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“Månegris” Projektet
Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har besluttet, hvem der skal bygge modelstalden i Månegrisprojektet og
dermed være med til at skabe fremtidens svineproduktion. GUDP endte med at bevilge SPACE projektet 6,5 mio. Kr til at renovere eksisterende
staldbygninger ved Randers og udvide produktionen til i alt 3.870 stipladser. Målet med Månegrisprojektet er at vise, at det ved hjælp af ny
teknologi bliver muligt at miljøregulere på baggrund af de faktiske udledninger fra svinestaldene og samtidig fremme konkurrenceevnen for den
enkelte landmand.
"Månegrisprojektet” skal være med til at bane vejen for et stærkt, effektivt og ikke mindst bæredygtigt fremtidigt svineerhverv i Danmark. Projekt
SPACE (Slaughter Pigs in Ammonia Controlled Environment) viser, at en forældet, eksisterende bygning kan modificeres og eftermonteres med ny
teknologi og imødekomme fremtidige krav til dyrevelfærd og reduceret miljøpåvirkning. Projektet vil ombygge en "gammel" 560m2 So Stald til en
”state of the art” slagtesvinestald, med mange nye innovative teknologier. Et centralt element i emissionsreduktionen i SPACE projektet, er SPACE
KIT01 Modulær kassette med "indbygget" ventilationskanal for gulvudsug til opsamling og udslusning af gylle.
.

Fakta bygning
Total længde
Total bredde

Længde stier
Bredde stier
Areal af hver sti
Total antal stier
Antal specielle “sygestier”
Godkendt antal stipladser pr sti (Danske normer)
Total antal stipladser
Total estimeret årlig produktion

53,4 m
10,5 m
4,725 m
2,464 m
11,6 m2
41 Stk
2 Stk
17,4 slagtesvin
677 Stk
2.708 slagtesvin
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Space Kit system komponenter
Mål stier.
Længde
Bredde
Areal stier
Maksimalt antal slagtesvin/sti. Danske regler
Antal SPACE KIT01 pr sti

Standard
4.725mm
2.464mm
11,64m2
17,4Stk
1,64stk

Space Kit01 kassette modulerne er fremstillet i et stykke ved
Rotationsstøbning, af miljøvenligt HDPE Materiale. SPACE Kitkassettemodulet kombinerer Tragt baseret opsamling af gylle med et
"indbygget" ventilationskanal der gør det muligt at etablere gulvudsug.
SPACE KIT01-kassette modulerne kan forbindes i længderetningen
som "LEGO" klodser og derved danne en total ventilationskanal, som
kan tilsluttes et eksternt luftrensningsanlæg, som f.eks. Munters MAC2
Syrevaske anlæg til fjernelse af NH3 og andre drivhusgasser.
På grund af HDPE Materialets overflade egenskaber vil gyllen selv med
stor halmtildeling og hyppig udslusning, ikke klæbe til traktens sider.
Den derved reducerede gyllmængde, vil medvirke til at begrænse
dannelsen af drivhusgasser. Samtidig vil gulvudsuget og det reducerede
overflade areal, markant reducere NH3 fordampningen og medføre en
ligeledes markant bedre luftkvalitet i selve staldrummet.
Den øverste tragtåbning kan dækkes af såvel standard beton som
støbejerns spalter.
Den totale installationsomkostning af SPACE KIT systemet vil være
sammenlignelig med omkostningerne ved at etablere traditionelle
gyllekummer, men med mange fordele.
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Space Kit system installation og transport
Hvis der ønskes mere end en række med spalter, kan SPACE KIT01 modul kassetterne
placeres med de "korrugerede" sider mod hinanden. Dette vil efterlade et hulrum, som
kan fyldes med beton så der dannes en understøtningsstruktur for betonspalterne
SPACE KIT01 modulkassetterne er designet så de "passer inden i hinanden" for derved at
reducere transport omkostningerne.

FORDELE VED ANVENDELSE AF SPACE KIT MODULKASSETTER
• Mulig hyppig udledning af gylle og derved reduceret dannelse af drivhusgasser
• "Indbygget" Gulvudsug og ventilationskanal, som kan tilsluttes til eksternt
luftrensesystem
• + 80% reduktion i NH3-emission, hvis afgangsluften fra Gulvudsuget renses i en
Munters MAC2 luftrenser
• Meget lavt NH3-niveau og stærkt forbedret luftkvalitet i staldrum og derved øget
dyre- og personalevelfærd
• Agrotech / Teknologisk Institut har dokumenteret, at kombinationen af gulvudsug og
SPACE Kit modulkassetter er en meget effektiv metode til reduktion af dannelse og
udledning af drivhusgasser. Tests har vist, at kun ca. 10% af de samlede emissioner
stammer fra selve staldrummet. Hvis luftrensning blev udført på gulvudsug skulle kun
40% af den samlede ventilationsluft rengøres for at reducere NH3-emission
betydeligt.
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Specielt, komplet strong Rib Gylle rør system
Til håndtering af gylle tilbyder det danske firma Fog Agroteknik A / S det originale Træk og Slip
system, der blev udviklet i 1979. I dag er Træk og slip systemet installeret i tusindvis af
svinestalde i Danmark og resten af verden. På baggrund af succesfulde resultater har Fog
Agroteknik A/S formået at opbygge et stort netværk af distributører og eksportere til mere end
35 lande.
Træk og Slip systemet er udviklet, til at give en hurtig og effektiv transport af gyllen. Gyllen ledes
fra SPACE KIT kassetterne i stalden, igennem et rørsystem, til en fortank eller gylletank. Særlige
stærke ribbe rør komponenter er designet til at lette installationen af SPACE Kits på stedet.
Fog Agroteknik A / S er autoriseret distributør af SPACE Kit systemet.
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SPACE KIT01 system installation economics
Kostpris SPACE projekt

SPACE Kit System

Udgravning

Bredde

4200 mm

Længde

53,4 m

Dybde

1000 mm

Udgravningsvolumen

224,1 m3

Længde specielt Strong Rib Gyllesystem

100,5 m

Antal SPACE KIT01 Modulkassetter

41 Pcs

Total udgravnings omkostning
Komplet Strong Rib Gyllerør komponenter
Installation Gyllesystem
SPACE KIT 01 Kassette Moduler
On site installation SPACE KIT

Støbejernsspalter

25.325 DKK
100,5 m 65.000 DKK

Til SEGES "standard kostpris" pr m3
Pris før projekt rabat

2 mand, 7 dage,
39.200 DKK
8timer/dag
41 stk 202.540 DKK

Vejledende udsalgspis

2 mand, 7 dage,
39.200 DKK
8timer/dag

260 stk 106.235 DKK

Betongulv
53,3m længde 10,45m bredde, minus areal med støbejerns spalter
Tykkelse 12,0 cm. Beton class C35, aggressive
Total
Totalomkostning pr stiplads "ny bund"

393 m2 64.009 DKK

Til SEGES "standard kostpris" pr m3

47 m3
541.508 DKK
800 DKK
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