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Varje år förbrukas stora mängder strömate-
rial inom nötköttsproduktionen. Strömateri-
alet ska erbjuda djuren en torr och ren ligg-
plats samtidigt som det ska vara bekvämt att 
ligga på. Dessutom ska arbetsinsatsen vad 
gäller hantering vid hemkörning, i lager så 
väl som i stallet vara rimlig. 

Nötköttsproduktionen innebär en stor 
diversitet, både vad gäller byggnadslösning-
ar och djurkategorier. För exempelvis en 
producent som föder upp mjölkrastjurar 
handlar det om att hitta strömaterial som 
fungerar både för den lilla kalven i mottag-
ningsstallet, där boxen gödslas ut relativt 
ofta, och till de slaktfärdiga tjurarna där 
djurskötaren behöver ett system som kräver 
en relativt liten arbetsinsats inne bland tju-
rarna, för att hålla en säker arbetsmiljö. För 
dikalvsproducenten ska strömaterialet vara 
enkel att underhålla med en låg arbetsinsats, 
samtidigt som det ska skapa en bra miljö för 
den nyfödda kalven, dvs. en miljö som är lätt 
att hålla ren. Strömaterialen ska dessutom 
fungera under hela året; både under varma 
sommardagar, blåsiga och regniga höstdagar 
och under kalla vinterdagar.

I denna skrift har vi samlat fakta och er-
farenheter om strömaterial som förekom-
mer på den svenska marknaden. En del är 
vanliga, medan en del andra förekommer 
mer sällan. Med stor sannolikhet finns 
det strömaterial ute på gårdarna som inte 
tas upp i denna skrift, men då erbjuder 
”Ströguide för nötköttsproducenter” ett 
underlag för jämförelse av exempelvis väts-
keupptagningsförmåga och åtgång. Detta 
för att utvärdera förutsättningarna på det 
egna företaget.

Vi hoppas att ”Ströguide för nötköttsprodu-
center” ska bidra med ökad kunskap om hur 
du som enskild producent kan åstadkomma 
torra liggytor, oavsett väderlek och storlek 
på skörd, då detta är ett av många sätt för 
att öka  djurvälfärden och därmed stärka 
den svenska nötköttsproduktionens kon-
kurrenskraft.

”Ströguide för nötköttsproducenter” utgavs 
första gången 2013 och har varit mycket 
uppskattad. Inte minst under 2018 när alter-
nativa strömaterial har diskuterats mycket. 
Denna uppdatering innehåller korrigering av 
vissa faktadelar och vi hoppas att denna nya 
versionen ska komma till stor användning.

Gård & Djurhälsan 
December 2018

FÖRORD
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STRÖMATERIAL
Det finns många olika faktorer att ta hänsyn 
till vid val av strömaterial. Valet påverkas 
bl.a. av:

• Produktionsinriktning(-ar) 
•  Inhysningssystem 
• Tillgång på alternativa strömaterial 
• Gödselhantering

Oavsett vilket inhysningssystem eller 
strömaterial som används är ändå målet 
alltid det samma; djuren ska kunna ligga 
på en torr och ren liggplats samtidigt som 
arbetsinsatsen för att underhålla liggplatsen 
bör vara rimlig.

Enligt Djurskyddsbestämmelserna 
för nötkreatur (Jordbruksinforma-
tion 2018-5) gäller följande: 
• Du ska se till att alla dina nötkreatur  
 har var sin liggplats så att de kan  
 ligga samtidigt. Liggplatserna ska  
 vara torra och rena och vara anpas- 
 sade för nötkreatur och det klimat  
 som är i stallet. Om ditt stall har ett  
 utomhusliknande klimat bör det  
 finnas en bädd av halm eller annat 
 skyddande material på liggplatser- 
 na under den kalla årstiden. 

• Strömaterialet ska vara av lämplig  
 typ och av god hygienisk kvalitet.

• Båspallar och liggbås för mjölkkor  
 ska ha en bädd av halm eller annat  
 jämförbart material.

