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CLOSEup Reportage, 
hvor billederne 

fortæller historien

Ventilation: I 29 år 
har Søren Christof-
fersen serviceret 
ventilationsanlæg i 
danske svinestalde. 
Skruetrækker og 
pandelampe er hans 
vigtigste værktøj. 

Søren Christoffersen med pandelampe og skruetrækker. Sammen med sin hørelse er de hans vigtigste arbejdsredskaber. 

Af Morten Thomsen
mot@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 51

Der er mange styringer og 
motorer i en svinestald. Fak-
tisk kan servicechef hos KJ 
Klimateknik, Søren Christof-
fersen, tælle 80 motorer i den 
besætning på 1.200 søer og 
smågrise, han besøger i dag. 

»Derfor er det også vanske-
ligt for den enkelte svinepro-

Søren gør noget ved klimaet

ducent at have det fulde over-
blik«, siger han. 

I dag skal han gennemgå 
alle motorer og styringer i be-
sætningen og på den baggrund 
lave en serviceaftale med eje-
ren. 

Han begynder dog med 
at skifte en styring i dræg-
tighedsstalden. Personalet 
har bemærket, at temperatu-
ren i stalden svinger meget. 
Udskiftningen er en rutineop-

gave, selvom de mange lednin-
ger bag dækslet nok vil give de 
fl este sved på panden. 

På sin vej rundt i besætnin-
gen bruger han sin hørelse. 
Allerede på afstand fornem-
mer han, om en ventilator kø-
rer som den skal, og om den 
reagerer på signaler fra sty-
ringen. 

»Justering af skorstens-
spjæld betyder meget for ydel-
se og strømforbrug«, siger han. 
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I nogle besætninger må han tage 
eget rengjort værktøj med ind. I 
andre fi ndes der et mere eller mindre 
godt sortiment af værktøj, som han 
overvejende benytter sig af. 

Alle styringer er koblet til alarmanlæg, der giver 
besked ved overtemperatur, eller hvis en føler er 
defekt.  Der er batteri-backup på alarmanlægget, og 
batteriet bliver rutinemæssigt skiftet hvert tredje år. 

Selvom ventilationen var afbrudt to 
timer, mens Søren Christioffersen skiftede 
styringen, steg temperaturen kun to til tre 
grader i drægtighedsstalden. Havde det 
været en stald med slagteklare svin, var 
temperaturen steget meget hurtigere. 

Søren Christoffersen kravler rundt på inventar for at kontrollere, om motorer og spjæld virker 
som de skal. Han fi nder næsten altid noget, der skal justeres eller skiftes i en gennemgang af en 
besætning. Det er typisk servomotorer eller batterier til nødopluk, der ikke virker, eller der er behov 
for en generel justering af anlægget. Det er forhold, som personalet ikke nødvendigvis lægger mærke 
til i dagligdagen, hvorimod de altid bemærker, hvis temperaturen ikke er som forventet. 

Søren gør noget ved klimaet
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Rene skorstene betyder 
lavere energiforbrug 
og højere ydelser.  

Det bliver til mange skridt 
og mange gåture frem og 
tilbage mellem styringer og 
skorstene hver dag. Motor og 
skorstensspjælp skal reagere 
på signaler fra styringen, men 
det kan, som anden teknik, 
gå i stykker. I dette tilfælde 
havde personalet selv erfaret, 
at temperaturen i stalden 
svingede meget. Søren 
Christoffersen konstaterer 
da også, at motoren ikke 
altid reagerer på signaler 
fra styringen. Han skifter 
motoren samme dag. 

Mange besætninger er 
udvidet med knopskydninger 
gennem en årrække. Det 
giver tit udfordringer for både 
el- og vandforsyning. Her er 
der for nylig bygget en hel 
ny smågrisestald ved siden 
af sostalden med 1.200 søer. 
Ejeren har valgt kun at have 
ventilation og styringer fra KJ 
Klimateknik for lettere at lære 
de enkelte styringer at kende, 
og for kun at skulle have 
service fra en leverandør. 

Søren Christoffersen følger, 
om skorstensspjældet åbner 
helt, mens ventilatoren 
nærmer sig maksimum 
omdrejninger. Ellers må 
han justere styringen, så 
spjældet reagerer hurtigere. 
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