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Visualiseringen viser den miljøvenlige svinestald. Illustration: Agrifarm.

Åben stald arrangementet markerer et stort teknologisk
spring fremad for svineproducenterne, miljøet og
dyrevelfærden.
Opdaterede normer for
magnesium i svinefoder
Der er tale om en verdenspremiere, når Danmarks første
hybridventilerede slagtesvinestald med luftrens bliver taget i brug i

DanBred opruster på
pattegriseoverlevelsen

Store Merløse på Sjælland.
Agri Farms prisbelønnede slagtesvinestald Intellifarm med

Surt opstød

luftrensesystemet Agri Air Clean bliver for første gang taget i
anvendelse i fuld skala, når svineproducent Kim Kjær Knudsen fra

Fokus denne vinter: Udfasning af
den medicinske zink mens tid er

Allindemagle på Sjælland tager en nyopført stald i brug på
Vanløsegården i Store Merløse. Den hybridventilerede stald er på
5000 kvadratmeter og rummer 5800 stipladser.

Status på udfasning af brugen af
medicinsk zink

Super luftrensning
Kernen i konceptet er den computerstyrede kombination af mekanisk
og naturlig ventilation, der reducerer energiforbruget betydeligt og
luftrensesystemet Agri Air Clean, der renser emmissionen fra stalden
og fjerner 90-95 procent af de opsamlede ammoniakdampe samt

Relaterede artikler

70-95 procent af lugten fra stalden.

Brand i stald med 400 svin

- Ventilationens og luftrensningens betydning for energiforbruget,

20. sep 2019

indeklimaet, medarbejderne, dyrevelfærden og det omkringliggende
miljø kan ikke overvurderes. Rensningen får stor betydning for

Kølige tips til varme dage i stalden
23. jul. 2019

driften på Vanløsegården og for dets naboer. Systemerne vil i det
hele taget få stor betydning for de svineproducenter, der vil

600 svin reddet ud af brændende stald

investere i fremtidens staldteknologi i de kommende år, siger

6. jun. 2019

produktchef Poul Erik Christensen hos Agri Farm.

Bedre logistik og klima

Muligt maskerings-påbud i stalden
9. nov. 2018

Slagtesvinestalden Intellifarm fik prisen som bedste Europa Nyhed
på Agromek i 2012. Med en bygningsbredde på mellem 30 og 60

Video: Kom med på rundtur i gigantisk
svinestald

meter er den bredere end traditionelle stalde.

19. sep 2018

Det kræver et mindre byggefelt og giver et mere kompakt byggeri,
hvor logistikken og overblikket er i højsædet. Stalden er velisoleret
og har et godt lysindfald til gavn for dyrevelfærden og
arbejdsmiljøet.

Varmegenvinding og køling
Stalden på Vanløsegården er udstyret med LED-belysning, der
medvirker til store besparelser på strømforbruget. Der er
varmegenvinding, som genbruger varmen fra grisene.
Der er også installeret højtrykskøling til brug på varme sommerdage.
Huler med automatisk klimaregulering sparer yderligere på energien
og sikrer et godt miljø for dyrene.

Videnskabeligt dokumenteret
Den avancerede slagtesvinestald er resultatet af flere års udvikling,
anvendelse i praksis og videnskabelige tests, der dokumenterer den
oplyste effekt af teknologien.
Agri Farm har allerede opført en kostald med luftrensning og endnu
en svinestald er på vej i Danmark. Projektet har fået tilskud fra Grønt
Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP, under
Fødevareministeriet.
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Svineproducent har
ventet på at udskifte
gamle stalde i otte år

Støv fra svinestalde
indeholder mange
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Tre personer sigtet for
ulovlig indtrængen i
svinestald
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Fondsmæglerselskabet
Agrocura A/S
Jens Terp-Nielsens Vej 13
6200 Aabenraa
Denmark

Pomi Industri Aps
Abildvadvej 5, Thorup
9610 Nørager
Denmark

BRDR. TOFT SPRØJTESPECIALISTEN
A/S
Norgesvej 7
8450 Hammel
Denmark

Rotor A/S
Industrivej 8
6800 Varde
Denmark

RN Solutions ApS
Hagensvej 14
9530 Støvring
Denmark

Maskinbladet
Birk Centerpark 34, Birk
7400 Herning
Denmark

Fasterholt Maskinfabrik
A/S
Ejstrupvej 22, Fasterholt
7330 Brande
Denmark

Maskinhandler Indkøbsringen
A/S
Soldalen 1
7100 Vejle
Denmark
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Struktureret Channel Marketing Coordinator / DanBred

Eftermarkedselev Rønnede /
Johs. Møllers Maskiner A/S

TBS Holstebro søger dygtig
landbrugsmekaniker / TBS
Holstebro

”SMART FARMING PILOT” søges / Dansk Maskincenter A/S

INTERN SÆLGER TIL AGRO
TEAMET, HOS DANMARKS
FØRENDE DÆKIMPORTØR /
NDI Danmark A/S

Aktiv og energisk reservedelsekspedient søges / Traktor- &
Høstspecialisten A/S

Landbrugsmaskinemekaniker
til Farmas Farsø / Farmas A/S

Lageransvarlig i Hinnerup /
Traktor- & Høstspecialisten
A/S

Servicetekniker til præcisionslandbrug / Geoteam

Entreprenørmaskinmekaniker
søges til værkstedet i Hadsten
/ Stemas A/S

Område:

Landbrug

Byggeri

IT

Ledelse/personale

Salg/marketing
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