• Boxar för kalvar upp till en månads  
 ålder ska vara försedda med strö av  
 halm eller annat jämförbart material. 

• Liggplatser för nötkreatur som är  
 äldre än en månad bör vara försed- 
 da med strö.

Strömaterialens förmåga att binda och 
behålla vätska
En viktig egenskap för strömaterial är 
förmågan att binda vätska. Här skiljer sig 
strömaterialen åt generellt, men det finns 
också skillnader beroende på hur strömate-
rialen processats. Hackad halm har exem-
pelvis större vattenuppsugningsförmåga än 
lång halm, se tabell 1. 

Förutom att strömaterialet ska kunna bin-
da vätska, ska det också behålla vätskan 
då materialet utsätts för belastning. Enligt 
försöksresultat har torv i särklass störst 
förmåga att binda vätska, men då trycket på 
materialet ökas, minskar skillnaderna mel-
lan de undersökta strömaterialen, se figur 1.

Figur 1. Olika strömaterials uppsugningsförmåga bero-
ende på belastning (Peltola, m fl,1986).

4



Åtgång av olika strömaterial
Det är svårt att ange hur stor åtgången är 
för olika strömaterial. Detta eftersom varia-
tionen är stor, både i försök och i praktiken. 
Många faktorer påverkar ströbehovet så som 
t ex inredningssystem, beläggningsgrad, 
djurkategori, årstid och väderlek, typ och 
kvalitet på strömaterialet samt foderstatens 
sammansättning. Generellt är det dock så att 
i system med uppbundna djur och i liggbå-
ssystem används relativt lite strö, medan 
åtgången av strö naturligtvis är betydligt 
större i system med olika typer av ströbäd-
dar. Även djurens aktivitetsnivå påverkar 
behovet av strömaterial och djur som rör sig 
mycket i boxen, t ex tjurar, kan ha ett högre 
behov av strö än mindre aktiva djur så som 
dräktiga kvigor.

Brandskydd 
Lantbrukets Brandskyddskommitté, LBK, 
har tagit fram rekommendationer för att 
minska risken för och effekterna av brand. 
Vad gäller strömaterial bör följande råd 
iakttas: 

• För ligghall i form av enkelt stall med 
öppen långsida, där djuren fritt kan gå ut 
och in i ligghallen kan halmlagret placeras i 
direkt anslutning till ligghallen och inga sär-
skilda brandskyddsåtgärder behöver vidtas. 

• För övriga djurstallar, vilket innebär 
stallar där djuren inte har fritt tillträde 
till utevistelse eller fri utrymningsmöjlig-
het, gäller den allmänna regeln om att ett 
fristående och osektionerat hö- och halm-
lager ska placeras med minst 15 m skydds-
avstånd från stallbyggnaden. Är lagret 
placerat intill någon av stallbyggnadens 
sidor ska denna sidovägg brandsektioneras 
i lägst brandteknisk klass EI 60. Däremot 
är det tillåtet att lagra ett dagsbehov av hö 
och halm i djurstallet.

Inhysningssystem
I detta material benämns fem olika inhys-
ningssystem. Uppbundna djur innebär djur 
uppbundna på båspall, medan liggbås inne-
bär system med både vanliga liggbås och 
liggbås utformade som lådor, s.k. liggsängar. 
En djupströbädd är en ströbädd där kom-
postering (brinning) uppstår. Kompostering 
är en aerob nedbrytning av organiskt ma-
terial, dvs. nedbrytningen sker i närvaro av 
syre, samtidigt som värme, koldioxid, vatten 
och mullämnen bildas. Om inte tempera-
turen i bädden stiger, kallas bädden istället 
för ströbädd, vilket är vanligt att använda i 
tillfälliga lösningar som t ex kalvningsboxar. 
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Att få en fungerade djupströbädd
Det bästa är att få en djupströbädd som 
brinner, vilket betyder att strömaterialet i 
botten av bädden bryts ned. Detta gör att 
bädden inte växer nämnvärt på höjden. I 
många fall fortsätter dock bädden att stiga, 
ca 20 centimeter per månad är vanligt. 

