
Riktig innstilling av for- og drikkeanlegg 

Det er svært viktig at høyden på drikkeniplene justeres i takt med kyllingenes vekst. Høydeplassering 

av drikkeniplene bør vurderes daglig og justeres ofte. For lave drikkerekker gir uheldige 

drikkestillinger. Dette gir lavere vannopptak og fører til mer søl av vann, noe som er svært uheldig for 

strøkvaliteten. Rekka med drikkenipler henger i riktig høyde når kyllingene må strekke seg litt for å nå 

drikkeniplene, se figur. En vinkel på 35-45° mellom kyllingens rygg og golvet er passende for små 

kyllinger. Etter hvert som kyllingen blir større, øker man vinkelen til 75-85° slik at kyllingen må 

strekke seg litt når den drikker. Rett høyde vil si at kyllingene må strekke seg litt for å nå niplene. 

Større kyllinger skal strekke seg mer enn små kyllinger. Også drikkekopper må heves i takt med 

Kyllings vekst. Henger de for lavt, kan det bli mye strø og skitt i koppene. 

Det er viktig at dyra får i seg nok vann. Man bør derfor forsikre seg om at hvert enkelt drikkepunkt gir 

ønsket mengde vann per minutt.  For hengende drikkenipler kan dette enkelt gjøres ved hjelp av et 

lite medisinbeger med milliliterstreker. Trykk nippelen til side og la vannet renne ned i begeret i ett 

minutt. Les deretter av på målestrekene. De ulike leverandørene kan ha ulike retningslinjer, men en 

tommelfingerregel sier at drikkenipler skal gi en vannmengde i ml/min tilsvarende kyllingens alder i 

<lager + 20 ml/min. Ved 25 dagers alder skal altså nippelen kunne gi 45 ml/min. For lite trykk kan gi 

lavt vannopptak, redusert foropptak og redusert tilvekst. For høyt trykk vil derimot kunne føre til 

vannsøl og dårlig strøkvalitet. Følg med, og følg utstyrsleverandørens anvisning for drift og 

vedlikehold. Fôrskålene står ved innsettets start helt nede i strøet. Også fôrskålene må heves i takt 

med kyllingens vekst. Brysthøyde kan være et utgangspunkt, men dette kan variere med fabrikat, 

dybde på skål osv. 

Høydeplassering av drikkeniplene bør vurderes daglig og justeres ofte. 

 

 

En vinke l på 35-45° mellom kyllingens rygg og golvet er passende for små kyllinger. Etterhvert som 

kyllingen blir større, øker man vinkelen til 75-85°, slik at kyllingen må strekke seg litt når den drikker. 

Rett høyde vil si at kyllingene må strekke seg litt for å nå niplene. 

 


