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Oppdraget: omstille 84 hus til frittgående

• 81 har meldt seg på nå

• Ikke rom for nyetablering
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Hva sier Forskrift om hold av høns og kalkun

• Maks 9 dyr pr m2 bruksareal som er tilgjengelig for dyra.
– Bruksarealet skal ha bredde på minst 30 cm og frihøyde 45 cm

– Obs: arealet under aviariene

• Redeplass: 1 m2 pr 120 høner
– Obs: ujevn fordeling vertikalt og horisontalt i huset

• Vagleplass: Minimum 15 cm til hver høne
– Alle skal kunne vagle seg samtidig. Ikke over strøarealet.

– Vannrette avstand mellom vaglene 30 cm, og mellom vagle og 
vegg 20 cm

– Obs: Ikke sikkert at alle vagler oppleves like attraktive for 
hønene

– Obs: Ujevn fordeling gir plassmangel noen steder i huset

• Forskriften beskriver minimumskrav!!!
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Hva sier forskriften, II

• Strøareal: Minst 1/3 av golvarealet, og minst 250 cm2 pr høne

• Fôrtro: avlang: minimum 10 cm troplass pr høne eller rund 

fôrtro minimum 4 cm troplass pr høne

• Vanntilgang: Minimum èn drikkekopp eller nippel pr tiende 

høne

• Maksimum 4 etasjer i aviar

– Hønene må ha gode muligheter for å komme opp i øverste etasje, 

en toppetasje med lite høner betyr overbefolkning andre steder i 

anlegget

• Det skal være mulig å føre forsvarlig tilsyn med alle dyra:

– Kan du gå i aviariet, eller må du klatre opp og ned og opp og ned

4



Faktorer som har betydning for valg av løsning

• Husets fysiske rammer: Bredde, lengde og høgde
– De forskjellige aviariene har ulike høgder:

• Det må være såpass avstand mellom toppen av aviariene og taket at hønene 
ikke velger bort denne plassen, og/eller at det blir vanskelig å få 
ventilasjonslufta til å passere. 

• Er 50 cm nok?

– Husets bredde kan være avgjørende for valg av antall rekker og for bredden 
på aviariene.
• Etter hvert ser vi også at de ulike firmaene kan skreddersy bredder etter hvilken 

bredde huset har

• Aviarets konstruksjon når det gjelder hønas evne til å komme opp i 
aviariet
– Tripp- trapp-løsning eller vertikale, avstand mellom aviarierekkene

– Minimumsavstand? Maksimumsavstand?

• Oversikt/ innsikt i aviariet
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Faktorer som har betydning II

• Tilgang til service og reservedeler

• Hvor lett det er å rengjøre

• Færrest mulig steder for midd å gjemme seg

• Motorisert heving og senking av grinder

• Golvegg og aviarieegg

• Likhet med anlegg til valgt oppdretter

• Eggbandets beskyttelse mot støv og gjødsel

• Hvor lett det er å holde reira rene under innsettet

• Eggvaskemaskin??
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Ventilasjon

• EKSTEM VIKTIG FAKTOR VED FRITTGÅENDE ANLEGG

• Det viktigste er å unngå trekk samt å ha en jevn temperatur i anlegget, spesielt 
langsgående i huset. Ujevn temperatur gir ujevn fordeling av høner.

• Veggventiler:
– Hønene flyr på de, og sommerstid bruker de gjerne ventilhuset som reirplass: Bør kles inn 

med netting eller lignende

– Kontroll på ventilåpning, bør ha rutinekontroll på å sjekke disse

– Lange styringsklaffer gir bedre kontroll på luftretningen enn korte klaffer. Særlig viktig ved lav 
takhøyde, samt hvor bølgeplater har bølger som går på langs, samt armatur i samme retning

– Undertrykket bestemmer farten på lufta og kastelengde. Undertrykksmåler bør være 
standard i alle hus

• Luftblandere: Samme problemstilling når det gjelder hvor lufta kastes ut samt 
lufthastighet