För en väl fungerande djupströbädd krävs 
att bädden anläggs med tillräcklig mängd 
halm alternativt att en grund läggs med t ex 
torv. Det är sedan viktigt att tillförseln av 
strö blir jämn så inte bädden hinner bli blöt 
och kladdig, eftersom en sådan bädd är svår 
att reparera. Det finns många olika lösningar 
för att strö i djupströsystem. Oavsett metod 
är det viktigt att få strömaterialet jämnt 
spritt över hela ytan. 

Utöver en luftig bädd, behövs också bra  
övriga förutsättningar för mikroorganis-
merna för att få en djupströbädd att brinna. 
För att få en bra start på djupströbädden 
kan det därför vara bra att anlägga den 
innan den kalla säsongen. Detta innebär 
också att det kan vara svårare att starta en 
brinning i en djupströbädd som gödslas 
ut under vintersäsongen, än att bibehålla 
processerna i en fungerande djupströbädd. 
Däremot är det inte alltid möjligt att låta 
djupströbädden ligga kvar under hela vin-
tern, men det kan vara en fördel att vara 
medveten om svårigheterna. 

Kol/kväve-kvot
Det är mikroorganismer som bryter ner 
djupströbädden och optimala förhållan-
den för mikroorganismerna innebär en 
god tillgång på syre, ca 60 % vattenhalt 
samt en C/N-kvot (kol/kväve-kvot) på 
30. Är vattenhalten för låg, avstannar den 

mikrobiella aktiviteten, medan en för hög 
vattenhalt gör att nedbrytningsprocessen 
blir anaerob, dvs. en förruttnelse sker. En 
C/N-kvot över 30 leder till en långsam-
mare komposteringsprocess, medan en 
lägre C/N-kvot resulterar i kväveförluster 
i form av ammoniakavdunstning. Det är 
inte enbart mängden kol, utan också kolets 
tillgänglighet för biologisk nedbrytning 
som styr processen. Socker och stärkelse 
bryts ner snabbare än cellulosa, hemicel-
lulosa och lignin. På grund av sitt innehåll 
av lignin bryts därför sågspån och torv ner 
långsammare än halm. C/N-kvoten påver-
kas genom tillförsel av urin (som innehåll-
er mycket kväve) och tillförsel av strömedel 
(kolhydrater). Hur mycket strö som ska 
tillföras per djur och dygn för att få en 
optimal kompostering är dock inte möjligt 
att säga eftersom strömaterialets kvalitet, 
bäddens utformning, djurens beteende etc. 
har betydelse.

Flugor
Framför allt under sommarsäsongen kan 
flugor vara ett stort problem i olika typer 
av ströbäddar. Att under denna säsong byta 
ut strömaterialet i t ex kalvboxar från halm 
till värmebehandlad halm, torv eller spån, 
har visat sig kunna minska förekomsten 
av flugor. I de s.k. komposteringsstallen 
utvecklas inga flugor i komposteringsbäd-
den, vilket gör att förekomsten av flugor är 
betydligt lägre i komposteringsstall än  
i stallar med djupströbäddar av halm. 

Exempel på C/N-kvot för några 
strömaterial 
Halm 80–140
Sågspån 200–400 
Torv ca 100
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Halm finns tillgängligt i hela landet. Kva-
liteten beror på vilket spannmålsslag som 
halmen kommer ifrån, samt förhållanden 
under skörd och lagring. 

Halm kan användas både hel och hackad. 
Hackad halm har större förmåga att binda 
vatten och det gör också att en djupströbädd 
blir lättare att gödsla ut tack vare strukturen 
som den hackade halmen ger. Hackad halm 
kan dock ge en mer packad ströbädd i ett 
djupströsystem, vilket gör att den biologiska 
nedbrytningen i bädden försämras, liksom 
bärigheten. Läs mer om ströbäddar  i kapit-
let Strömaterial.

