
 

 Fyring og ventilasjon –  

et godt miljø for dyr og mennesker, 
Ola-Bjørn Haugbråten, Nortura SA 

 



Disposisjon 

• Luftkvalitet 

• Forskrift og anbefalinger for ventilasjon og fyring 

• Ventilasjonsprinsippene + 

• Litt fysikk 

• Fyring, energikilder, investeringer (FK og DK) 

• Varmegjenvinning. 

• Oppsummering 

 

 



03.02.2015 3 

Helse 
Kvalitet Velferd 

Ernæring 

Temperatur 

Vann 

Arv 

Fôr 

Lys 

Ventilasjon 

Tetthet 



Kommer til å snakke lite om .. 

• Tiden mellom innsett 

• Oppvarming før innsett 

• Dyrenes respons på for lav eller for høy temperatur 

– Aktivitet, fôropptak, utvikling 

• Minimumsventilasjon spesifikt på art / produksjon 

 

- Ikke fordi dette ikke er viktig – men pga knapphet på tid.. 
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Luftkvalitet 



God luftkvalitet 

Mål: 

• Fjerne skadelige gasser 

– Karbondioksid 

– Ammoniakk 

• Fjerne støv og mikroorganismer 

• Tilføre oksygen 

 

Tiltak: 

 Riktig minimumsventilasjon til enhver tid 

 Et riktig dimensjonert ventilasjonssystem 

 Riktig bruk, kalibrering/service 

 



Karbondioksid (CO2) 

• Produseres ved all forbrenning, alle dyr og «direktefyring» 

• Målt CO2-nivå er en indikator for luftskifte 

– støv, andre gasser og mikroorganismer er også problematiske 

• CO2 som bedøvende gass;  

– forstyrrer syrebalansen i kroppen (acidose) 

– Høyt CO2-nivå: tunge i hodet / slappe 

 

• Maksnivå KSL, arbeidsmiljø og slaktekylling-direktivet: 3000 ppm 

– Måler ofte over 3500++ på vinterstid 
 

• Forbrenning inne i huset gjør utfordringen større 
 

 Tiltak: Minimumsventilasjon; starte fra dag 1!! 



Ammoniakk (NH3) 

• Irriterer slimhinnene 

– Kalkun særlig følsom; sammen med støv antatt viktigste 

risikofaktor for luftsekkbetennelse 

– Lammer/skader flimmerhår i luftveiene 

– måler i konsumeggsproduksjon 40–50 ppm, og høyere verdier 

• Gass fra mikrobiell nedbrytning av urinsyre i gjødsla 

• Økt NH3-produksjon ved «lett fuktig til fuktig strø» 
 

 Tiltak: Tørt strø og fyring/riktig minimumsventilasjon 
 

- Utfordring er større i produksjoner der gjødsel blir liggende gjennom 

lang tid. I eggproduksjon vil fremtidens hus trolig være rigget med 

gjødselbelte/skrapeordning på område under rister 

- Slaktekyllingdirektivet: max 20 ppm 



Støv og mikroorganismer 

• Støvmengde og levende/døde mikroorganismer belaster 

luftveiene 

• Viktig risikofaktorer for kroniske luftveisinfeksjoner 

 

 Tiltak: 

– Riktig luftfuktighet - ikke for tørt 

– Ventilasjonsløsning som får med seg mest mulig støv 



Det kommer stadig tekniske «hjelpemidler».. 



Ventilasjon generelt 

• Dårlig luftkvalitet vil redusere innsettets 

produksjonsresultater og øke mottageligheten for sykdom. 

• Utilstrekkelig ventilasjon fører til dårlig strøbed, som kan 

forårsake dårlig beinhelse. 

• Høyt nivå av NH3 fører til nedsatt produksjon. 

• Høyt CO²-innhold kan føre til kroniske luftveisinfeksjoner. 

• Friskluft skal hentes utenfra. Enten via veggventiler eller 

via kanal gjennom loft og over tak. 

• Loft og annet vil være et stort smittereservoar.  

