
”Vi vidste, at vi kunne halvere vores varme-
udgifter, for der var mange landmænd i 
området, som havde fået et stokerfyr eller 
pillefyr, som var meget billigt i drift i for-
hold til olien,” fortæller Karl om pillefyret, 
der nu har varmet huset op i snart otte år.

”Vi skiftede oliefyret i 1985, da vi overtog 
gården. 20 år senere trængte det til at blive 
skiftet ud, og vi brugte også efterhånden 
for meget olie,” fortsætter Karl, mens  
Vibeke disker op med både boller, pålæg 
og god kaffe.

Heste, grise og høns
Vi er kommet på landet på Fyn. Der er kun 
hovedbygningen og en enkelt tilbygning til-
bage af det nedlage landbrug fra 1916, som 
tidligere også rummede bygninger med 
stalde til både heste, grise og masser af 
høns. Her har Vibeke og Karl boet siden 
1985.

Vibeke er pensioneret lærer, mens Karl er 
pensioneret kundechef i banksektoren. 
De har tre voksne børn og fem børnebørn. 
I dag lejer de et værelse på gården ud.

”Det var vores drøm at få vores eget sted på 
landet, hvor der var plads til vores heste,” 
fortæller Vibeke og Karl, som siden har 
revet mange af bygningerne ned, så der 
nu er udsigt over majsmarkerne – eller i 
hvert fald udsigt over stubbene af majs-
planter, for det er blevet vinter.

Bygninger er revet ned
Hovedbygningen er gennem årene blevet 
totalt renoveret, og mens vi nyder de hjem-
melavede boller, viser Karl billeder frem 
af gården, som den så ud, da han og Vibeke 
overtog den.

Dengang gik hestene i en af bygningerne, 
men det blev efterhånden for dyrt at ved-
ligeholde de mange bygninger, som ikke 
rigtigt var i brug. Derfor har parret i de 
seneste år revet bygninger ned og dermed 
åbnet gården op.

Overvejede jordvarme
Da det blev tid til skifte det gamle oliefyr 
ud, overvejede Vibeke og Karl i første om-
gang at konvertere til jordvarme. 

”Vi fik også besøg af en energikonsulent, 
som lavede en række beregninger for os,” 
fortæller Karl. ”Men vi droppede jordvar-
men, fordi det ikke var så nemt at over-
skue konsekvenserne af sådan et anlæg,” 
siger han.

På det tidspunkt stod hele gården stadig. 
”Derfor havde vi god plads til et stokerfyr 
og til opbevaring af korn, som også kan 
bruges som brændsel sammen med 
træpiller,” forklarer Karl.

”Vi talte med en vvs-mand, som vi kendte 
og stolede 100 procent på. Han havde sat 
stokerfyr op andre steder, og han rådgav 
os om vores valg,” tilføjer han om den en-
delige beslutning. Det hjalp også med til 
beslutningen, at Karl gennem sit virke i 
banken som ansvarlig for landmandskun-
der havde mødt mange, der havde stor 
glæde af netop et pillefyr eller stokerfyr.

Sparer penge på varmen
Investeringen til både stokerfyret og en 
elvandvarmer til produktion af varmt 
brugsvand om sommeren, når fyret er 
slukket, stod i omkring 90.000 kroner. ”De 
penge lånte vi, så det gav os selvfølgelig 

en ekstra udgift,” indrømmer Karl. ”Til 
gengæld kunne vi spare mange penge på 
udgifterne til varme” siger han.

Selve arbejdet med konverteringen mær-
kede Vibeke og Karl ikke meget til. ”Det 
foregik jo hovedsageligt udendørs og i til-
bygningen,” forklarer Karl. ”Olietanken 
stod udendørs, og den blev kørt væk for 
en beskeden pris. Vvs-manden ordnede 
det hele fra A til Z, og det var helt smerte-
frit,” siger han.

Ikke bundet af oliepriserne
Både Vibeke og Karl lyser op, da de for-
tæller om fordelene ved deres fyr. 

”Vi har fået meget mere og billigere varme i 
flere rum end tidligere. Vi tillader os at 
have den rumtemperatur, vi har lyst til,” 
forklarer Karl, mens Vibeke nikker. ”Sam-
tidig er vi ikke bundet af de stigende olie-
priser. Prisen på træpillerne har været 
uforandret de sidste fem år,” tilføjer han.

”Vi er rigtig tilfredse med vores investering. 
Vi har fået meget mere varme i huset, 
men betaler en tredjedel mindre i varme,” 
konstaterer Vibeke.

I starten fyrede Vibeke og Karl med korn, 
men så steg kornpriserne. ”Nu fyrer vi 
kun med træpiller,” siger Karl, som ikke 
kan forestille sig at gå tilbage til korn, selv 
hvis priserne falder.

”Nu har vi jo heller ikke rigtig plads til  
opbevaringen af korn længere,” tilføjer Vi-
beke og kigger over mod en af de byg-
ninger, som ikke længere står tilbage.

”Det var også mere besværligt at få fyret 
til at køre optimalt med korn,” indrømmer 
Karl. ”Men hvis man passer fyret ordentligt, 
så kører det bare. Stokerfyret kræver lidt 
mere arbejde og opmærksomhed, og man 
er lidt mere bundet af det end af oliefyret,” 
siger han.

Man kan fylde fyret op en gang om ugen, 
men Karl gør det typisk hver dag, og så 
tager det kun et par minutter. På den 

måde føles det fysiske arbejde ikke hårdt, 
selv om det kan være svært at håndtere 
de tunge poser med træpiller. 

Til gengæld er der også andre fordele: 
”Fyrrummet er også et fortræffeligt sted 
at tørre tøj om vinteren. Vi bruger stort set 
aldrig længere vores tørretumbler,” siger 
Vibeke.
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Da oliefyret skulle skiftes ud, gik Vibeke og Karl over til et stokerfyr, der varmer huset op 
ved at brænde træpiller. Nu har de fået det varmere i flere rum end tidligere, men sparer 
en tredjedel på varmeudgifterne.

OPVARMNING MED TRÆPILLER 
HAR GIVET MERE OG BILLIGERE 
VARME

GODE RÅD OVER HÆKKEN

Ansøg om evt. energitilskud hos  
et energiselskab, før du sætter 
arbejdet i gang

Udnyt evt. fradrag, f.eks. håndvær-
kerfradrag i arbejdsløn

Man skal vide, at stokerfyret kræver 
lidt mere opmærksomhed

Der er lidt fysisk arbejde involveret 
i at have et stokerfyr

“Vi har fået meget mere og billigere varme i flere rum end  
tidligere. Vi tillader os at have den rumtemperatur, vi har  
lyst til. Vi har fået meget mere varme i huset, men betaler  
en tredjedel mindre i varme.”

Vibeke og Karl

FAKTA OM HUSET

Hustype: Landhus, stuehus 1850-1920

Byggeår: 1916

Areal: 254 m2

Energiløsninger: Konvertering til pillefyr

Samlet investering for alle løsninger: 
90.000 kr.

Samlet årlig besparelse for alle 
løsninger: 17.100 kr.
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Alle historier i casebanken er udtryk for boligejernes egne synspunkter og holdninger, ligesom
 tal for investering og energiforbrug før og efter renoveringen kom

m
er fra boligejeren selv. D

er er brugt gennem
snitlige energipriser og korrigeret energiforbrugene efter vejret.


