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En av tre plattformer i kyllinghuset. Dyra har mulighet til å sitte både over og under etasjene. Foto: 
Guro Vasdal

Av Guro Vasdal & 
Tone Beate Hansen, Animalia 

Lars-Otto Grundt i Eidsberg 
startet med slaktekylling i 
2013, og ønsket å gi kyllin-
gene sine det lille ekstra. 
Han hadde noen Priorkasser 
stående, og tenkte at dette 
kunne komme til nytte i kyl-
linghuset.

Og det gjorde det! Lars-Otto 
laget 3 spennende plattformer 
av plastkasser, som er blitt po-
pulære lekestativer for kyllin-
gene. Plattformene er bygd i 4 
etasjer, og kassene er skrudd 
sammen slik at de ikke velter 
når kyllingene hopper ned fra 

dem. Kassene settes gjerne inn etter den første 
uken, og kyllingene er raske med å ta dem i bruk, 
og bruker dem helt frem til utslakting. De tøffeste 
klatrer tidlig til topps, mens andre holder seg til 
lavere høyder. Her er det altså noe for enhver 
smak!

For de kyllingene som ikke våger seg opp på de 
store plattformene, finnes også mange enkeltkas-
ser rundt i huset.  Disse er plassert slik at lyset fra 
vinduene faller på dem, og det er et populært sted 
for kyllingene. Vi vet at kyllingen foretrekker å hvi-
le inntil noe, så kassene gir også flere dyr mulig-
heten til dette, siden det er begrenset plass langs 
husveggene.  

God erfaring med torvstrø
Lars-Otto har god erfaring med torvstrø, og har 
forsøkt ulike typer torv og sagflis. Det strøet som 
egner seg best er etter hans erfaring ”hakket-
torv”. Sammenlignet med vanlig torv i sekker, så 
er denne typen mer variert og grovstrukturert, 
med innslag av pinner, stengel, hel mose og trebi-
ter. Dette gir mindre støv og bedre fuktregulering 
enn vanlig torv og sagflis. Og ikke minst stimule-
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rer det varierte innholdet i torven kyllingen til å 
hakke og skrape i strøet, noe som både forbedrer 
strøkvaliteten og holder dyra positivt opptatt. Når 
kyllingene for eksempel finner en liten pinne i tor-
ven, settes det i gang en sisten-lek, hvor en kyl-
ling løper avgårde med pinnen mens de andre 
løper etter for å ta pinnen. Dette er gøy for kyllin-
gene, det er moro å se på for oss, og mosjonen 
styrker kyllingens muskler og skjelett. 

Torvstrø har en del egenskaper som gjør at den 
har fordeler som strømateriale for fjørfe. Sam-
menlignet med sagflis, så har torvstrø bedre opp-
sugingsevne.  Torv inneholder også en del mine-
raler, og har lav pH-verdi, noe som hemmer 
utvikling av bakterier. I tillegg binder torva ammo-
niakk, noe som reduserer luktplager og gir friske-
re luft. 

Mange hevder at torvstrø støver mer enn sagflis. 
Dette kan skyldes at torva er mørk, så støvet sy-
nes bedre. Men- hvis torva støver for mye, er den 
for tørr.  Lars- Otto anslår at torvstrø er omtrent 
dobbelt så dyrt som sagflis i innkjøp, men at tor-
vas mange gode egenskaper som gjør at han like-
vel foretrekker torv fremfor sagflis. Totalkostnad 
for strø under et innsett er uansett ikke stor.  

Enkle kasser er plassert rundt i huset, og er et 
populært sted for både lek og hvile. Foto: GV
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Kyllingspa
På den ene langsiden i huset har kyllingene fått 
innredet et spa-område, hvor det er et ekstra tykt 
lag med torv. Og her er det populært, det er en 
jevn strøm av kyllinger som ønsker å rense huden 
og fjørene sine. Kyllinger har et like sterkt behov 
for å strøbade som det hønene har, og vanligvis 
strøbader de hver annen dag. Når de strøbader 
bruker de vingene og beina på en helt spesiell 
måte; de gnir seg ned i strøet, sparker med bena 
og bruker vingene til å kaste strø over ryggen. 
Dette gjør at strøbadingen er positiv både for hud 
og fjær, immunforsvar og beinhelse. Flere studier 
har vist at kyllinger foretrekker å strøbade i torv 
eller sand fremfor andre strøtyper, og at strøba-
ding forekommer sjeldnere og er mindre effektiv 
på sagflis. Det kan derfor være fint å gi kyllinger 
som går på flis et lite spa-område med torv eller 
sand.  

Radio
Når kyllingen har stelt seg i spa-avdelingen, kan 
den rusle videre til konsertområdet, hvor det er 
satt ut en radio som spiller musikk i perioder. Ra-
dioen er både et hyggelig element for oss, og stu-
dier har vist at klassisk musikk reduserer frykt og 
stress hos fjørfe. Dyr foretrekker rolig musikk, så 
det kan derfor være lurt å sette på en radiokanal 
som NRK Alltid klassisk fremfor NRK P3.   

Ikke mye merarbeid!
Lars-Otto forteller at han bruker omtrent ti minut-
ter på å skru sammen hver av kassestablene ved 

starten av innsettet. Når huset skal vaskes ut, 
skrur han kassene fra hverandre, vasker dem med 
såpe og vann og desinfiserer dem. Han anslår 
tidsbruken på dette til drøyt et par timer, og han 
mener det er tid vel anvendt når en får et slikt tri-
velig miljø, både for han selv og for dyra. 

Det er med andre ord både faglige og hyggelige 
grunner til å tilby kyllingene sine miljøberikelser. n  
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Informasjon om huset:
• Byggeår 2013
• 1200 kvm
• Levert av Møretre, elementer
• Skov ventilasjon
• Befuktningsanlegg
• Høyfrekvente lysstoffrør i fire rekker
• Seks vinduer på nord og sør side
• Gulvvarme  n  

Populært spa-område med et ekstra tykt lag med torv. Foto: Guro Vasdal

Den varierte torven stimulerer kyllingen til å 
hakke og skrape i strøet. Foto: Guro Vasdal

Radioen står på i perioder, og tiltrekker seg 
nysgjerrige kyllinger. Foto: Guro Vasdal