 

 Det er dårlig produksjonsøkonomi å spare på fyring 

og ventilasjon !! 
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Forskrift og anbefalinger for 

ventilasjon og fyring 



Kylling 

• Min kapasitet av 4 m³ luftskifte/kg levendevekt/time 

– Dvs 144 m³ luftskifte per time per kvadratmeter 

 

• Ved tetthet over 33 kg/m², følgende tillegg: 

– Ammoniakk (NH₃ ) ikke overstige 20 ppm 

– Karbondioksid (CO₂ ) ikke overstiger 3000 ppm 

• målt i høyde med kyllingenes hode 

– temperaturen i dyrerom ikke overstige ute-temp med mer 
enn 3 °C, når ute-temp i skygge er mer enn 30 °C 

– Gj.snittlig relativ fuktighet i husdyrrommet gjennom 48 timer 
ikke overstiger 70 % når ute-temp er under 10 °C.  
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Kalkun 

• Min kapasitet av 3,4 m³ luftskifte/kg levendevekt/time 

 

Vi får da to nivåer: 

1. Tettheten < 38 kg lev-vekt/m² når gj.snittsvekt er under 7 kg. 

• Dvs 130 m³ luftskifte per time per kvadratmeter 
 

2. Tettheten < 44 kg lev-vekt/m² når gj.snittsvekt er over 7 kg. 

• Dvs 150 m³ luftskifte per time per kvadratmeter 
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Eggleggende høner 

Konsumegg: 

• I bransje anbefalt ventilasjon 8 m3/h x høne 

• Dvs 60.000 m3/time i samlet ventilasjonskapasitet 

 

Rugeegg: 

• Norturas anbefaling til ventilasjon 16 m3/h x høne/hane 
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Fyringskapasitet 

 Norturas anbefaling til fyringskapasitet for fjørfekjøtt er 

minimum 12 kW per hundre kvadratmeter. 

– All oppvarming skal skje med indirekte varme, dvs 

vannbåren varme. 

– Fyringskapasitet må være dimensjonert for å kunne 

håndtere alle årstider, og videre ha kapasitet til avfukting. 

 

o Innenfor kylling og kalkun er dette langt på vei status 

o Oppal og rugeegg er på vei til dette 

o Innenfor konsumegg er dette et forbedringsområde 

 

 Hva med varmevekslere? 
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Ventilasjonsprinsippene + 



50% RF 50% RF 

25% RF 25% RF 

Optimalt effekt av varme og innluft i hus med liketrykksventilasjon. 

Regnvær og 100% RF 



Regnvær 

og    

100% RF 

50% RF 

25% RF 

Optimalt effekt av varme og innluft i hus med undertrykksventilasjon. 

Veggvarme 



Undertrykksmåler 

Et viktig styringsinstrument 



Kald uteluft ekspander 3-5 x i møte med husdyrrommet 



36-40°C 

32-33°C 

Hus med fornuftig minimumsventilasjon på 

innsettsdag, men uten luftomrøring. 

Avhengig av takhøyde i huset.. 



Kort om Lufthastighet og Spraykjøling 

Spraykjøling (Evaporative cooling); 

Ved 20%RH oppnås 15-20°C temp.reduksjon 

Ved 60-70%RH oppnås 4-8°C temp.reduksjon 

Ved RH over 70 vil spraykjøling kunne utløse stress! 

Optimal dråpestørrelse er 10-15 micron (min.28bar) 
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Fordeling av dyr etter temperatur. 

. 



Gode forhold for helse, velferd og produksjon 

• Krav til klimastyring i fjørfehus 

– Riktig temperatur, luftbevegelse, luftfuktighet og god 

luftkvalitet i hele huset 

– Forebygge tråputeskader, ascites/hjertesvikt og 

luftsekkbetennelse,  

– Oppnå optimale produksjonsresultater og god dyrevelferd 

gjennom hele året 
 

• Samtidig som man beholder god fyringsøkonomi 
 

 For å kunne fjerne skadelige gasser, støv og mikroorganismer, 

tilføre oksygen samt «løfte ut» fuktighet» fra strøområder, må 

«fersk» luft som er tørrere enn strøbedet passere over 

strøområde i kontrollert hastighet.. 