Uppsugningsförmåga
Torr halm av god hygienisk kvalitet har den 
bästa uppsugningsförmågan. Halm bin-
der ungefär dubbelt så mycket vätska som 
spån, och hackad halm binder mer vätska 
än långstråig halm. Skillnaderna i uppsug-
ningsförmåga mellan spannmålsslag är 
liten, men havrehalm binder mer vätska än 
råghalm, som i sin tur binder mer vätska än 
vetehalm.

Åtgång
I djupströsystem används tumregeln 1,3–1,4 
kg halm per 100 kg kroppsvikt och dag. Vid 
etablering av en djupströbädd med halm re-
kommenderas att man tillför mycket halm, 
för nötkreatur 20–25 kg halm/m2.

Tabell 2. Teoretisk beräkning av halmåtgång i 
olika system ( Jordbruksverket, 1995)

I system med omgångsuppfödning, där 
ströbädden byts ut relativt ofta, till exempel 
i kalvboxar, avgörs strömängden lika myck-
et av kalvens komfortbehov som halmens 
uppsugningsförmåga. En rekommenderad 
halmmängd i kalvbox är att se till att kalven 
har så mycket halm i boxen att det täcker 
både klövar och hasor. 

Hur ofta behöver man strö?
Antal strötillfällen varierar och måste 
anpassas och utföras vid behov dvs. innan 
bädden blir söndertrampad och kladdig. 
Detta innebär i de flesta fall några gånger 
per vecka. Med fler strötillfällen håller sig 
djuren renare och den totala halmåtgången 
har visats bli lägre. 

HALM
Halm är ett strömaterial som ger en torr bädd, 
och som även ger isolering för djuren. 
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Lagring och hantering
Halm ska förvaras torrt, och gärna i när-
heten av stallutrymmena. Det är en fördel 
om det är möjligt att lagra halm under tak, 
men även lösningar med att täcka halmen 
med plast eller presenning är vanliga. Det är 
dock en förutsättning att underlaget är torrt, 
gärna betongplatta, så att inte fukt sugs in 
underifrån. Det finns också nya tekniker för 
inplastning av halm för lagring utomhus, 
dock är det viktigt att vara uppmärksam så 
att fukt inte tränger in vare sig från kort-
sidor eller underifrån, vilket innebär att 
lagringsplatsen bör ligga lite högt.

Hanteringen vid ströarbetet beror på stalltyp 
och anläggningens storlek. Det är vanligt att 
strö från loft, att rulla ut för hand, använda 
minilastare och traktorlastare eller ströma-
skiner. Teleskop- eller traktorlastare med 
roterande spjut samt rälshängda vagnar är 
andra alternativ.

Inhysningssystem och djurkategorier
Halm kan användas till alla djurkategorier 
och i alla typer av inhysningssystem. 

Det finns möjligheter att kombinera halm 
med andra produkter. En inte ovanlig  
modell är att blanda halm och torv vilket 
medför att bärigheten i bädden ökar. Ofta 
blandas 50 % torv med 50 % halm, men max  
60 % torv rekommenderas. Halmen fungerar 
då som armering i bädden och ju långstråi-
gare halmen är desto bättre. 

Halm kan också kombineras med kalk. 
Erfarenheter finns framför allt med mjölk-
kor, där man upplevt lägre förekomst av 
bakterier. Blandningen används då i system 
med liggsängar, där fyllningen görs med en 
kalk-, halm- och vattenblandning bestående 
av ca 50 % halm och 50 % kalk. Viktigt är att 
den osläckta kalken har rätt partikelstorlek, 
att halmen bearbetas till rätt söndermald 
storlek i en blandarvagn, samt att fukt finns 
tillgängligt i kalken eller att vatten tillsätts. 
Bottenfyllningen ska göras så att ett fast 
lager bildas, medan topplagret, som fylls på 
och byts ut av djuren själva, ska vara lufti-
gare. Tänk dock på att det är ganska stora 
mängder som ska läggas in i liggbåsen samt 
att djuren, framför allt då man precis fyllt 
på, kan sparka ut en hel del i gångarna som 
gödselsystemet måste kunna hantera.

