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Programmet for staldstudieturen 

 
Herunder kan du se, hvordan programmet er sammensat for staldstudieturen. 

Turen er for Danish Crowns ejere, og deltagerne dækker selv omkostningerne til forplejning og  

overnatning.  

 

Pris: Kr. 2.000,- pr. deltager 

 

Tilmelding på www.danishcrown.com/ejer (via Ejersiden) eller appen ”Ejer” under Arrangement tilmelding 

(kræver login). 

 

Tilmelding senest d. 15. september 2021. 

 

Spørgsmål - kontakt Thomas Abildgaard Rasmussen, THARA@danishcrown.com eller tlf.: 2171 7735  

 

Program – dag 1 – Tirsdag den 28. september
 

 

Kl. 08.45 – AgriFarm-stald  

• Besøg hos Henrik Mortensen, Ejstrupvej 20, 9640 Farsø 

Kl. 12.30 – Rundbuestald  

• Besøg hos Mads Rauff, Herningvej 81 pr. Haderup 

• Afgang til Laugesens Have (Knivsbækvej 13, 6920 Videbæk), hvor vi holder møde og overnatter. 

Kl. 16.00 De fire staldtyper, fordele og ulemper – erfaringer og faglige input 

• Henrik Solgaard (Langerod) præsenterer virtuelt sit traditionelle staldbyggeri og Johannes Kaas-

gaard sit panelstaldbyggeri og de overvejelser og erfaringer, de har gjort sig omkring de valg, de 

har taget 

• Workshop, hvor deltagernes egne overvejelser og beslutningsprocesser kommer i spil 

o Fordele, ulemper m.v. set i forhold til de respektive beslutningsprocesser deltagerne er 

midt i lige nu. 

• De tre ejere er med i en faglig drøftelse omkring de fire staldtyper sammen med: 

o Søren Jacobsen, Danish Farm Design, og 

o Per Knudsen, Danish Crown Ejerservice.  

Kl. 19.00 Vi spiser sammen og netværker m.v. 

 

Program – dag 2 – Onsdag den 29. september
 

Kl. 09.00 – Panelstalde 

• Besøg hos Johannes Kaasgaard, Skovvejen 3B pr. Skjern 

 Efter besøget i panelstaldene, får vi en stående frokost og samler op på staldstudieturen som helhed. 

http://www.danishcrown.com/ejer
mailto:THARA@danishcrown.com
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De fire stalde
 

 

AgriFarmstald, Henrik Mortensen, Ejstrupvej 20, 9640 Farsø 

• Byggeår: 2021 som barmarksprojekt 

• Antal stipladser: 7.500, 16 vægte 

• Staldindretning, og specielle tilvalg: Vægtsorteringsstald, 480 pr. flok 

• Miljøtilvalg: Gyllekøling, automatisk gylleudslusning. Der etableres en lagune og der sættes skrue-

presse op 

 

Panelstald, Johannes Kaasgaard, Egerisvej 36, 6900 Skjern 

• Byggeår: 2019 som barmarksprojekt 

• 6.600 stipladser, 14. sektioner med fuldrænet gulv, vådfodring i langkrybber med ædetidsstyring 

• Velfærdsrum, lade og udleveringsrum, undertryksventilation med vægventiler 

• Miljøtilvalg: Ammoniak og lugtreduktion med J.H. Agro forsuring med smellfighter. 

 

Rundbuestald, Mads Rauff-Bjerre, Herningvej 81, 7540 Haderup 

• Byggeår: 2017 og 2007 

• 7.800 stipladser, hvoraf de 5.100 er bygget i 2017 

• Miljøtilvalg: Ingen udover hyppig udslusning samt tank-overdækning 

 

Traditionel tvillingstald, Langerod Aps, Midtfyn 

• Byggeår: 2019/20 som barmarksprojekt 

• 10.000 stipladser, 12 sektioner, 2 x vådfoderanlæg, ædetidsstyring, foderlade/korngrav 4 uden-

dørs siloer til færdigfoder 4x70 tons 

• Udleveringsrum, servicerum, kontor, baderum, værksted, frokoststue 

• Miljøtilvalg: Gyllekøling, gulvudsug og to luftrensere fra Skov. 

 


