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Varmekilde Investeringskostnad Variable kostnader Arbeidsbehov Egnet for varmluftstørke Egnet for kaldlufttørke Andre varmebehov
      
Fossilfrie:      
Ved 3 3 1 1 3 2
Flis 1 3 3 4 4 1
Pellets 1 3 4 4 4 1
Biodiesel 3 1 4 4 4 4
Biogass, egen 1 4 3 3 4 1
Biogass, kjøpt 3 2 4 3 4 4
Halm 1 3 3(2) 4 2 1
Solceller 2 4 4 1 1 1
Solfangere 2 4 4 1 1 2
Solfangertak 4(3) 4 4 2 4 4
Strøm 4(3) 2 4 1 2 4
Varmepumper 3 3 4 1 2 3
      
Fossile:      
Fyringsolje 3 2 4 4 4 4
Propan 3 2 4 4 4 4
      

For kaldlufttørker er det gjort en forutsetning om effektbehov på 30-40 kW som tillleggsvarme. For varmlufttørker er det vurdert et effektbehov på 200-300 kW. 
Høye tall = bra: Lav investeringskostnad, lave variable kostnader, lavt arbeidsbehov, godt egnet til varm/kaldluftstørke og lite behov for å kombinere med andre varmebehov.
Kilde: Fossilfri korntørking, rapport skrevet av Lars Kjuus, NLR Øst, for Klima Østfold.      
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Flis: Håkon Huseby varmer opp både flere hus, verksted og låve med vannbåren varme fra flis. (Arkivfoto)

Fra korntørking til tilleggsnæring
Håkon Huseby ønsket å gå fra diesel til flis. Nå leverer han flis til andre, også.
FOSSILFRI KORNTØRKE

Tekst: Linda Sunde

I 2010 begynte Håkon Huseby fra Ås og fami-
lien å tørke korn med flis. De kjøpte en 250 
kW Veto. Den visste de å utnytte til langt mer 

enn korntørking.
– Vi gjorde om gården til vannbåren varme. Nå 

varmer vi opp både gårdsverkstedet, boligen vår, 
kårboligen, en tomannsbolig og en låve på rundt 
3000 kvadrat, forteller han.

I tillegg skal de koble på tre boligenheter til.
Både hus og låve leier de ut med oppvarming 

inkludert.
– Da kan folk ha det godt og varmt. Det koster 

ikke mye med en kW ekstra, det er grunninveste-
ringen som koster, sier Huseby fornøyd.

Tilleggsnæring
I starten leide de en flishugger. 

Men etter hvert investerte de i en egen, større 
flishugger. Nå lager de flis også til andre. 

– Vi produserer i alle fall 3000 kubikk flis i året, 
og bruker rundt 1000 kubikk selv. Resten selger 
vi. Flisproduksjon er blitt en tilleggsnæring i 
drifta vår, forteller Huseby.

Flisen de produserer, erstatter mye diesel.
– En kubikk tørr flis produserer rundt 800 

kWh. I fjor produserte vi 800 000 kWh som gikk 
til korntørke og oppvarming på gården. Det til-
svarer energien fra 80 000 liter diesel. Det er litt 

moro. Ja, det er artig. Vi er selvforsynte med ener-
gi. Det er en motivasjon, sier Huseby.
– Hvorfor begynte du med flisfyrt korntørke opprin-
nelig?

– Jeg hadde troa på det. Og det er moro å være 
selvforsynt med energi. Energi blir ikke billigere, 
og dieselprisene gikk oppover. Hvis kornet er fuk-
tig nå, kan jeg bare tørke det, sier han.

Familien eier 1500 dekar, og driver 3600 dekar 
med korn.

Avlingene varierer naturlig nok, men Huseby 
anslår at han tørker i snitt 2000 tonn korn i året.

– Det er veldig opp og ned hvor rått kornet er, er-
kjenner han.

Tidligere måtte han bruke diesel for å ta toppe-
ne i korntørkinga. Det er det slutt på nå. 

I år investerte familien på nytt, i en Akron Bio 
400+.

