
Gjødselhåndtering i grishuset 
ved hjelp av luft

Av Tor Henrik Jule, svineprodusent på Steinkjer (som ble lei 
tette renner, spyling med vann og sløsing med tid...)



Gjødselhåndtering 
forts...

Klargjøre problemstillingen (som jo mange 
kjenner til...)

Vise fasiliteter og teknisk løsning

Enkelt om kostnader til anlegget/økonomi

Aktuelle forbedringer/forslag til løsninger



Problemstilling:

• Vakumrenner som ikke
tømmes helt
• Stadig mer flis/halm I 

renna

• Renner fulle av gjødsel
med høyt tørrstoffinnhold
• Bruk av mye vann og tid for 

å få ut gjødsla



Problemstilling
fortsetter....:





Kompressor 
som

gir 5m3 pr 
min



Stamledning 
rundt

i avdelingene



Mulighet for 
å 

«tappe» ut 
væske



Video av røringa nede I 
selve gjødselrenna



Video av røring med 
gris I bingen



Video av røring med 
slange

• Brukes der det ikke er lagt
rør I renna

• 30m slange med kuleventil
og rør I enden



Anlegg hos Andreas 
Dobloug I Løten

• Lagt rør på begge sider av 
renna

• Større compressor – 10m3 
pr min

• Mulighet for å tilsette vann









Tømming av renne:

• Renna røres i ca 1min før
proppen løftes

• Flytelaget “brytes opp” og
går uten problem ned I 
rørgata

• Renna tømmes i hele 
lengden
• Hos meg 22meter



Gjødselgass en fare

• Bruker gassmåler som måler
Hydrogensulfid

• Er med og bevisstgjør på
faren med gjødselgass

• Aldri sett noe på noen griser, 
eller merket noe selv



Kort om 
økonomi:

• Brukt kompressor kr 45.000,-

• Div rør, fester, kuleventiler osv kr 45.000,-

• Eget arbeid (tømming renne, montering) i 
anslgsvis 2 dager pr rom, 2 mann

• Driftskostnader er litt diesel

• «Oppside»: 
• Sparer tid og «prakk»
• Slipper spylebil
• Sparer vann til spyling/fylling av renner
• Mindre fluer da mye av «kaka» på toppen 

av gjødsla røres opp med lufta, og at 
renna tømmes ordentlig.
• Men hadde håpet på enda mer effekt…



Hva er bra, og 
forslag til 
forbedringer/ 
hva jeg ville 
gjort 
annerledes

• Prinsippet med luftrøring er jeg veldig 
fornøyd med!

• Må ha stor kompressor som gir mye 
luftmengde, gjerne større enn min på 5m3 pr 
min.
• Trykk er mindre viktig

• Jevn fordeling av luft i hele renna.
• Ville lagt rør tur/retur og totalt 6 hull pr binge. Nå 

har jeg kun tur og 5 hull pr binge (Ø4mm – dette 
må tilpasses luftmengde)

• Fornøyd med mulighet for å spyle ut vann
• Selv om det ikke brukes så ofte

• Finnes helautomatiske anlegg (SmartSlurry
fra DairyPower). Disse er til en annen pris 
men også med flere funksjoner 
(kompostering)



Gjødsel separering

På Ringsby gård 
Rakkestad
v Hans Emmerhoff



Hvordan gjødsel logistikken fungerer hos oss

- Separert gjødsel siden 2020

- Våt fraksjon(lanne) i skantiler

- Vakuumrør fødeavdeling

- Renne i smågrisavdeling

- Gjødselkjelle 1000m3 (+300m3)



http://www.youtube.com/watch?v=GNttnw6bEvw


http://www.youtube.com/watch?v=dg8HC8lVmLM


Fordeler

- Større lagerplass

- Letter håndtering ved gjødselkjøring (røring, tetting, konsistent masse)

- Øke strøforbruket uten problemer gjødselkjeller/kum

- Fluer

- Utnytte gjødsla bedre på jordet









Spørsmål?