1m 3 lös halm = 55–75 kg halm
1m3 balad halm = 90–160 kg halm

STRÖAD YTA L I G G B Å SDJUP-
STRÖBÄDD

TILLFÄLLIG
STRÖBÄDD

UPPBUNDET
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Merparten av dessa är förmodligen mer 
aktuella i mjölkproduktionen, då de är bak-
teriefria och därför anses vara positiva för 
mjölkkvaliteten, vilket kan kompensera ett 
högre pris jämfört med hemmaproducerad 
halm. Produkterna kan dock vara aktuella 
även i nötköttsproduktionen och används 
idag i både kalvstallar och liggbåssystem. 

Produkterna utgörs av halm som rivs och 
sedan värmebehandlas. Halmens vaxskikt 
försvinner då, vilket innebär att halmens 
vätskeupptagningsförmåga ökar. Processen 
gör också att de värmebehandlade halm-
produkterna är mjukare i strukturen än 
obehandlad halm, vilket kan minska före-
komster av avskavd päls på djurens hasor. 
För att producera pellets pressas sedan de 
rivna bitarna till pellets och på marknaden 
finns det idag pellets i olika storlekar.  Båda 
pelleterade och snittade produkter är också 
behandlade så att de ska vara dammfria.

Uppsugningsförmåga
Produkterna uppges ha en vätskeupptag-
ningsförmåga på fem gånger sin egen vikt 
och förmågan att suga upp mycket vätska 
underlättar arbetet med att bibehålla en torr 
liggyta för djuren.

Åtgång
Det finns inga uppgifter om åtgång i nöt-
köttsproduktionen av dessa produkter, men 
eftersom produkterna har en större uppsug-
ningsförmåga än vanlig halm är det troligt 
att åtgången blir lägre än vid användandet 
av vanlig halm. 

Hur ofta behöver man strö?
Antal strötillfällen varierar och måste an-
passas och utföras vid behov. Detta innebär i 
de flesta fall några gånger per vecka. 

Lagring och hantering
Både de pelleterade och snittade produk-
terna levereras i säckar och storleken på 
säckarna beror på fabrikat. Det finns också 
möjlighet att beställa i lösvikt.

De snittade produkterna går att strö såväl 
med strömaskin som för hand, medan 
halmpellets inte rekommenderas att strö 
med strömaskin.

De egenskaper som framför allt upplevs som 
positiva inom nötköttsproduktionen när 
det gäller dessa produkter, är att de anses 
ligga kvar i liggbåsen under längre tid, vilket 
innebär att såväl arbetet med ströning som 
underhåll minskar. Dessutom gör den stora 
vätskeupptagningsförmågan att det behövs 
mindre strömaterial, vilket även minskar 
den totala gödselmängden.

VÄRMEBEHANDLAD HALM
Det finns idag olika produkter av värmebehandlad halm på 
den svenska marknaden, både pelleterade och snittade.
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Begränsningar
När det gäller de pelleterade produkterna 
ska man emellertid vara uppmärksam så inte 
liggkomforten påverkas negativt om pellet-
sen är för stor. Stora pellets kan nämligen 
upplevas som hårda att ligga på innan de 
utsätts för vätska. 

STRÖAD YTA L I G G B Å STILLFÄLLIG
STRÖBÄDD

UPPBUNDET

Inhysningssystem och djurkategorier
De värmebehandlade halmprodukterna kan 
användas till alla djurkategorier, och det 
finns inga egentliga begränsningar beroende 
på djurens storlek. Produkterna är emeller-
tid lämpligast att använda i liggbåssystem, i 
tillfälliga ströbäddar och på ströade ytor.
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Kutterspån är även möjligt att köpa 
förpackat i balar och säljs då ofta som 
lantbruksströ respektive stallströ. Dessa 
produkter skiljer sig åt beroende på spån-
storleken, där lantbruksströ innehåller 
krossad eller mald kutterspån och därmed 
har en mindre spånstorlek än stallströ och 
vanlig kutterspån. Prisskillnaden mellan 
alla dessa produkter är dock stor och oftast 
är det billigaste alternativet att köpa spånet 
löst samt att hämta det själv direkt på snick-
eriet, sågverket eller hyvleriet.

