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Driftsvejledning godkendt af Miljøstyrelsen, jf. § 35 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1695 af
19/12/2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv.
Etablering og funktion af gødningsmåtten
Før hvilearealet tages i brug, udlægges et lag halm i 0,2 m tykkelse svarende til et stempelslag af
en bigballe eller et tilsvarende lag halm i tykkelse og fasthed. Halmen, som anvendes, skal være
tør og af en god kvalitet.
Den faste gødning og ajle, der falder på gødningsmåtten, absorberes i halmen. Temperaturen i
gødningsmåtten når hurtigt op på 25-35° C, hvilket er med til, at halm og gødning efterhånden omsættes. Den kompostlignende dybstrøelse skal have et tørstofindhold på over 30 %.
Får og geder udskiller gødningen jævnt i hele dybstrøelsesmåtten, og tørstofindholdet i gødningen
er på 35-40 %. Derfor påvirker den udskilte gødningsmængde ikke halmforbruget.
Dyrene udskiller 1,75 kg urin pr. kg optaget fodertørstof, og urinen har et tørstofindhold på ca. 5 %.
For drægtige får/geder vil urinudskillelsen være ca. 1,2 kg pr. dag. For diegivende/malkende
får/geder vil urinudskillelsen være maksimalt 4 kg pr. dag afhængig af antal kid/lam og af mælkeydelsen. 1 kg strøhalm vil kunne opsuge ca. 2,5 kg urin.
For at gødningsmåttens tørstofindhold hele tiden er over 30 %, kræves der i drægtighedsperioden
en tilførsel på 0,6 kg tørt halm pr. dyr pr. dag og i diegivnings/malkeperioden 0,8-1,6 kg halm pr.
dyr pr. dag.
Som hovedregel skal den daglige anvendelse af strøelse sikre en tør, ren og varm overflade for
dyrene på dybstrøelsen.
Fjernelse af gødningsmåtten foregår normalt kun en gang om året, når dyrene er ude, og en ny
gødningsmåtte bør etableres efter høst, mens lufttemperaturen endnu er høj.
Arealkrav og strøning
Dybstrøelsesområdet skal svare til 1-1,5 m2 pr. får/ged inklusive lam/kid for konventionel drift, samt
2,1 m2 pr. får/ged inklusive lam/kid for økologisk drift. Der skal dagligt strøs med 0,6-1,6 kg halm af
god tør kvalitet, afhængig af dyrenes størrelse, og om de er diegivende. Urinudskillelsen er afhængig af dyrenes optagelse af fodertørstof. Diegivende/malkende dyr udskiller mest urin og kræver
derfor mest strøelse.
Fodring og vanding
Normale fodermidler som halm, hø, ensilage, korn og kraftfoder må anvendes. Derimod må roer,
melasse, roeaffald og lignende våde fodermidler kun anvendes med maksimum 25 % af den samlede tildelte fodermængde beregnet på tørstofbasis. Drikkevandssystemet skal indrettes, så vandspild i gødningsmåtten forhindres/undgås.
Godkendelse
Ved at følge ovenstående ”Driftsvejledning” er løsdriftsstalde uden fast bund til får og geder til
mælke- og kødproduktion godkendt af Miljøstyrelsen, jf. § 35 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr.
1695 af 19/12/2006, og er ikke omfattet af bestemmelsen i § 4 i denne bekendtgørelse.

Giver ovenstående foranstaltning anledning til ikke uvæsentlige gener og forurening, kan kommunalbestyrelsen meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger inden for en bestemt tid.

Tilbagekaldelse
Byggebladet kan tilbagekaldes på et vilkårligt tidspunkt. Tilbagekaldelse sker ved, at Byggebladet
annulleres, og dette meddeles til kommuner og landbrugets bygningskonsulenter.
Såfremt et Byggeblad annulleres, skal anlæg etableret i overensstemmelse med Byggebladet herefter og inden for en tilbagekaldelsesskrivelse nærmere fastsat tidsfrist indrettes i overensstemmelse med de gældende regler.
Henvisninger
 Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning,
ensilage m.v. nr. 1695 af 19/12/2006.
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