Er dine betonfuldspalter 2013-klare?
I denne tid hvor meget drejer sig om, at
soholdet skal være 2013-klar, er det værd lige
at være opmærksom på, at der også sker
noget på smågrise og slagtesvinenes område.
Sagen er nemlig den, at der fra 1. januar 2013
kommer
nye regler for fuldspaltegulve
udført i beton (ingen krav hvis der er delvist
faste- eller drænede gulve eller udført i andet
materiale end beton).
Pr. 1. 1. 2013 er kravet til fuldspaltegulve:
Spalteåbning
i
mm (maximum)

Bjælkebredde i
mm (minimum)

11
14
18
20

50
50
80
80

Pattegrise
Smågrise 7-30
Avls- og sl.svin
Søer og gylte

Definitioner / fakta:
A. Faste gulve=drænede gulve i rel. til lov.
B. Drænet gulv er et gulv, hvor max. 10% må
være spalteåbning.
C. Fra 2015 skal en 1/3-del (50% for rene
smågrise-stalde) af gulvarealet være fast eller
drænet. Indtil da er der ikke i loven
indskrevet nogen arealkrav til den faste eller
den drænede del af gulvet!?
Eksempel

på

drænet

spaltesektion:

D.v.s. at efter 1. januar 2013 må
spalteåbningen i betonfuldspaltestalde til
slagtesvin ikke være over 18mm! Hvilket den
er i rigtig mange stalde.
Men fortvivl ikke – du behøver ikke at skulle
i gang med at rykke det hele op!
Finten ligger nemlig i, at det ikke gælder for
stalde med delvist faste- eller delvist
drænede gulve.
Dette vil sige, at løsningen ligger i at gøre en
del af gulvet ”drænet”: en 1/3-del så er man
endda klar til 2015.
Hvis spalterne ellers er OK kan det endda
klares uden at skulle have dem udskiftet, idet
der er en del produkter på-/på vej til
markedet, som kan udfylde spalteåbningerne
i de eksisterende spalter.
Vi råder til at vente lidt endnu, idet der hele
tiden kommer nye produkter frem, hvilket
giver flere muligheder for at vælge det, som
man selv synes:
1. er bedste pris i forhold til kvalitet.
2. ser mest holdbart ud.
3. er nemmest at vaske/holde rent/montere
o.s.v.
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