
”Just in time”- prinsippet  
Eksempler fra slaktekyllingproduksjon 

v/Sondre Rikstad 



Kort om meg 
• Fra Å i Meldal Kommune 
• Slaktekyllingproduksjon fra 

2008-2013 
• Ruge-eggproduksjon siden 

2011 
• Oppal ruge-egghøner/haner 

fra 2013 
• Ellers på gården: 

Kornproduksjon, 
Laksefiskeutleie, Div 
småentreprenørjobber 

• Driver et firma, Rikstad 
Miljøprodukter AS, med salg 
av diverse varer mot landbruk 
og jakt 



Tidslinje slaktekyllingproduksjon 

28-35 dager 
Kyllingfjøs Slakteri Butikk 

18 uker 
Oppalsfjøs 

40 uker 
Rugeeggfjøs 

3 uker 
Rugeri 

3 uker 
Rugeri Norge 

Besteforeldre 
Sverige 

Oldeforeldre 
Scotland 

Det tar minimum 36 uker fra egg kommer til Norge, til kyllingkjøttet ligger i butikken 



Våre generelle utfordringer 

Økonomi Dyrevelferd Omdømme 

Klima 

Våre driftsrelaterte utfordringer 

Dyremateriale Fôr Teknisk Utstyr 



Rugeri 
• 3 slaktekylling rugeri i Norge, 2 i samvirkekylling og 1 privat, Hugaas Rugeri AS 

 
• Rugeri henter egg hos rugeegg-produsenter 1-2 ganger i uken. 
• Innlegg i rugemaskiner tirsdag og fredag hvor de står i 3 uker 
• Flyttes så over i klekkemaskiner, for så å klekkes påfølgende mandag og torsdag. 
• Til enhver tid ca 2 mill egg under ruging 

 
• Meget detaljstyrt produksjon 
• Viktig med nøyaktig temperatur og fuktighet. Befuktningsanlegg med ”hellig vann”. 

Elektrolytisk vannsystem har en bakteriologisk dempende effekt. Brukes også til vasking av 
rugeri. 

• Egg vendes automatisk i spesielle traller 2 ganger i døgnet 
• Egg gjennomlyses etter ca 10 dager, for å fjerne ubefrukta egg, potensielle ”bomber”.  
• Flyttes fra brett til plastkasser ved 3 uker. 
• Klekkes, sorteres og telles opp, for så å kjøres ut til slaktekyllingprodusent samme dag. 

 



Bilder fra rugeri 



Før mottak av kylling 

 Fjøset må være grundig vasket og desinfisert 
 Gjennomvarmet og godt opptørket, lufttemp 

på ca 35 grader og betong 32-33 grader. 
 Fôr og vann innkjørt dagen før, slik at det får 

temperert seg, spesielt vinterstid 
 Fôr på papir ved vannrekker, slik at kyllingen 

går seg på fôret, og igjen finner vann. 
 



Hva er viktig under innsettet? 

 Få i gang dyra, stimuler til fôr og vannopptak 
 Dyr veies automatisk gjennom hele døgnet ved hjelp av plattformvekt i fjøset.  
       10 g tyngre dyr på dag 7 = ca 40g tyngre dyr ved slakt 
 Kontroll på klima i huset,  ventilasjon og oppvarming styres automatisk etter 

temperatur og luftfuktighet. 
 Temperatur starter på ca 35grader på dag 1, trappes ned til 20-22 grader ved 

levering. 
 Fuktighet følger temperaturen,  
       temperatur + luftfuktighet = ca 90 
 Tørt strø, unngå tråputescore. 
 Kontroll på fôropptak imot vannopptak, ca 1,6-1,7l vann på 1 kg fôr 



Driftsforstyrrelser 
 
 
 
 

   Gsm alarm til mobiltelefon ved: 
 Strømbrudd, nett eller intern 
 Temperatur 
 Fuktighet 
 Fôranlegg 
 Vann 

 
 
 
 

 
Tiltak ved feil 

 Nødstrømsaggregat med 
autostart 

 Mulighet til å koble ut 
automatikken å kjøre alt i 
manuell 

 Serviceavdeling med 
døgnvakt 

 



Dialog med slakteri 

 
 
Slaktedato er avtalt ved mottak av kylling, men kan ved spesielle 
tilfeller flyttes noen dager +- 
Kyllingprodusenten plikter under innsettet å gjøre følgende: 
 Føre nettbasert dagliste med info om: dødelighet, temperatur, 

fôrforbruk, vannforbruk og vekt, der Rugeri og Slakteri har 
tilgang 

 Ta salmonella og campylobakterprøve ved gitt dato fra slakteri 
 Sende inn matkjedeinformasjons-skjema 4 dager før slakting 
 Gi umiddelbar beskjed om avvik oppstår   

 



 
Takk for meg! 
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