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Av Karianne Fuglerud Ingerø, NFL 

Det startet så smått med egg-
salg på gården fra 100 høner. 
De hadde tilhold i et eldre 
fjøs. I dag selges det egg fra 
7.500 høner fra nytt hønsehus 
med miljøinnredning, i tillegg 
til mange andre produkter i 
eget gårdsutsalg. 

Skjæveland gardsutsalg
Dagens butikk åpnet i 2000, men da i halv stør-
relse av slik den fremstår i dag, og det har vært 
utvidelse underveis. I 2012 bygd de på og laget 
ny kjøle, slik at eksisterende bygg kunne brukes 
utelukkende til butikk. 

Opprinnelsen
Oddvar Skjæveland stod i ung alder og solgte poteter 
langs veien for farfaren; for 20 kr sekken og fikk 
2 kr selv. Dette var en sommerjobb han hadde 
fra han var 14-15 år. Gårdsbutikken startet allerede 
i 1972, men Oddvar og kona Åse tok over gården 
i 1990. De hadde full jobb ved siden av gårds-
butikken og gården. Nå er det imidlertid hel-
tidsgeskjeft og vel så det. 

Eget eggsalg
Eggproduksjonen og eget salg av egg startet i 
betydelig mindre forhold enn de har i dag. 100 
høner med tilhold i et gammelt fjøs var starten, 
men raskt økte dyretallet til 350 og deretter 1.000 
høner hvor flokkene gikk i to hus. Etterhvert 
sluttet en nabo med eggproduksjon fra 3.500 
høner og de leide dette hønsehuset. Til slutt 
leide de flere hus og kom gradvis opp i en 
produksjon på 7.500 høner, hvor Jæregg mottok 
overskuddsegga de ikke selv omsatte. I 2011 
leverte de kun 8-10 paller til Jæregg, og fra 2012 
har de solgt alt selv og er kommet i den situasjonen 
at de kjøper inn ekstra ved behov. 

I 3-4 år hadde de 7.500 høner fordelt på flere hus, 
både egne og leide, før de i 2009 bygde et helt 
nytt hønsehus som ble tatt i bruk i løpet av 2010. 

Nytt hønsehus
Det nye hønsehuset er bygd for en kapasitet på 
15.000 høner. Deler av bygget brukes foreløpig 
til lager. Imidlertid er huset bygget såpass stort  
at det nå er en liten kostnad å øke på en burhøyde 
til, og utvide, dersom det blir mulighet og behov 
i fremtiden. 

De har pr i dag 7.500 høner i Big Dutchman miljø-
innredning med 18 dyr per dyrerom. – Vi er 
godt fornøyd med valget av innredning. Vi 
synes hønene får god mosjon og større areal å 
bevege seg på, enn i burløsninger for færre dyr. 

Bygget er oppført av Grude bygg, men med mye 
egeninnsats. De tar fôr fra Fiskå Mølle, som er et 
spesialfôr til Skjæveland, med blant annet gulere 
plomme. Livdyr kommer fra Steinsland & Co.

Ulik alder på dyra
Hønsehuset er delt i to avdelinger med betong-
vegg som skille. Dyra er fordelt med 3.750 dyr i 
hvert dyrerom. Det er 1000 stk brune høner i hver 
avdeling. – Noen har preferanse for brune egg, så 
vi ønsker å ha begge slag. Aldersforskjellen på 
dyra er 10 uker. Ønsket er å forskyve ytterligere 
så vi har en jevnest mulig produksjon gjennom 
hele året, slik at det er god tilgang i butikken. 
Ved jul og påske forskyver vi eventuelt innsettet,  
slik at vi alltid har produksjon i disse periodene. 

Tilleggsutstyr
– Vi valgt noe tilleggsutstyr på innredningen. Blant 
annet har vi en noe ”sterkere” innredning slik at 
vi kan klatre på nedre fôrrekke ved inspeksjon. 
Det gir oss god tilgang og innsyn i øvre etasje, 
uten at vi behøver å bruke ”klatretralla”.  

– Eggtrekket forflytter seg 20-30 cm hver halv-
time på morgenen, for å forebygge klinkegg, når 
alle 18 høner skal legge egg i redene. I tillegg har 
vi eggvire som gir skånsom behandling av eggene. 
På øvre burrekke har vi stasjonært eggbånd, 
mens egg fra 1. og 2. etasje løftes opp via en egg-
heis. Vi opplever dette som veldig skånsom be-
handling av eggene, og vi opplever lite klink.

