
 

 

             Svenska Pig, c/o LRF Sydost, Box 974, 391 29 KALMAR    info@svenskapig.se    www.svenskapig.se 
 

 
Brist på strö?  
 
Regn i samband med att spannmålen går i blom gynnar tillväxt av fusariumsvampar i både 
kärna och halm. Skördevädret har dessutom försvårat bärgning av halm. Fusariumsvampar 
kan bilda toxiner som leder till hälsostörningar hos grisar. Ta del av den information som 
djurhälsoveterinär Monika Löfstedt har sammanställt i Djurhälsonytt nr 4 och på hemsidan 
www.svdhv.org. Informationen finns också på Svenska Pig:s hemsida www.svenskapig.se.  
 
 
 
Inte bara halm 
För den som har brist på halm av god kvalitet finns några olika alternativ. Både torvströ och 
spån kan i de flesta fall ersätta eller dryga ut halmen. För sysselsättning kan hö av god 
kvalitet vara ett bra alternativ. Hö fungerar emellertid dåligt som strömedel. 
 
Torvströ 
Även bärgningen av torv har drabbats av regnet. Inte alla torvtäkter är regndrabbade. I östra 
Bergslagen är läget bra men i täkten i Västsverige är det värre. Regnandet har orsakat brist 
på torv i förhållande till efterfrågan och därför säljer Noeva, som står för den mesta 
torvbrytningen i landet, bara torv till sina nuvarande kunder som i sin tur packar och säljer 
torven vidare till användare. Några djurägare finns som kunder hos Noeva sedan lång tid 
och till dem fortsätter torvleveranserna i lös vikt som tidigare. 
 
För att dryga ut halmen med torvströ i djupströboxar rekommenderar Leif Olsson Noeva, 
80 % halm och 20 % torvströ. Men, erfarenheter har visat att i betäckningsavdelningen ska 
torvströ undvikas. Sämre dräktighetsresultat vid seminering har påvisats med torv som strö. 
Torr torv dammar. Torv med hög vattenhalt kan absorbera mindre mängd vätska och kan 
dessutom frysa i kalla lösdrifter. Enligt uppgift bör vattenhalten vara 40-45 %, inte högre. 
Ett lass med 140 m3 torv bör inte väga med än 25 ton.  
 
För den som vill läsa mer om torv har JTI har i samarbete med SvDHV och SVA gjort en 
studie av torvens egenskaper och inverkan på stallklimat, gödselsystem, djurhälsa och 
tillväxt i smågrisstallar. Rapporten finns att läsa på www.jti.se/uploads/jti/t81.  
 
Spån 
Kutterspån används på många grisgårdar. Till slaktgrisar och tillväxtgrisar fungerar spån 
utmärkt. Spån kan också användas som grund tillsammans med halm i djupströboxar. I 
grisningsboxar kan de terpentiner som det finns mer eller mindre av i olika träslag, inverka 
negativt på den nyfödda grisen. Efter någon dag har navlar läkts, klövar har hårdnat och 
spånet kan användas.  
 
Tillgången på spån är också begränsad i år, eftersom efterfrågan på sågade varor har 
minskat och minskar fortfarande på grund av en svajig världsekonomi.  
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Planera nu 
Åtgärda konstaterad eller befarad brist på strö redan nu. Priset på halm, torv och spån 
kommer att stiga under kommande produktionssäsong. Det förutspår alla 
försäljningskanaler vid en rundringning. Just nu är det god tillgång på spån säger 
Lantmännen, men läget kan snabbt ändras om några stora kunder gör stora beställningar.  
 
Kontrollbesök 
Var noga med att skriva ner hur tillgången på strö ska säkras. Vid kontrollbesök är det en 
styrka att kunna visa att en plan finns och som följs. Har en beställning gjorts av spån, torv 
eller halm för senare leverans, så lägg beställningsordern tillsammans med planen för 
strötillgång.  
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