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Konklusion

For de ”horisontalt ventilerede huse” 
fungerede ”lange netbaner” fæstet 
på lyssikringspladen med velcro
godt

For de ”vertikalt ventilerede huse” 
fungerede ”skorstenstelte” godt

Insektværnprototyper der ikke hindrer 
ventilationen, kræver minimal rengøring, 

og er nemme at tage af og på m.m.



Fot

Baggrund

• Kylling og kyllingekød betragtes som vigtig kilde til 
Campylobacter-infektioner hos mennesker men 
Campylobacter findes også i andre husdyr og overlever 
godt i vand, mudder og insekter 

• Birthe Hald et al. DTU viste at insektnet på kyllingehuse 
kan gi færre Campylobacter-positive flokke

• Udvikling af et praktisk anvendeligt insektværn blev en 
aktivitet i Handlingsplanen for Campylobacter i kyllinger, 
fødevarer og det omgivende miljø 2013-2017
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Formål
Udvikling af insektværnsystem-prototyper som hindrer 
Campylobacter at komme ind i kyllingehuse via fluer. Insektværn-
systemet skal ikke hindre ventilationen, være nemme at rengøre 
og at tage af og på, designet til de eksisterende huse – prisen  
skal være lav og livslængden >5 

”vertikal” ventilation 

(under-tryk) – sjælden i DK

”vertikal” ventilation 

(lige-tryk) – sjælden i DK
”Horisontal” ventilation 

(under-tryk) – almindeligt i 

DK 



TRIN 1 – Testning af fiber 
og net i laboratorium

• Gennemført ved Teknologisk Institut, Aarhus

• Testet Kevlarfiber, Dynema fiber, “støvsuger-
filter” og  glassfiber net (Phifernet) 

• Styrke, holdbarhed ink. UV bestandighed, luft-

gennemstrømning



TRIN 1 – Testning af fiber 
forts.

• PVC coated kevlar fiber (< 2x2 m.m.) vurderet som bedste 
valg – blev derfor anvendt i de fleste af insektværnproto-
typerne i projektet 

• Pheifer glasfiber net og andet billigere glasfiber net type blev 
brug til nogle ”skorstenstelt”

• Net blev leveret fra 4 forskellige virksomheder (China, 
Germany og USA) til TRIN 2



TRIN 2 – design og fæste-
mekanismer
• Gennemført ved hjælp af net-ekspert, tømrerfirma, og 

konfektionsfirma i Polen, Teknologisk Institut og 
repræsentant for Kolding Herreds Landbrugsforening 
samt en følgegruppe med repræsentanter fra Skov,

(Dacs og Munters) samt DTU, L&F og producenter

• Velcro skulde anvendes til at fæste de ”lange baner” på 
lyssikringspladen samt de ca. 30 x ca. 60 cm store 
netstykker over ventilåbningerne

• Elastiske snore skulle fæste ”skorstensteltene” til taget 



TRIN 2 forts.
”De lange baner”

n= 7 huse

”Net direkte på ventilen”

n= 4 huse

”Net direkte på ventilhætten”

n= 1 husn= 3 huse

”Skorstenstelte”

”Ekstra 
ventilation” 
opnået ved at 
installer ekstra 
gavlventilator

Ventilationen 
overvåget med 
ekstra tryk-
måler m/ alarm



TRIN 3 - Afprøvning i felt

• Afprøvning i felt sommer 2016 på 15 kyllingehuse fra 
maj/juni til medio oktober

• Praktisk erfaring fra hvert hus blev noteret af 
værtsbedrift-ejer

• Campylobacter-resultater fra hvert deltager hus samt 
andre huse der ikke deltog blev indhentet for at evaluere 
om insektværnprototyperne havde beskyttende effekt 
mod Campylobacter



TRIN 3 forts.
Bedste løsning for ”horisontalt ventilerende huse” – minimalt 
rengøringsbehov og hinder ikke ventilationen



TRIN 3 forts.

Lim:

- MS-Polymer klæber fra 
Berner

- FIX ALL fra Soudal Produkt

- Bygmas monteringslim

Velcro:

- Polypropylen

• Initialt udfordrende med valg af lim og velcrotype – måske det svageste 
led i insektværnsystmet - bør arbejdes videre med

• Skal strammes fortløbende ved påsætning for at ikke blive for kort



TRIN 3 forts.
God løsning til ”vertikal-
ventilerede-huse”

• Intet behov for rengøring

• En af Kevlartypene var fejlagtigt coatet – hvilket førte til nettet 
ikke var fikseret tilstrækkeligt og tålte derfor vindstød/UV 

• 2 huse med ”skorstenstelte” blev derfor ekskluderet fra 
studien 

• det sidste hus fik nye “telte” lavet af glasfiber – der kun 
nået at blive afprøvet i ca. 2 måneder



Trin 3 forts.
Fungerede dårlig:

• Støv og frø blev suget fast til 
nettet og støvet ble fugtigt og 
dannede ”kager” - tungvint at 
rengøre > 100 ventillapper der 
skulde tages 

• Trykmåleralarm gik ofte –
afprøvning blev afsluttet før 
tiden i 3 af de 4 huse. I hus 
med ventilhætter afsluttet 
efter kort tid – derfor 
ekskluderet



Campylobacter positive flokke i 
afprøvningshuse
a) I huse m/ insektværnsprototyper:  ca. 22 % reduktion i 
Campylobacter-positive flokke i 2016 sammenlignet med i 2014 
og 2015

b) Resultater fra 29 huse unde insektværn der var matchede 
(flere kriterier): 10 % reduktion i antal positive flokke i samme 
periode

T-test mellem a og b ikke statistisk signifikant antageligt p.g.a.

data fra kun 2-3 rotationer 

Regressionsmodel bekræfter dette



k

• Horisontalt ventilerede huse”: Insektværnprototypen med det 
største netareal fungerede bedst!

• Velcro-fæsteløsning gør det nemt at tage dem af og på, rengøringsbehovet: ikke 

stort, gennemsnitspris m/montering: 50.000 Dkr

• Vertikal ventilerede huse baseret på glasfiber-net var gode –
men bør afprøves over længer tid før endelig konklusion

• Rengøringsbehov: intet, gennemsnitspris m/montering: 75.000 Dkr

• Der ses en reduktion af antal flokke positive for 
Campylobacter i afprøvningshusene men bør afprøves 
længere før endelig konklusion

• Livslængde >5 år kan der heller ikke konkludes på endnu –
velcro af mere stift materiale at foretrække? 
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