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Vi leverer 14 til 16 ukers
kyllinger hele året
Lohmann LSL / Steinsland & Co
God oppfølging underveis
Slengebraate gård, 1814 Askim
Fredrik Fredriksen: 906 90 792
e-post: fr.fr@frisurf.no
Lars Riiser Evju: 924 85 000
e-post: lars@gronngjodsel.no

Ta kontakt for informasjon og tilbud

Tidligere var det oppal av broilermødre, nå er det eggproduksjon på
Westbryhn gård i tillegg til potet- og kornproduksjon.

Sted: Stange i
Hedmark, Innlandet

EGGPRODUKSJON

JEVNE OG GODE RESULTATER
I 2011 var FJØRFE på besøk hos familien Thorud; Johan Kristian, bror Gunnar og
far Johan. Den gang var de to brødrene nystartede med aviar og trioen var enstemmige om å benytte rådgivningstjenestene og følge nøye med på produksjonsresultatene. Vi tok turen til Johan Kristian Thorud; hvordan går det 10 år etter?
Tekst & foto: Karianne Fuglerud Ingerø

TILBAKEBLIKK

For 10 år siden uttalte trioen: ”Vi har valgt å benytte oss
av den kompetansen som finnes via oppaler, fôrleverandør og ulike veilednings-tjenester. Vi trenger ikke
gjøre de feil som andre allerede har erfart. Vi har satset
på eggproduksjon fordi vi ønsker å lykkes og få til en
så bra produksjon som mulig. Tips og råd mener vi er
avgjørende når man ønsker å tjene penger på driften”.
ANNO 2021

Så hvordan er produksjonsresultatene 10 år etter, og er
Johan Kristian like ivrig til å føre verpelister og benytte
seg av rådgiverne i bransjen?

Leverer Lohmann LSL og LB unghøner
Frittgående oppdrett av livkyllinger

– Ja, jeg må innrømme at det er betydningsfullt også
etter 10 år. Når enten Cecilia Larsson fra Den Stolte
Hane, eller Kari Borg, fra Fiskå Mølle kommer innom,
eller tar en prat på telefon, så får vi diskutert stort og

smått. At noen utenfra tar en titt i huset er positivt og
nyttig, selv etter så mange års erfaring, sier Thorud.
– Som produsent er vi ansvarlig for å få en best mulig
lønnsomhet og det er mange som kan bidra med nyttig
hjelp for å nå det målet. Jeg mener at grunnen til at
våre produksjonsresultater er helt i toppsjiktet henger
sammen med at vi hele veien har benyttet oss av kompetansen som finnes i bransjen. Det er ofte små justeringer som skal til for å hente ut de siste marginene og
det er viktig å henge med i utviklingen og å prioritere
tid i huset, mener Thorud.
– Det er interessant for oss som rådgivere når vi kan
følge flokker tett ved at produsenten registrerer i Ekontrollen. Det er et godt verktøy for spisset rådgivning, sier Cecilia.

Westbryhn Gård, Stange i Hedmark
• Johan Kristian Thorud

Kontakt oss gjerne for mer informasjon!
Therese & Øyvind Dahl
Fredrikstad
Tlf. 958 37775
theresedah@hotmail.com

• Tidligere oppal av broilermødre, bygd om til eggproduksjon i
2008. Utvidet konsesjon, 8.100 pr innsett.

Tips oss om
produsenter!
FJØRFE har sendt
forespørsel til bla.
rådgivere hos fôrfirmaene og varemottakerne for å få
tips om produsenter
som er verd å
avlegge et besøk.
Johan Kristian Thorud
er besøkt etter tips
fra Cecilia Larsson
hos Den Stolte Hane.

• Big Dutchman aviar, livdyr fra Tollehaugen, fôr fra Fiskå, Flisa og
varemottaker Den Stolte Hane.
• Potet produksjon til Maarud på 150 mål, kornproduksjon på 700
mål og 300 mål skog.