Selger alle egg i 
egen gårdsbutikk

Oddvar Skjæveland og Tone Steinsland på kjølerommet i gårdsbutikken hvor det er salg av egg og mye annet. Foto: KFI

 Kyllinghus  – Hønsehus
 Kalkunhus  – Oppdrettshus
 Grisehus – Fjøs
For bedre hygiene og bedre og sikrere 
resultater bruk:

Virocid
til allround desinfeksjon
av hus og utstyr.

CID 2000
til vanndesinfeksjon
mellom og under innsett.

Neopredisan 135-1
Spesialmiddel til desinfeksjon der en har hatt 
dårlig tilvekst relatert til helse/miljø. Virksomt 
mot:  Bakterier – virus – sopp – koksidier – 
spolormegg. Bør brukes mellom innsett, der en 
har hatt problemer med blodmidd.

 Importør:  Agronor AS
  N-1814 ASKIM
 Tlf. 69 81 50 33 / 901 92 716

e-post: agronor.as@online.no

DESINFEKSJON

Eika forsikring AS har hovedkontor i Vangsveien 121 i Hamar. Eid av 78 lokale sparebanker over hele landet, og kan tilby for-
sikringer til privat, landbruk og næringslivet i sitt lokalmiljø. 

ARNE & ANDREAS SALTE
Kyllingoppdrett

Daggamle til 18 uker for bur, gulv, aviar og økologiske høner.
 Levering hele året.

Dekalb hvit, rolig høne, sterkt skall og rett eggvekt
”Det rette valget for norske eggprodusenter”

Saltevegen 122, 4340 Bryne
Arne tlf/fax 5142 8654 / 5142 6869

Andreas tlf 959 49 998 
e-post andreas.salte@kleppnett.no  www.aasalte.no
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– Siden det er ulik alder på dyra fra de to avdel-
ingene kjører vi egginnsamlingen i to operasjoner. 
Dermed vil ikke egg fra de to ulike avdelingene, 
med ulik alder, blandes. 

Lysplassering minsker skitne egg
De var rundt og så på ulike anlegg før de gjorde 
sitt valg av innredning. Noen produsenter opp-
lyste at de hadde registrert at de hadde mest skitne 
egg i nedeste burrekke. – Her har også  dyra minst lys, 
når armatur er plassert i taket. Dermed la hønene 
egg overalt i innredningen og ikke bare i redet. 

– Vi valgte derfor og ikke plassere lyskildene i 
taket men hengende midt i midtgangene. På 
yttervegg er armaturet montert på vegg. I til-
legg har vi plasser lyskilden midt mellom redene, 
rett foran oppholdsarealet til hønene, slik at det 
er mørkest ved redet og lysest mulig i området 
de oppholder seg. Det har ført til veldig lik 
belysning i alle etasjer og ikke mørkere områder 
der høna får preferanse for å legge egg. Dette 
fungerer etter intensjonen.

– Vi vurderte egentlig å kjøpe en eggvasker når 
vi bygde, men tenkte å avvente situasjon å se 
behovet. Imidlertid har det vist seg å være lite 
utsortering av møkkete egg, og jeg tror det har 
sammenheng med lysplasseringen; både jevnt 

lys i alle etasjer og mindre lys ved redene. Det 
gjør at dyra trekker mot de mørkeste områdene 
og inn i redet for å legge eggene. Vi ser derfor 
ikke behov for å anskaffe oss vasker nå i ettertid. 

Utvalget i gårdsutsalget øker
I gårdsutsalget selges som sagt egne egg, men i 
tillegg produkter fra eget bakeri og grønnsaker 
fra egen gård. Etterhvert har fler og fler produkter 
fra lokale nisjeprodusenter fått hylleplass. – Vi 
har kontakt med flere lokale nisjeprodusenter. 
Vi tester ut produktene i butikken, og selger 
det, så får de hylleplass.
 
Ansatte
– Vi har nå tre ansatte på fast tid. En jobber i 
butikk og to er i produksjon av grønnsaker, pakking 
og i eggproduksjon. I tillegg har vi i grønn-
sakssesongen fire fra Polen som jobber her fra 
6-9 måneder hvert år.

– Min hovedoppgave er nå markedsføring i 
tillegg til å finne nye produkter. Januar, februar 
og mars er rolige måneder med tanke på øvrig 
drift på gården. Da brukes tiden til planleggning. 
Vi er alltid på jakt etter nye varer å selge. Lokal 
mat er mest interessant, men vi går også 
nasjonalt og tar nisjjeprodukter fra hele landet. 
Eventuelt går vi via grossist for nisjeprodukter 

og spesialprodukter fra utlandet. Vi forsøker 
også å skaffe tilveie produkter etter forespørsel 
eller tips fra kunder.