– Det er en flisfyr som produserer varmluft og er 
laga for å tørke korn. Det er en langsiktig investe-
ring - og det er artig å kun bruke flis, sier Huseby.

Langsiktig
Hvilke råd har han å gi til andre som vurderer fos-
silfri korntørking?

– Tenk langsiktig. Det er framtidsretta og trive-
lig. Og det gir en veldig god følelse at du både kan 
utnytte virke fra jordkantrydding på gården, og 
treske selv om kornet er råere, sier Håkon Huseby.

Tilskuddet fra bioenergiprogrammet til Inno-
vasjon hjelper på økonomien, legger han til. •

 Mange alternativer: Det finnes en rekke fossilfrie alternativer til korntørker. Hvilken som passer deg, kommer an på en rekke faktorer, som dyrkingsstrategi, ønske om egeninnsats og mulighet           for salg av energi. Bildet viser en oljefyrt satstørke (Arkivfoto)

Korntørker: De fossilfrie alter nativene
Å velge korntørke er som å velge bil, mener Lars Kjuus – vi har forskjelli-
ge behov. Hva passer deg?

FOSSILFRIE KORNTØRKER
Tekst: Linda Sunde

Dersom du ønsker en fossilfri korn-
tørke, finnes det en rekke ulike 
energikilder du kan bruke. 

Lars Kjuus, rådgiver i Norsk 
Landbruksrådgiving Øst, har laget 

en rapport som blir gitt ut i disse dager om tema-
et, på oppdrag fra Klima Østfold.

Han sammenligner det å velge korntørke og 
energikilde med å velge hvilken bil man skal kjø-
pe.

– Vi har ulike behov. Hvis det fantes bare ett 
behov, trengte man bare å lage én bil. Det er også 
veldig individuelt hva slags korntørke man skal 
velge, sier Kjuus.

Kald eller varm luft
Dersom du skal ha korntørke, er det første spørs-
målet om du skal ha en kaldluftstørke, eventuelt 
med tilsatsvarme, eller en varmluftstørke.

– En kaldluftstørke vil være en god buffer for 
mange, for å kunne treske når det er gode forhold. 
For de som satser på å lagre kornet til etter nyttår, 
vil det være behov for en form for tilleggsvarme. 
For større anlegg fra rundt 200 tonn vil en form 
for varmluftstørke være aktuell, sier Kjuus.

– For å få lønnsomhet i et biofyringsanlegg som 
skal brukes til varmluftstørke, må du ha et ener-
gibehov på 200 000 til 250 000 kWh i året, anslår 
han.

Med smågrisproduksjon, slaktekylling eller 
kalkun på gården er det mulighet for god lønn-
somhet på anlegget, mener han. Men på et gårds-
bruk med bare kornproduksjon er det kanskje 
bare bolig og gårdsverksted som skal varmes opp, 
i tillegg til korntørka. 

– Da er det vanskelig å få lønnsomhet i anlegget. 

Da bør man undersøke om det finnes muligheter 
for å selge varme til nærområdet, foreslår Kjuus.

Kombinasjon med andre varmebehov
Det er en rekke ulike fossilfrie energikilder man 
kan bruke i korntørka.

– Skal du bruke pellets, flis eller halm, er du av-
hengig av å ha et stort behov for oppvarming. Men 
har du det, er det gunstig å kombinere det med 
korntørke, sier Kjuus.

Hvilken av de tre skal du så i fall velge?
– Det er helt forskjellige fyringssystemer. Et 

halmfyringsanlegg krever mye mer arbeid. Du 
må fyre manuelt flere ganger i uka. Er du mye bor-
te, du jobber for eksempel utenfor gården, passer 
det dårlig. Fordelen er at du kan fyre med nesten 
hva som helst, bare det er brennbart og lovlig.

– Har du skog og tilgang på billig virke, vil flis-
fyringsanlegg være gunstig. Dette er så godt som 
helautomatisert, legger han til.