Har du tips? Send til
karianne@nfl.no

• Investerte i solceller i 2018 og flisfyringsanlegg i 2021/2022.
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Karianne
Fuglerud Ingerø
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skal være forsiktige med å gjøre endringer. Vurderingen må imidlertid tas fortløpende. Vi bruker mye tid i
hønsehuset og observasjon av dyra er nødvendig. Om
man venter med å sette inn nødvendige tiltak til det
er synlig på produksjons-resultatene, kan det allerede
være for sent, mener Thorud.
– Thorud ønsker å konstant forbedre seg og har brukt
Fiskå Mølle sitt elektroniske egg for å kartlegge potensielle områder som kan skape mekanisk klink. Jeg mener
det er mulig å redusere klinken hos Thorud, men det må
også sees i sammenheng med eggvekta. Man kan ikke
både ha høy eggvekt og ingen klink, sier Larsson.
SYSSELSETTING
76 uker gamle høner forrig innsett hod Thorud.
			

Foto: Cecilia Larsson.

– Thorud er blant de produsentene som har gitt meg
tilgang til sin E-kontroll og det gjør det langt enklere
når vi skal ha dialog og oppfølging av produksjonen.
Det gjør det dessuten mer interessant når jeg kan følge
produksjonen tettere på, forteller Kari Borg, rådgiver i
Fiskå.
Nå har også Martha, som er heltidsansatt på gården
hos Thorud tatt over mer av ansvaret i hønsehuset.
– Jeg er nok en person som helst vil gjøre tingene selv,
for å ha full kontroll. Imidlertid bor jeg alene på gården
og må innse at jeg trenger hjelp og avlastning. Jeg har
prioritert å ta meg tid til å lære opp Martha. Hun har
vist stort engasjement og forståelse for produksjonen
og selv ønsket mer av ansvaret i hønsehuset. Jeg må
berømme Marthe, hun synes det har blitt ekstra interessant å drifte hønsehuset når hun også har ansvar for
regnskapet og dermed ser økonomien. Jeg har alltid
ligget høyt på dekningsbidrag og siste innsett endte
vi på 169,- per høne, noe jeg har forstått er langt over
gjennomsnittet, sier Johan Kristian.
– Det går alltid godt her hos Thorud og forrige innsett
gikk til 80 ukers alder, fikk 2,03 i fôrkvote, 23,8 kg egg/
høne hvorav 95,16 % A egg og en dødelighet på 4,93 %.
Dyra var fullfjøra til siste dag, forteller Larsson.
HOLD PÅ DET SOM FUNGERE

Thorud har alltid hatt robuste og litt tyngre høner enn
anbefalingen og får dermed en høy eggvekt.
– Jeg har diskutert dette med både Larsson og Borg.
Vi har vurdert om mindre energirikt fôr ville vært riktig
vei å gå for litt lavere eggvekt og redusert noe klink på
slutten. Samtidig har dyra et moderat og bra fôropptak
og jeg har alltid høner som beholder fjøra innsettet ut,
med unntak av ett innsett. Med så høye dekningsbidrag jeg har i min produksjon, så mener jeg at jeg har
et management som fungerer og vi er enige om at vi
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Larsson er klar på at Thorud «gjør mye riktig». Han har
i alle år lagt ut sysselsettingsmateriell til hønene og
mener det har positiv effekt. De senere år har også Den
Stolte Hane hatt krav om at alle produsentene bruker
forskjellige miljøberikelser i hønehuset. Hakkestein,
helt korn og kråsestein er minimumskravene og flere
produsenter legger inn ekstra sysselsetting for å øke
trivselen hos dyrene.
– Jeg har i tillegg gjødselbånd-strimler som gir hønene
anledning til å hakke, flytte rundt og springer i vei med
noe i nebbet. Jeg har også kjøpt et trailerlass med
skjellsand, og gir dette gjennom hele innsettet. Her har
jeg og Borg hatt litt dialog siden mye av skjellsanda er
veldig knust i småpartikler.
– Fôret skal i seg selv inneholde tilstrekkelig med kalsium for å dekke hønas behov, slik at det ikke skal være
nødvendig å tildele ekstra sjellsand til hønene, gitt at
fôropptaket ligger innenfor normalen. Gir man kalsium
utenom ser vi helst at det kunne vært noe grovere
struktur. Dette har Thorud og jeg disktutert med jevne
mellomrom, smiler Borg.
– Men samtidig; når produksjonen er god og hønene
holder seg såpass godt utover innsettet så er det ikke
ikke lett og ikke alltid hensiktsmessig å slutte med de
rutinerne som fungere, tillegger Borg.
– Jeg må jo nevne at jeg også gir grovere grus og
småstein som er med på å gi en maleeffekt i krås/kro.
Nå i innhøstingen setter jeg av korn for å kunne tildele
hønene, et tiltak de ser ut til å sette stor pris på Både
skjellsand, grus og korn strøs på gulvet og det gjør at
hønene bruker lang tid på å lete, rote og dermed også
bearbeider og lufter strøet på en god måte.
– Vi kjører ut gjødsel minst 1 gang i uken, oftere på
vinter, både i aviaret og ved å spa opp på gjødselbeltet
en del fra gulvet. Så setter vi inn en flisball i hver korridor og lyst strø blir raskt dratt utover. Det skaper stor
aktivitet og hønene hakker, sparker og holder dermed
strøet luftig og fint og det gir gode forhold for strøbading. Det er bedre at de hakker på ting i strøet, enn på
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Bruk kompetansen