 

 

 

 



Luft-kvalitet 

 Det er en god ide å investere i utstyr for å måle luftkvalitet. 

 

Still deg allikevel følgende spørsmål hver gang du går inn til 

dyrene (det første minuttet etter du kommer inn): 

1. Føles luftkvaliteten trykkene ? 

2. Er luftkvaliteten akseptabel ? 

3. Er fuktigheten for høy ? 

4. Føles det «for friskt» oppleves kald trekk ? 
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Hvordan vet jeg at inntaksluft ikke slår ned på gulv? 

 Det beste er å ha jevnlig service med røyktest 

 Alle bør ha røykpatroner 

- Styreklaffer på innluft slås ut av posisjon gjennom vask 

 

Tips for visuell egenkontroll / sjekk 

• Klippe opp 15 cm strips fra kassett- eller videotape 

• Henges fra taket med avstand 1,5 meter fra der inntaksluft tas 

inn til (1; senter av rom) eller (2; ute ved vegg) 

• Det skal være bevegelse i alle strips 

• Strips nærmest inntak skal ligge tett til taket 

• Avtakende virkning med økende avstand 

• Strips lengst vekk fra inntak skal “svaie” fornuftig, og er mer en 

indikator på at luft passerer, og at luftstrøm er på vei mot gulv 
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Litt fysikk 



Energi for å fordampe vann 

 For å fordampe 1g vann kreves en energimengde på 2500 Joule 

- 1 Joule er energien som avgis av 1 watt i løpet av 1 sekund. 

- Dvs 2,5 kW i ett sekund for å fordampe 1 gram vann 

 

  I hvilken sammenheng betyr dette noe for meg? 

- Fyringstype (indirekte vannbåren eller direkte gassfyring)  

- Fuktighet i strø / Fuktstrategi 

- Årstider (Fuktighet og temperatur) 

- Minimumsventilasjon 

- Vann-forbruk 

- Vann-lekkasjer 
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Eks 1;  

- Årstider (Fuktighet og temperatur) 

- Minimumsventilasjon 

 
 Fuktig luft er lettere og har mindre tetthet, enn tørr luft. 

– Dette kommer av at vannmolekylene veier mindre enn 

nitrogen- og oksygenmolekylene 

– En kubikkmeter med helt tørr luft inneholder 78 % nitrogen 

og 21 % oksygen. 
 

• Kastelengde av innluft vil påvirkes av fuktighet i uteluft 
 

Hva fordrer dette? 

 En generell bevissthet 

 Behovsmessig øyeblikks-justering av ventilasjon 

 Kalibrering for alle årets fire årstider 
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Eks 2; Vann-forbruk / «Vann-lekkasjer» 

 
           20 000   kyllinger â 1,2 kg slaktevekt 

           24 000   kg slaktevekt 

           52 800   kg fôrforbruk (fôrbruk 2,2 kg per kg slaktevekt) 

    

           84 480   liter vannforbruk, ved vannforbruk 1,6 x fôrforbruk 

           87 120   liter vannforbruk, ved vannforbruk 1,65 x fôrforbruk 

             2 640   liter vannforbruk i differanse 

    

             1 833   kWh for å fordampe dette vannet 

             1 008   kr i økt energibehov(netto) for å fyre ut vannet 

                     5  øre per kylling 
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Energi for å øke lufttemperatur 

 Det kan beregnes et energi-behov av 0.33 - 0.36 W per m3 for å 
løfte temperatur med 1°C 
 

- Ved komforttemperatur 17-22°C avgir kyllingene en egenvarme 

tilsvarende 0,23 - 0,47 Wh. (20.000 kyllinger ~ 7 kWh 

(7Wh/kvm)) 
 

- Varmgang i strøet, positivt / negativt ? 
 