– På gården produserer vi kålvekster, salater, rot-
vekster, poteter og jordbær. Vi produserer det som 
det er volum av, ikke gressløk for eksempel. 
Øvrige grønnsaker, urter o.s.v kjøper vi inn fra 
andre produsenter. I tillegg tar vi inn varer via 
importører når det ikke er norsk produksjon på 
varene. Vi har dermed varer i butikk hele året. 

Eget bakeri
Skjæveland har også bakverk fra eget bakeri til 
salgs i butikken. I år har nytt bakeri kommet på 
plass. Ønsket er å få enda flere produkter til 
salg i butikken etterhvert. 

Forutsetninger for drift
– Det passerer 16.000 - 18.000 biler 20 meter fra 
butikkdøra pr døgn. Det bor ca 40.000 inn-
byggere i området. Til nå har vi  200-300 kunder 
per dag. Til jul og påske har vi ca 500,  så potens-
ialet for økt salg er stort. Vi har åpent 7 dager i 
uka og kun stengt 6 dager per år. Salget har gått 
jevnt og trutt oppover. 

– Det har vært knallhardt arbeid fra starten av, 
men vi har gradvis fått bygd oss opp. Når man 

er bonde må tenke at gården er både hobby og 
jobb, for du kan ikke begynne å telle arbeids-
timer, da hadde vi aldri kommet dit vi er i dag. 

Et par historier om brune egg
– Hvis kunder kjøper brune egg første gang 
reagerer noen og tror det er blod i egga. Strengen 
inni er jo brun og ikke hvit og usynlig som hvite 
egg. Vi har derfor fått noen telefoner opp gjennom 
tiden fra bekymrede forbrukere.

– En annen historie som har gjentatt seg er 
dersom det er slutt på brune egg. Vi har da fått 
forespørsel om det er slutt på de økologiske 
eggene. Mange er overbevist om at økologiske 
egg er brune. Det er ikke alltid rot i virke-
ligheten hva forbrukeren tror om egg. Jeg kan  
forteller at vi kun har hatt egg fra miljø-
innredning; om egga er aldri så brune. n

KVALITETS UTSTYR FOR FJØRFE
Vencomatic - utstyr til verpehøner gulvanlegg og aviar.
Roxell - fòr-anlegg, nipler til kylling/kalkun, siloer og skruer 
Prinzen - pakkemaskiner og brettstablere for egg 
Mach-C	 -	eggvaskemaskiner	flere	typer

 For priser og mer opplysninger kontakt TARAMATIC taramatic@h-nett.no
Einar Røyneberg mob: 905 60 247 • LØVALDDALSVN. 19, 3080 HOLMESTRAND

Direktesalg av egg i 2009, 2010 og 2011
Direktesalg av egg i Norge var i 2009 på 8,1 %, 
7,4 % i 2010 og 6,2 % i 2011 av den totale egg-
mengden. Tall for direktesalg av egg for 2012 
har SLF først klare høsten 2013.
Kilde: SLF

12–18 ukers LOHMANN unghøner leveres  fra nytt anlegg med 
oppdrettsaviar til produsenter med både frittgående høner og burdrift.

LSL hvit og LB brun opptil 30 tusen pr. innsett.
Tilbyr også unghøner oppdretttet på strø og vagler 

og også fra vanlig buroppdrett.
8412 VESTBYGD – Tlf. 76 93 56 67 – 909 32 510

even@vestbygd-honseri.no – www.vestbygd-honseri.no

Kontakt oss for informasjon og tilbud.

Bilde 1: Kjølerommet i hønsehuset har god plass og stor kapasitet for oppbevaring av egg. 
Bilde 2: Skjæveland gardsbutikk har også eget bakeri. Nå lages helt nytt bakeri i eksisterende bygg bak butikken. 
Bilde 3: Skjæveland gardsutsalg. Foto: KFI

Bilde 1: Lysarmatur er plassert på yttervegg, og midt mellom redene. Inspeksjonstralle for enkel tilgang i toppetasjen.
Bilde 2: Lysarmatur henger ned midt mellom burrekkene og med jevn fordeling av lys i etasjene.
Bilde 3: Skjæveland har valgt ekstra solide fôrtroer, som man enkelt kan klatre på ved inspeksjon. Foto: KFI