hverandre og jeg tror tørt og luftig strø er positivt for
fjørdrakten også, sier Thorud.

Thorud mener at
grunnen til at egne
produksjonsresultater er helt i toppsjiktet henger sammen
med at han hele veien har benyttet seg
av kompetansen som
finnes i bransjen. Her
i samtale med Kari
Borg fra Fiskå Mølle
og Cecilia Larsson
fra Den Stolte Hane.

ANDRE TILTAK

Thorud etterstreber en funksjonell drift, hvor muligheter for «uhell» elimineres bort så fort som mulig.
Trekkfritt og jevn temperatur: –Gjødseltrekket ligger
oppe på gulvet. Det er kun den korte tiden vi åpner
døra til lagerrommet og kjører ut gjødseltrekk og gjødsel at det gir trekk i huset. Med et slikt lukket system så
er det ikke kaldtrekk i dyrerommet, men stabil varme
som er av betydning for god spredning av flokken. Jevn
temperatur i hele dyrerommet forebygger klumping.
Lampekupler: –Lys til fjørfe er et tilbakevendende
tema. Jeg satset i 2008 på lampekupler både i tak,
vegg og aviar og har alltid vært fornøyd med valget.
Jeg har nok litt lav lysstyrke, siden hønene er tett på
lyskilden, men opplever da ikke hakking. Økt lysstyrke
kunne kanskje fått ned andelen gulvegg, ca. 100 om
dagen, men her er det balansen mellom for mye og for
lite lys som alltid må vurderes. Jeg «holder igjen» 1 time
på lysdagen i starten for å ha noen «å gå på» utover i
innsettet. Ellers erfarer jeg at med nye LED-pærer så
bør man bytte alle pærer i hele lys-rekka samtidig og
ikke kun bytte én pære. Da vil den ene pæra lyse mye
sterkere enn resten av rekka. Igjen små tiltak for å ha så
jevne forhold i huset som mulig, forklarer Thorud.

Thorud benytter
”Agrilogg” og ”Datavekst”. Han mener
det er gode verktøy
for å holde orden på
alle registreringer og
ha god oversikt over
hele gårdsdriften.

Oppgradert
Alle sikringsskap på
gården er nå oppgradert. Det er en
god forsikring for å
unngå ”følgefeil” og
behovet for elektriker som må feilsøke
på eldre anlegg,
mener Thorud.

Varme på vinteren: – Når LED tok over for glødepærene
mistet vi også varmeeffekten. Nå tilfører vi litt varme
med to 9 kW ovner plassert langs hver yttervegg som
blåser varmluft i hver sin retning. Det koster, men jeg
mener det er verd for å holde strø og klima i huset optimalt, noe som er positivt for dyrevelferden og hønas
fjørdrakt, sier Thorud.

Bytt alle pærer
Med LED-pærer bør
man bytte alle pærer
i hele lys-rekka samtidig. Ved bytte av kun
én pæra vil den lyse
mye sterkere enn
resten av rekka og
skape ulike lysforhold
i huset, slik vi ser illlustrert på bildet.

Jevnlig vedlikehold: – Som min bror pleier å si ”å rydde
koster ikke penger”. Jeg tror det kan sparer en for
unødvendige hendelser med jevnlig vedlikehold og å
holde ting i orden. Et lite eksempel er når møkka er
kjørt ut brukes en kompressor til å «rydde opp» så ikke
anlegget står med møkk og støv. Slike små ting gir
bedre varighet på anlegget. Nylig har vi byttet frontplatene på aviaret, som var rustet. At disse er i orden og
intakte forebygger skader på dyr.