- Dyrene avgir også fuktighet gjennom åndedrett 
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Anbefalt ventilasjons-nivå for temperaturer mellom -1 og 16°C

Areal 1 000             m2  -> Ventilasjonsbehov 144 000         m3 / h  -> Fyringskapasitet 120 000         Watt

Kyllinger 20 000           

 Levende-

vekt 

 Anbefalt 

minimums-

ventilasjon 

m3/h 

 Anbefalt 

minimums-

ventilasjon 

m3/h 

Bruk av 

maks-

kapasitet

Bruk av 

normal-

kapasitet

 Energi-

behov for å 

løfte 

minimums-

ventilasjon 

en grad 

 Energi-

behov for å 

løfte 

minimums-

ventilasjon, 

med grader 

Bruk av 

tilgjengelig 

fyrings-

kapasitet

Bruk av 

tilgjengelig 

fyrings-

kapasitet

Ventilasjons-

grad av 

anbefalt 

minimums-

ventilasjon

per kyll / h samlet / h av 100 % av 60 % 0,33               5 10 15 20 30

50                   0,074             1 480             1 % 2 % 488                 2 442             2 % 4 884             7 326             9 768             14 652           12 %

100                 0,125             2 500             2 % 3 % 825                 4 125             3 % 8 250             12 375           16 500           24 750           21 %

200                 0,210             4 200             3 % 5 % 1 386             6 930             6 % 13 860           20 790           27 720           41 580           35 %

300                 0,285             5 700             4 % 7 % 1 881             9 405             8 % 18 810           28 215           37 620           56 430           47 %

400                 0,353             7 060             5 % 8 % 2 330             11 649           10 % 23 298           34 947           46 596           69 894           58 %

500                 0,417             8 340             6 % 10 % 2 752             13 761           11 % 27 522           41 283           55 044           82 566           69 %

600                 0,479             9 580             7 % 11 % 3 161             15 807           13 % 31 614           47 421           63 228           94 842           79 %

700                 0,537             10 740           7 % 12 % 3 544             17 721           15 % 35 442           53 163           70 884           106 326         89 %

800                 0,594             11 880           8 % 14 % 3 920             19 602           16 % 39 204           58 806           78 408           117 612         98 %

900                 0,649             12 980           9 % 15 % 4 283             21 417           18 % 42 834           64 251           85 668           128 502         107 % 92 %

1 000             0,702             14 040           10 % 16 % 4 633             23 166           19 % 46 332           69 498           92 664           138 996         116 % 85 %

1 200             0,805             16 100           11 % 19 % 5 313             26 565           22 % 53 130           79 695           106 260         159 390         133 % 74 %

1 400             0,904             18 080           13 % 21 % 5 966             29 832           25 % 59 664           89 496           119 328         178 992         149 % 66 %

1 600             0,999             19 980           14 % 23 % 6 593             32 967           27 % 65 934           98 901           131 868         197 802         165 % 59 %

1 800             1,091             21 820           15 % 25 % 7 201             36 003           30 % 72 006           108 009         144 012         216 018         180 % 54 %

2 000             1,181             23 620           16 % 27 % 7 795             38 973           32 % 77 946           116 919         155 892         233 838         195 % 50 %

 Energi-behov (W/h) for å løfte minimums-

ventilasjon, med grader 



Fyring, energikilder, 

investeringer (FK og DK) 



Hvor mye skal en fyre ? 

Tall fra Danmark; 

• fra 0,85 til 2,50 kWh/ indsatt kylling (hentet fra søknader 

om energitilskudd) 
 

Målinger fra SKOV;  

• Varmt sommerinnsett, ca. 0,75 kWh/kylling  

• Kaldt vinterinnsett, ca. 1,88 kWh/kylling 
 

• ”Offisielle DK tall; 1,50 kWh/kylling 

– Ca 30 kWh per kvadratmeter 

 

• Vi har sannsynlig over tid underslått betydningen av 

nødvendig fyringskapasitet, samtidig fordrer den 

underliggende avlfremgangen mer.. 
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Hvor mye skal vi fyre i Norge? 

• Store variasjoner mellom årstider. 

• Stor variasjon i fyringsnivå mellom besetninger. 

• Ulik fyrings-stategi gjennom innsettet. 

