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A. Projektperiode
Projektstart: 01. januar 2008
Projektafslutning: 31.december 2008.
B. Sammendrag af formål, indhold og konklusioner
Projektets formål er at give den enkelte mælkeproducent det bedst mulige grundlag for en
succesfuld udvidelse af kvægbedriften under hensyntagen til miljø, landskabelige værdier,
fødevaresikkerhed, velfærd og produktivitet.
Projektet tager afsæt i den proces, der skal sikre en optimal planlægning af bedriftens fysiske
udvikling samt funktion og indretning af kvægstalden. Der anvises en række temaer, der kan
være nødvendige at afveje - eksempelvis miljø, landskab og funktionalitet - for at sikre et prioriteret og velbelyst beslutningsgrundlag.
C. Projektets faglige forløb
C.1 Projektforløbet
Der har i projektforløbet været arbejdet med både rådgivning om indretning og funktion i selve
stalden med fokus på den overordnede placering og disponering af produktionsanlæggene.
Projektet er gennemført i et landsdækkende samarbejde med bygningskonsulenter fra bla.
Byggeri og Teknik, Viborg; LRØ, Horsens og Bygnings- og Maskinkontoret, Aabenraa.
Der har i forløbet været taget udgangspunkt i en række eksempler på konkrete bedrifter. Projektdeltagerne har været såvel landmænd som rådgivere. Procesforløb og værktøjer er for en
stor dels vedkommende afprøvet hos 3 landmænd.
Ud over besøg hos de deltagende landmænd har der været afholdt en workshop med henblik
på erfaringsudveksling og udvikling.
C.2 Udbytte af projektet
Projektet er afsluttet med en guide, der beskriver et procesforløb samt en række eksempler fra
bedrifter, der har været med i projektforløbet. Formålet med guiden er i en overskuelig form at
bibringe landmanden og rådgiverne overordnede metoder og værktøjer til brug ved planlægning, disponering og udvikling af fremtidssikrede anlæg til kvæg.
Projektet har resulteret i udvikling af nye anlægsordner – måder at organisere og placere de
forskellige funktioner og bygninger på – som er optimale funktionsmæssigt og arkitektonisk, to
meget sammenhængende faktorer i planprocessen.
Arbejdet har bl.a. vist, at det er nødvendigt med en tværfaglig proces og med en tovholder, der
sørger for fremdrift og koordinering mellem de enkelte temaer og fagligheder.
D. Offentliggørelse vedr. projektet
Alle resultater og delresultater er offentliggjort i 2008 via Landscentrets hjemmeside –
www.landscentret.dk, hvor der under fanebladet ”udgivelser” er oprettet et fælles site med pro1

jekter finansieret af afgiftsfonde. Publikationerne omfatter bl.a. følgende artikler.
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Nyhedsbrev.

Guiden er offentlig tilgængelig. Publiceringen af projektets resultater vil fortsætte i 2009. Projektets resultater vil blive anvendt i forbindelse med det promillefinansierede projekt ”Store
Landbrugsbyggerier”, der gennemføres i 2009.
I december 2008 blev der afholdt tre temadage, hvor resultater fra projektet blev præsenteret
for landmænd og konsulenter. Arrangementet havde 120 deltagere og indlæg om funktion og
indretning af kvægstalde.
Arrangement

Medie

Workshop – 1 dags arrangement med deltagelse
fra Bygningsrådgivningen
Præsentation af projektet og vejledning om planlægning
Guide – værktøj til brug ved planlægning

P4 Østjylland, landsdækkende nyheder

Temadage – ”Det handler om kvægstalden” med
deltagelse af 120 landmænd og bygningskonsulenter
Behandlingsafsnit - Inspirationshæfte

www.DLBRkvaegstalde.dk
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http://www.lr.dk/applikationer/kate/
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