Oppvarming vinter

Ligge i forkant: –”Ting som går rundt - går sund”, og
ofte på de mest upassende tidspunkt. Jeg mener det
er lurt å se for seg ulike scenario for hva som kan gå
galt og undersøke mulige løsninger i forkant, da står en
bedre rustet dersom uhellet er ute. Det gjelder å være i
forkant - det kan begrense omfang av eventuelle uhell.

Med glødepærene
forsvant varmeeffekten. Thorud tilfører nå
varme på vinter. med
2 x 9 kW ovner. Han
mener det er verd
kostnaden for å holde
tørt gulv og strø. Optimalt klima er positivt for dyrevelferden
og hønas fjørdrakt,
mener Thorud.

Auto slukk av lyset: – Vi trenger godt arbeidslys f.eks.
ved utkjøring av gjødsel. Dersom man glemmer å slå av
lyset kan dyra klumpe seg. For å hindre slike uhell slår
tids-innstillingen inn etter en liten stund, og lyset slukkes automatisk. En liten sak, men av stor betydning.
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Thorud har siden
2018 produsert sin
egen strøm. 140 paneler er montert mot
øst og 140 mot vest.
Totalproduksjonen
blir på ca.
55 000 kWt per år.
På inverterne, montert på veggen, ser
han til enhver tid
hvor mye kWt som
produseres.

Inspirasjon
Link til YouTube hvor
Thorud bla. fant inspirasjon til å produsere sin egen strøm:

– Hos verpehønene krever det mye energi til vifterMWh
60
sommerstid, det samme gjelder for korntørka og vanningsanlegget vårt. Behovet for strøm på gården er
48
dermed høyest i perioden det også er mulig å produsere mest strøm. Anlegget blir i teorien brukt til å
36
nulle strømregningen min i månedene det produseres
solenergi, forklarer Thorud.

PR E M I U M ON INVESTMENT
CONSUMPTION
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EXPENSE PR E MPI RUEMMI U M
PRODUCTION

ÅRSPRODUKSJON
MWh

STRØM FRA SOLCELLER

På låvetaket hos Thorud kan man ikke unngå å se at det
er montert solceller. Han har siden 2018 produsert sin
egen strøm.
– Det er viktig for landbruket å være med på den grønne
bølgen. De 2,5 år jeg har hatt anlegget har det i perioder
vært høye strømpriser, så investeringen ble tatt til
rett tid. Total kostnad var 1,1 millioner kroner, inklusive
utbedringer av det elektriske anlegget. Investeringen er
trolig inntjent på ca. 10 år. Når levetiden på solcellene
er opp mot 40 år, så nyter jeg morgenkaffen mens jeg
ser at jeg fanger strøm fra sola, smiler Thorud.

det du sparer på strømutgiftene dine. Derfor blir også
riktig dimensjonering av anlegget viktig, det er ikke vits
i å prosjektere for stort.
– Best produksjon ville jeg hatt om alle panelene var
plassert mot sør, men grunnet låvetakets plassering er
140 paneler montert mot øst og 140 mot vest. Totalproduksjonen blir på ca. 55 000 kWt per år.
Forholdene i Norge med lange og lyse sommerdøgn
er godt egnet for strømproduksjon med solceller. I
de mørkeste vintermånedene vil det være lite strømproduksjon, men den kjølige temperaturen veier noe
opp siden solcellepaneler er mer effektive ved kalde
temperaturer, og maksimal effekt oppnås ved fem
minusgrader.

– Produksjonen av strøm er minimal i vintermånedene
også fordi det legger seg snø på panelene. Samtidig
er
12
panelene veldig glatte og snøen sklir ofte av, men for
større produksjon også vinterstid kunne et alternativ
0
vært å sette opp paneler på vegg som ville fanget den
lavere vintersolen, sier Thorud.
FLERE STORE INVESTERINGER

Thorud har ytterligere en større investering på gang.

DOWNLOADS

GJØR STRØJOBBEN ENKLERE

Med en Flingk BS spredeskuffe sparer du mye
arbeid og strø ved innsett!

BRUK PÅ KOMPAKT– ELLER FRONTLASTERLASTER!