– Noen fokuserer mye på oppstart 

– andre mer på avfukting av luft utover i innsettet. 

• Vi har tradisjon for direkte varme i Norge (propan) 

• Vannbårne anlegg dominerer ved restaurering og nybygg. 

 

• Produsenter med biobrensel bruker erfaringvis mer varme !? 

 

 

 



Data innhentet i Norge 

• Ikke millimetermålinger, men vi har grunnlag for å mene at 

det finnes en variasjon på 100 % på samme husstørrelse. 
 

• Eks 15.000 kylling pr innsett 

– Fra 1.000  til 2.000 kg propan per innsett. 

 

• 1 kg propan tilsv 12,8 kWh 

– Dvs fra 12.800 til 25.600 kwh per innsett 

– Eller fra 0,85 til 1,70 kWh per kylling 



Fyring med propangass 

Dette er den kjemiske formel ved forbrenning av propan i nærvær av nok oksygen.  

C3H8 + 5 O2   3 CO2 + 4 H2O + varme 

(propan + oksygen)  (karbondioksid + vann+ varme) 
 

 

Forbrenning av 1 kg propan gir 

- 12,8 kWh i energi 

- Det forbrukes 3,6 kg oksygen 

- Det dannes 3 kg CO2 og 1,6 liter vann. 
 

Eksempel et kyllinghus på 1.200 m2 og 22.800 stk kylling pr innsett, 

forbruker normalt ca 2.800 kg propan pr innsett (ca 1,6 kWh pr kylling). 

 Bare forbrenningen av propan på dette innsettet gir (2800 kg x 1,6 kg 

vann) 4.500 liter vann i form av fuktighet 

 Det koster deg kr 1650,- å fyre ut denne fuktigheten (3.125 kWh) 
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Energiinnhold og investeringer, 

aktuelle varmebærere. 

Enhet Enhets- Pris per Virknings- Pris per

pris kWh grad tilført kWh

Elektrisitet (inkl nettleie) 1 kwh 1,0 kWh 0,82 100 % 0,82

Fyringsolje 1 liter 10,0 kWh 6,48 0,65 90 % 0,72

Propan (direkte) 1 kg 12,8 kWh 6,60 0,52 98 % 0,53

Propan (inndirekte) 1 kg 12,8 kWh 6,60 0,52 92 % 0,56

Propan (kondens) 1 kg 12,8 kWh 6,60 0,52 102 % 0,51

Halm (20-30%RF) (100 kg per m3) tonn 4200 kWh 430 0,10 85 % 0,12

Flis (blanding) (20% RF) 1 m3 2100 kWh 460 0,22 90 % 0,24

Installasjonskostnader i nytt bygg

NOK tilskudd

Elektrisitet 150 000

Fyringsolje 350 000

Propan (direkte) 175 000

Propan (kondens) 350 000

Halm 900 000 270 000

Flis 1 000 000 300 000

Energi-

innhold



10 års nedskrivning Elektrisistet Fyringsolje
Propan 

(direkte)

Propan 

(inndirekte)
Halmfyring Flisfyring

Faste kostnader;

Installasjon samlet 150 000 350 000 175 000 350 000 900 000 1 000 000

Tilskudd 0 0 0 0 270 000 300 000

SUM 150 000 350 000 175 000 350 000 630 000 700 000

10 års avskrivning 15 000 35 000 17 500 35 000 63 000 70 000

5 % rente 3 750 8 750 4 375 8 750 15 750 17 500

FK per år 18 750 43 750 21 875 43 750 78 750 87 500

Driftskostnader, forutsatt bruk av 210 000            kW per år; <- sett inn eget forbruk

Faktor fyringsbehov 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 1,0

Egen arbeidstid 1 000 3 000 3 000 3 000 36 500 10 000

Pris per nyttegjort kW i kr. 0,82 0,72 0,63 0,51 0,12 0,24

Leie av tank(årlig) 7 500 7 500

Service (årlig) 4 000 4 000 4 000

DK per år 173 200 158 200 173 607 120 658 61 700 60 400

Totalt FK + DK 191 950 201 950 195 482 164 408 140 450 147 900

Løsninger opp mot hverandre:

