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Kompoststallet ser ut att gynna
både djurvälfärd och miljö

KÄLLA: Daalsgard, Inger
(2013). Komposteringsstald:
Skovbund, vandslanger og
velfærd til malkekøer. Kvaeg nr
1–2013.
LÄS MER >>

Kornas inomhusmiljö är avgörande för deras välfärd och hälsa. I
Danmark prövas just nu ett lösdriftsstall där liggunderlaget består av
kompost. Preliminära resultat visar på bättre ben- och klövhälsa,
något förhöjda celltal och låg ammoniakavgång per kvadratmeter
jämfört med traditionell lösdrift.
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Bättre komfort och större möjligheter till naturligt beteende hör till kompoststallets
fördelar för korna.

Studier från både USA och Israel har visat att mjölkkor som vistas i ett
kompoststall har bättre klöv- och benhälsa jämfört med djur i traditionella
stallar. Detta med bibehållen juverhälsa, mjölkkvalitet och mjölkavkastning.
Danska forskare undersöker nu hur denna typ av stall fungerar i nordiskt, det
vill säga kallt och fuktigt, klimat. Andra viktiga frågeställningar är hur
djurvälfärd, mjölkproduktion, mjölkkvalitet, ammoniakavgång och lukt
påverkas.
Utfallet av kompoststallet jämförs i den danska undersökningen med ett
lösdriftstall med samma koantal. Detta stall har liggbås med sand i
båssängarna och fast golv. Preliminärt visar jämförelsen, som förväntat, att
ben- och klövhälsan hos korna är bättre i kompoststallet. Där är celltalen
också något högre. Under vintern mättes ammoniakavgången, vilken var låg
räknat per kvadratmeter i kompoststallet. Forskarna påpekar att vid varmare
väderlek kommer troligen ammoniakavgången att öka.
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PÅ SAMMA TEMA:
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Mjölkens ureahalt visar
ammoniakavgång i stallet
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Djurens aktivitet viktig för
metanutsläppet från kostallar
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Ett kompoststall är helt enkelt ett stall där kornas liggplats består av kompost.
Fördelarna med ett välfungerande kompoststall är bättre komfort för korna,
stora möjligheter till naturligt beteende och frånvaron av en massa inredning.
Svårigheten med ett kompoststall är att hålla igång komposteringsprocessen.
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Vad är ett kompoststall?

Utan syre ingen aktivitet
Det danska kompoststallet togs i bruk i december 2012. Kobesättningen består
av 165 ekologiska mjölkkor. Stallytan är på femtusen kvadratmeter. Total areal
per ko är 13 kvadratmeter, kompostarealen är 10 kvadratmeter per ko.
Komposten består av ett lager krossade trädrötter i botten, cirka tjugo cm,
därefter ett lager flis på cirka sextio cm. Rötterna har blandats i för att inte
komposten ska bli för tät. Då kan det uppstå syrefria områden vilket leder till att
komposteringen avstannar. I golvet under komposten ligger begagnade
bevattningsslangar med små hål i som det finns möjlighet att blåsa luft igenom.
I taket över liggytan finns stora fläktar. Takfläktarna används framförallt när
man plöjer i komposten, då det brukar stiga upp ånga.
Komposteringen kan styras genom att: 1) tillföra nytt material, 2) röra om i
komposten, det vill säga fräsa eller plöja, 3) tillföra luft underifrån genom
slangarna eller 4) använda ventilationen över komposten.

Kan följa förloppet
Det finns två mätbara parametrar som talar om hur komposteringen fortskrider.
Dels temperaturen och dels mottrycket i slangarna när man pumpar in luft.
Temperaturen mäts bland annat med termometrar som är placerade i komposten
och kan avläsas via internet. Dessutom går det naturligtvis att bilda sig en
subjektiv uppfattning om kompostens tillstånd genom att se om ytan är torr eller
har blivit för fuktig.
Komposten fräses två gånger per dag för att blanda ner gödsel och luckra upp
det översta lagret. Ett par gånger per vecka plöjer man dessutom komposten för
att komma ner till cirka 70 cm djup och blanda det understa och det översta
materialet. I vintras uppstod problem efter en längre tid med kallt väder,
komposten blev för blöt. Detta åtgärdades genom inblandning av sågspån.
Troligen var flisen för blöt från början och kompostens värmebildning hade inte
räckt till för att få bort fukten.
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Juverhälsa, mjölkkvalitet och –avkastning
har i tidigare studier legat på samma nivå
i kompoststallar som i traditionella stallar.