Utviklet spesielt for spredning av sagflis,
høvelspon, eller torv!
Taggete valser som ogsa river opp baller med
strø!
Skuffene har en eller to vifter som sprer frem og
180º ut til sidene i en bredde på 4 - 8 meter
avhengig av oljemengde/modell.
5 MODELLER: 900, 1 000, 1 500, 2 000 og 3 000 l

SPØR OM

ER!
EFERANS

R

SE MER PÅ VÅRE NETTSIDER
WWW.ARAMASKIN.NO

VI LEVERER OVER HELE LANDET OG HAR GODE FRAKTPRISER

Leveres med de fleste typer hurtigfester.

Sommerro 22, 1798 Aremark
Telefon 69 19 90 99
E-post: post@aramaskin.no
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hos Thorud var i 2019 på drøyt 50.000 kWt, i 2020 på drøyt
57.000
kWT.
Så&
langt
DAY
DAY
MONTH
YEAR
TOTAL
i 2021 er det produsert 48.500 kWt. Han har montert et anlegg som sammenfaller godt med
CONSUMPTION
RETURN ON INVESTMENT
EXPENSE
56.11
MWh "
# det
! PRODUCTION han
strømforbruket
har til vifter i hønsehuset, korntørka og vanningsanlegget når
går for
fult
PV systems
Gaustadvegen 337 › Energy balance
› GaustadvegenMy337
› Energy›balance
Go to top
på sommeren. På årsbasis klarer han å utnytte 60-70% av produksjonen i egen drift.
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Thorud er klar på at det er synergieffekten de ulike
produksjonene på gården gir hverandre, som gjør slike
store investeringer, som solceller og flisfyringsanlegg,
mulig.

KYLLINGHUS?
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$ %Product registratio
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Selv om du selger elektrisiteten du ikke selv bruker, er
den største økonomiske gevinsten fra et solcelleanlegg
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– Så store investeringer på kort tid hadde først og
fremst ikke latt seg gjøre uten betydelig egeninnsats. I
tillegg er jeg «skrudd sammen» slik at jeg synes det er
morsomt at de verdiene jeg klarer å skape av gårdsdriften føres tilbake til gården i form av nye investeringer
og større verdiskapning.
– For meg har eggproduksjonen alltid ligget som en
stabil og god inntekt på gården, og hvor jeg selv i
stor grad har kunnet påvirke et jevnt og godt resultat.
Lønnsomheten i korn- og potetproduksjon kan svinge
grunnet usikkerhet med været. Men kornproduksjonen
nyter godt av gjødsel fra eggproduksjonen, noe jeg mener er en avgjørende faktor for at jeg oppnår snittavling
på 700 kilo målet. Samtidig kunne ikke en invertering i
solceller, og nå flisfyring, forsvares økonomisk om det
ikke var for nettopp korn- og etter hvert flisproduksjonen jeg skal i gang med. Planen er at solenergien kan
benyttes til å tørke flis, når jeg ikke benytter korntørka
til korn. Det gjelder å utnytte den energiproduksjon jeg
uansett «fanger med sola». Tørr flis, tørket av solenergi,
vil igjen gi en bedre varmeeffekt i flisfyren på vinteren,
og igjen komme eggproduksjonen til gode med varme.
Alt henger sammen med alt og investeringene påvirke
totaløkonomien positivt og gir gode ringvirkninger i
alle produksjonene på sikt, avslutter Thorud.
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Fronius Warranty
For å få støtte for solcelleanlegget
ditt er det et krav at det er knyttet til strømnettet og at du
FAQs
har en plusskundeavtale. Dette er en strømavtale som både lar deg kjøpe strøm som en vanlig
strømkunde
og overføre elektrisitet tilbake til strømnettet. Den elektrisiteten solcellepanelene
©
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dine genererer som du ikke får brukt, selges dermed automatisk til strømleverandøren din. På
denne måten blir du en mini-strømprodusent. En plusskundeavtale er en praktisk løsning for
dem med solcellepaneler, siden man ikke kan kontrollere når solcellene lager strøm. Produksjon
av overskytende strøm kan du tjene penger på ved å selge den via plusskundeavtalen din. I de
fleste tilfeller får du spotpris for elektrisiteten du selger til strømnettet, så det er mest lønnsomt
å prosjektere anlegget så tett opp mot eget strømbehov som mulig.

WEB | NFL.NO

* FJØRFE 7 | 21 * 29

