriske elementer

Gødningsbånd hønsestalde

- Gødningsbånd
- Tværgødningsbånd eller snegl til transport af gødning ud af stalden til et eksisterende ekstern lager
- Gødningsskraber(e) under etagesystemet

Specifikationer:
Teknologien skal anvendes i stald til æglæggende høns med etagesystem.
Gødningsbåndene skal tømmes 3 gange om ugen. Dette skal dokumenteres via. timer, logbog eller logning af motoraktivitet.
Der skal installeres gødningsbånd i alle etager i etagesystemet.
Systemet skal automatisk fjerne gødning fra etagesystemet.
Der skal installeres gødningsskrabere, så der kan fjernes gødning fra hele gulvfladen under etagesystemet.
Nettoproduktionsarealet er det gulvareal (m2), som dyrene har permanent adgang til inklusiv eventuelt verandaareal. Udearealer uden befæstning og overdækning er ikke omfattet.
Det ansøgte produktionsareal skal stemme overens med den faktiske størrelse på stalden det etableres i. Der accepteres en afvigelse på op til 10 %.
Gødningsbånd opdrætsstalde

- Gødningsbånd
- Tværgødningsbånd eller snegl til transport af gødning ud af stalden til et eksisterende ekstern lager
- Gødningsskraber(e) under etagesystemet

Specifikationer:
Teknologien skal anvendes i stald til hønniker med etagesystem.
Gødningsbåndene skal tømmes 3 gange om ugen. Dette skal dokumenteres via. timer, logbog eller logning af motoraktivitet.
Der skal installeres gødningsbånd i alle etager i etagesystemet.
Systemet skal automatisk fjerne gødning fra etagesystemet.
Der skal installeres gødningsskrabere, så der kan fjernes gødning fra hele gulvfladen under etagesystemet.
Nettoproduktionsarealet er det gulvareal (m2), som dyrene har permanent adgang til inklusiv eventuelt verandaareal. Udearealer uden befæstning og overdækning er ikke omfattet.
Det ansøgte produktionsareal skal stemme overens med den faktiske størrelse på stalden det etableres i. Der accepteres en afvigelse på op til 10 %.
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Gylletankhønsestalde

- Gylletank (uden overdækning)

Specifikationer
Teknologien skal anvendes i tilknytning til stald til æglæggende høns med etagesystem og gødningsbånd.
Gylletanken skal indeholde opslæmmet fjerkrægødning.
Arealet som kan indgå i ansøgningen er det indvendige mål af gylletankens fladeareal.
Gylletank opdrætsstalde

- Gylletank (uden overdækning)

Specifikationer:
Teknologien skal anvendes i tilknytning til stald til hønniker med etagesystem og gødningsbånd.
Gylletanken skal indeholde opslæmmet fjerkrægødning.
Arealet som kan indgå i ansøgningen er det indvendige mål af gylletankens fladeareal.
Teltoverdækning

- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank

Specifikationer:
Overdækning til gyllebeholder.
Gylletanken som overdækkes med telt må anvendes til fjerkrægylle fra egen jordbrugsbedrift samt afgasset biomasse som er kommet retur fra biogasanlæg.
Arealet som kan indgå i ansøgningen er det indvendige mål af gylletankens fladeareal.
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