Snitt, Driftskostnader

Snitt, FK + DK

Forskjeller i driftskostnader alene er 95 366 kr per år Pay-backtid forutsatt tilskudd (år) 7,0                    

Pay-backtid, eks tilskudd (år) 10,0                  

Tilleggsmomenter:

Det er ikke regnet inn reinvesesteringsbehov eller levetid på noen av oppsettene. Dette må vektes inn på de ulike løsninger

Løsninger med halm- og flisfyring har fyringskapasitet som kan nyttes i øvrige hus på gården (tørke, garage, bolig) 

156 416

188 448

61 050

144 175



Varmegjenvinning 



Varmegjenvinning 

• Meget utbredt i DK (Ca. 250 anlegg i drift)  

• Typer 

– AgroSupply (Agro Clima Unit) 

– Big Dutchman (Earny) 

– Skov  

 

• Tilskudds-muligheter 

– Enova 

– Innovasjon Norge? 

 

 Anlegget må styres bevisst, og en må sørge for god luftfordeling 

i hele huset så det blir likt inneklima over hele huset. 

 



Varmegjenvinner  

• Besparelsen vil variere med årstider 

• Vi har så langt liten erfaring i kyllinghus i 

Norge, men det er hus som har installert. 

• Gode erfaringer fra et hønsehus i Østfold 
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Oppsummering 

 



Vi skal gå inn for landing 

• Få hus er like, og hvert anlegg må «fintunes» og vedlikeholdes 

for maksimal ytelse. Ønsker generelt en høyere bevissthet.. 

– Service og vedlikehold 

– Sette seg inn i mulighetene som ligger til din klimastyring, og bruk.. 
 

• Normer med minimums-ventilasjon og annet er nyttige, men en 

norm er generell - Gjelder både Asia og Norge.. 
 

• Oppleste sannheter med «Pascal» undertrykk per breddemeter 

hus er kun en pekepinn, tilsvarende «på vinteren er det snø».. 

– Vi kler dog på oss forskjellig om det er minus 3 eller minus 30..   
 

• Prinsippene for ventilasjon er ganske enkle. Det viktigste er at 

man skjønner hvordan lufta oppfører seg i huset når den blir satt 

i bevegelse. 
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mer.. 

• Første steg er at uteluft som tas inn må få tid til å gis en økt 

temperatur og avfuktes før den kommer i kontakt med fugl og 

strøbed. 

• Samtidig må vi ha med oss at vi bor her vi gjør, og at det også i 

Norge vil være prinsipielle forskjeller på sommer og vinter, men 

også forskjell på kystnære strøk kontra innland. 
 

• Luft som bringes inn fra ute som bringes opp i temperatur og 

avfuktes vil avhengig av temperaturforskjell ekspandere. 

– Dette må er bedre å angripe praktisk enn matematisk 

– Det må finnes plass til ekspansjon av innluft som må 

balanseres med kastelengde (undertrykk/spalteåpning) 
 

• Et annet men viktig element er hvordan fyring tilsettes 

dyrerommet, og hvordan dette påvirker/utvikler ventilasjonen. 
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mer.. 

• Viktige at lufta er «tørr nok» og «varm nok» før den faller til 

gulvet. 
 

 Går vi ned på gulvet der fuglen er -  har ventilasjonen flere 

oppgaver. 

• Det skal være luftbevegelse i område på gulvnivå, men følgelig 

innenfor målsatte nivåer. Her vil det være forskjell på vinter og 

sommer hvor også kjøling ønskes. 

• Ventilasjonen skal «løfte bort og ut av huset" støv, ammoniakk, 

CO2, bakterier mm.. 

• Ventilasjonen skal tilføre dyrene en god luftkvalitet med en 

temperatur som er riktig ifht dyrenes alder. 
 

• For å klare å opprettholde et tørt strøbed, må lufta som bringes 

over strøområde være tørrere og ha en temperatur som påvirker 

forholdet positivt. 
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