TM 14011 – Staldbesøg i praksis
– med miljøkasket, faglige briller, tommestok &
gummistøvler

Formål:

At klæde sagsbehandlere, der efterspørger større viden
forud for besøg på landbrugsbedrifter på.

-

Efter kursusdagen har deltageren udvidet sit kendskab til:
Indretning af de forskellige staldafsnit
At læse en tegning og forstå hvordan et staldanlæg ser ud i
virkeligheden
Opmåling af produktionsareal i forskellige staldafsnit – ”hvor
måles til og fra?”
Gulvtyper i forskellige afdelinger
Nøjagtigheder og tolerancer

Målgruppe:

Miljø- & byggesagsbehandlere

Sted:

Der besøges hhv. en ejendom med sohold og smågrise,
samt en ejendom med malkekvæg begge i Herning
området.
Opfølgning hos Byggeri & Teknik, Birk Centerpark 24,
7400 Herning (Landbrugscentret)
Kursisterne skal selv sørge for befordring mellem
besøgsstederne på kursusdagen (se adresser nedenfor i
program).

Tidspunkt:

Torsdag den 6. september 2018

Program:

Se nedenfor

Udbydere:

EnviNa, mail@envina.dk

Undervisere:

Cathrine Magrethe Bak, Byggeri & Teknik I/S
Peter S. Kristiansen, Byggeri & Teknik I/S

Deltagerantal:

Minimum 10 deltagere og maks. 15 deltagere

Pris:

A-medlemmer kr. 3.350,-. B-medlemmer kr. 3.850,-

Tilmelding:

Senest den 28. august 2018. Tilmeldingen er bindende.

TM 14011 - Program for kursusdagen
Kl. 08.30
(Præcis)

Kl. 11.00
Kl. 11.45

Kl. 12.15

Kl. 13.45

Kl. 14.00

Kl. 15.30

Besøg på landbrugsejendom med svin
Svineproducent Sven Agergaard, Nr. Vejenvej 10, 7400 Herning
Introduktion til kursusdagen – Kaffe & Rundstykke
Introduktion til besøgsstedet
Rundtur i produktionsanlægget, hvor der er rig mulighed for at stille
spørgsmål til det vi ser
Caseopgave: Opmåling af produktionsarealer i det konkrete anlæg.
Afslutning – svineproduktionsanlægget
Sandwich & vand i personalerummet
Afgang - kørsel
Kørsel 15 min
Besøg på landbrugsejendom med kvæg
Mælkeproducent Jørgen Sand, Buskvej 5, 7400 Herning
Introduktion til besøgsstedet
Rundtur i produktionsanlægget, hvor der er rig mulighed for at stille
spørgsmål til det vi ser
Caseopgave: Opmåling af produktionsarealer i det konkrete anlæg.
Afslutning – kvægproduktionsanlægget
Kørsel – 10 min
Opfølgning hos Byggeri & Teknik I/S, Birk Centerpark 24, 7400 Herning
Kaffe & kage
Opfølgning på gårdbesøgene & typiske alternativer
Spørgsmål til de fysiske rammer
Forholdsregler ved staldbesøg
Gennemgang af opmålingsresultaterne
- Drøftelse af udfordringer
- Nøjagtighed / tolerancer
Gennemgang af udfordringer, når praksis skal ind i husdyrgodkendelse.dk
v. Miljørådgiver Heidi Wentzlau, Svinerådgivningen.
Afslutning & tak for i dag

Praktisk info:
Karantæne fra staldbesøg i andre kvæg- og svinestalde i DK: 24 timer (udland: 48 timer)
Praktisk tøj – der udleveres engangskedeldragter og støvler/overtræksfutter.
Kurset udbydes af Byggeri & Teknik i tæt samarbejde med EnviNa, som koordinerer
tilmelding og opkrævning af kursusgebyr.
såfremt det ønskes kan kurset arrangeres på andre datoer og for selvvalgt deltagerkreds
mod en dagspris. Således vil det være muligt for en kommune at samle sagsbehandlere
fra f.eks. miljø- og byggesagsafdelingen, til en fokuseret kursusdag - hvilket kan give god
synergi.
Hvis man ønsker et kursus for ens egen kommune, så kontakt venligst: Lone Mølgaard på
mail@mail.dk.