– Pellets er lettvint. Du bestiller ferdig pellets, 
og du kjøper ofte inn i mindre partier. Du trenger 
ikke ha så stort lager. Anleggene er litt enklere. 
Men kostnaden per kWh er litt høyere, sier Kjuus.

Ved og biogass
Det finnes også andre alternativer.

– Biogass kan erstatte propan for de som allere-
de har propanfyringsanlegg. Det er relativt billi-
ge anlegg, sier Kjuus.

– Ved er relativt uaktuelt, for det er veldig ar-
beidskrevende, både å fyre og skaffe veden. Det 
gir også for liten effekt for en varmluftstørke. Der 
mener jeg det ikke er aktuelt i det hele tatt. For en 
kaldluftstørke kan det være greit, sier han.

– I disse dager kaster mange ut oljebrennere 
fra bolighuset. Det er god lønnsomhet i å beholde 
den, og fyre med biodiesel. Men denne løsningen 
er for liten for en varmluftstørke, sier han.

Sol
Alle variantene med solenergi har en ulempe, pe-
ker Kjuus på.

– Som regel fungerer de dårligst når du trenger 
korntørka aller mest: Når det er regn og overskyet, 
sier han.

– Solfangertak er en billig måte å øke kapasiteten 
på en kaldluftstørke. Men når du virkelig trenger å 
tørke korn, fungerer også solfangertaket dårlig. Da 
kan man ha en alternativ varmekilde for å få opp ef-
fekten. Det kan være alt fra vedanlegg til flisanlegg, 
pelletsanlegg, propanfyringsanlegg eller biogass. 

– Blir ikke det dyrt?
– Det går igjen at veldig mange av løsningene blir 

altfor dyre om man bare skal bruke dem til korn-
tørka. Det er viktig å kombinere med oppvarming 
av bolighus, verksted eller andre lokaler. Se på mu-
ligheten til å selge varme til naboer, idrettshall, 
kirke eller andre i nærheten, sier Kjuus.

Mobile anlegg kan være aktuelle. Det finnes en 
del kontainerløsninger som kan flyttes med krok-
bil, peker han på. 

Tørkesesongen for korn er relativt kort om høs-
ten. Den er utenom sesongen for varme i bolighus, 
offentlige bygg eller industrilokaler. Det gir mulig-
heter. Enten at du leier en mobil løsning til gården 
i den korte perioden du tørker korn, eller at du selv 
eier en løsning, flytter fyren og selger varme. Det 
kan være en ekstra inntekt, sier Kjuus.

– Biodiesel er et godt alternativ, legger han til. 
– Det er få kW man trenger, og da gjør det ikke 

noe om de variable kostnadene er høye. Ofte er in-
vesteringskostnaden lav. Det finnes enkle varme-
kanoner fylt med biodiesel, sier Kjuus.

Teknisk utvikling
Mange faktorer avgjør for den enkelte bonde. Hvil-
ken mottakskapasitet har kjøperen av kornet? 
Hvor bor han, hvordan er arbeidssituasjonen, kan 
han bruke eksisterende bygninger, kan han selge 
strøm, og mye mer.

Kjuus peker også på at bøndene har forskjellige 
personlige egenskaper. 

– Noen har is i magen og høster relativt tørt korn. 
Noen skal være først ute med treskeren, og tresker 
med høye vannprosenter. Man blir ikke rik av å tør-
ke korn. Kan man tørke korn på jordet, er det den 
billigste løsningen, sier han.

Dagens tørkesituasjon er også viktig for om du 
bør investere nå eller vente, mener han.

– Flere av energikildene er fortsatt under teknisk 
utvikling. Jeg tror vi vil se mange nye teknisk løs-
ninger og muligheter i fremtiden. Derfor kan det 
være lurt å sitte litt på gjerdet hvis man har et godt 
fungerende tørkesystem som fungerer med fossilt 
brennstoff. Skal man derimot bygge nytt eller for-
nye seg, bør en vurdere fossilfri korntørking, da et 
forbud er på trappene, sier Lars Kjuus. •

Lars Kjuus