• Liketrykksventilasjon mer krevende å styre, men bra løsning når korrekt styring. Ved 
utehold er liketrykksventilasjon å foretrekke
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Lys

• Mange nok, og gode nok lyskilder. Viktig for å få jevn belysning

– Kun to lysrekker under et bredt aviar kan gi for ulik lysstyrke

• Plassering: Viktig å unngå skyggeområder (unngå feillagte egg)

• LED-rør en fordel framfor LED-slanger, da de ikke vrir seg

• Viktig med flere kurser

• Flimmerfritt er fortsatt viktig: Ved skifte fra glødepærer til LED må det byttes til 
regulator / dimmer som er tilpassa LED

• Dimmbart ned til null

• Lysfarge: I dag stort fokus på lysspekter. I Sverige krav om dagslysspekter. 
Også gode erfaringer med dette i rugeeggproduksjon  innen kyllingproduksjon

• Dersom det ligger til rette for det, positivt å ha mulighet for å sette inn vinduer, 
det kan jo plutselig bli aktuelt..
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Ikke optimale løsninger

10



Oppvarming

• Ingen tradisjon for dette i Norge

• Større utfordringer med luftkvalitet i frittgående anlegg

– Mange har utfordringer med å holde kravet til maks NH3-mengde i kalde 

perioder, noen også når gradestokken er godt over null

– Kravet er 25 ppm (i Sverige er det tilsvarende kravet 10 ppm)

11



Oppvarming: Hvorfor viktig å unngå for mye NH3

• Høge ammoniakknivåer utsetter immunforsvaret for stress:

– Redusert motstandskraft mot infeksjoner

• Koksidioseutbrudd blir sterkere når høye NH3-nivåer

• Forsøk viser at eksponering av høye verdier over lengre tid gir 
forandringer av milt, nyrer og binyrer

• Økt dødelighet i slutten av innsettet

• Redusert høyde på eggehviten (økt pH i hviten)

• Færre egg. Dette bl.a. grunnet kortere eggleggingssekvens 

(= antall dager høna legger egg på rad før den tar et døgns opphold)

• HØNEVELFERD OG RØKTERVELFERD
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Oppvarming: Varmekilder

• Golvvarme ikke så relevant hos verpehøns som hos 

kylling

• Rørsløyfer langs vegger: Ribberør bedre enn 

tradisjonelle varmerør grunnet at førstnevnte har 

større overflate

• Gassovner: Ikke brenning direkte i hus (CO2)

• Ulike utgaver av varmevekslere

• NB: Støvete miljø, brannsikkerhet overordnet faktor 

ved valg av system

• Har innredningsfirmaet du velger noe relevant å tilby?
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Ren og uren sone

• I miljøinnredning har ikke dyra kontakt med 
golvarealet, og man har egentlig et ekstra nivå i 
smittebeskyttelsen. I frittgående anlegg blir dyra mer 
eksponert for eventuell smitte

• Hovedsluse er mellom pakkerom og dyrerom

– Er der for å brukes, ikke for å tilfredsstille KSL-krav

– Robust, gjerne sittbar

– Tett ved golvet

– Plass til tøyskifte og fottøy

– Vask/ desinfeksjon av hender ved passering av slusa

• Sluse ved inngangsdøra mellom uren og halvren sone

• Obs: andre innganger til huset
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Nye hjelpemidler

• Fôrvekt er et svært nyttig hjelpemiddel for å ha kontroll på flokkens 

fôropptak

• Dyrevekt er også svært nyttig, ikke minst for å følge utviklingen i 

starten av oppdrettet
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• Ved valg av løsninger, tenk langsiktig. Produsenter som har bitt på 

et billig anbud og slitt med problematiske innsett gang etter gang, vil 

nok understreke dette

• Romslighet når det gjelder fasiliteter (reirplass, vagleplass osv)

• God tilgjengelighet for hønene i hele anlegget

• Velfungerende ventilasjonssystem og god luftkvalitet

• Riktig lys og lyskvalitet

• Ikke ødelegg et velfungerende anlegg med overbelegg av dyr!!!

Oppsummering
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Lykke til med ombygginga!