Det är viktigt att spånet är ordentligt torrt 
innan användning. Kutterspån har ofta en 
vattenhalt på 10–20 %, medan sågspån ofta 
är betydligt blötare (ca 50 % vattenhalt) och 
därför bör torkas innan användning. 

Spån av bra kvalitet ska inte innehålla rester 
av lim eller träflisor som kan orsaka skada 
på djuren. Dessutom ska en så låg andel 
klyvspån som möjligt eftersträvas i kutter-
spånet. Detta eftersom klyvspånet medför 
att spånet dammar. 

På marknaden finns också olika typer av 
spånpellets. Denna används framför allt till 
hästar, men uppges ha en högre uppsug-
ningsförmåga än vanlig kutterspån, vilket 
även medför en lägre åtgång.  

Uppsugningsförmåga
Spån har sämre vätskebindadeförmåga än 
torv. Dessutom har sågspån sämre uppsug-

ningsförmåga än halm. Kutterspån däre-
mot har ofta bättre uppsugningsförmåga 
än både sågspån och halm.  När det gäller 
kutterspån i balar har lantbruksströ en 
snabbare och bättre uppsugningsförmåga 
än stallströ. Detta beroende på den mindre 
spånstorleken, vilket gör att det framför 
allt är lantbruksströ som är aktuellt att 
använda inom nötköttsproduktionen.

Åtgång
I system med liggbås åtgår ca 0,5–0,8 kg 
spån per djur och dag för både ungdjur och 
dikor. Vid varmt och torrt väder kan mäng-
den minskas något, medan den vid fuktig 
väderlek kan behöva ökas. Detta eftersom 
spån tar upp en del fukt från omgivningen. 

Lagring och hantering
Spån bör lagras inomhus eller i alla fall 
under tak alternativt i korv/slang. Fuktigt 
spån som lagras i hög tar lätt värme och 
kan därmed vara en grogrund för skadliga 
bakterier. 

Spån är lätt att hantera och kan, i system 
med liggbås, strös både för hand med hjälp 
av hink eller skottkärra, eller med hjälp av 
minilastare eller lastmaskin.

Både sågspån och kutterspån ger en gödsel 
med jämn struktur som är lätt att sprida. 
Däremot bryts spån ner långsamt i marken, 
vilket försämrar gödselkvaliteten. 

SPÅN
Både kutterspån och sågspån kan köpas löst direkt 
från möbelsnickerier, sågverk eller hyvlerier. 
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STRÖAD YTA L I G G B Å SDJUP-
STRÖBÄDD

TILLFÄLLIG
STRÖBÄDD

UPPBUNDET

Begränsningar
Klebsiella är en jordbakterie som kan fin-
nas under bark samt på löv och barr hos 
växande träd. Spån kan kontamineras med 
Klebsiellabakterier i samband med sågning. 
Eftersom bakterierna tillväxer i närvaro av 
fukt och värme är spån från torkade trävaror 
mindre riskfyllda än råspån. Klebsiella kan 
orsaka infektioner som leder till akut klinisk 
mastit hos både sinlagda och lakterande 
djur. Var därför försiktig om du strör med 
spån hos denna typ av djur.

Inhysningssystem och djurkategorier
Spån används framför allt i liggbåssystem 
och kan med fördel blandas med torv. Tor-
ven för den goda uppsugningsförmågan och 
spånet för att dryga ut och göra det ljusare 
i stallet. På marknaden finns även färdig-
blandade produkter som innehåller både 
torv och spån. Dessa säljs ofta i balar under 
namnet torvmix. 

Det är även möjligt att dryga ut halmen i 
djupströbädden med spån, men eftersom 
spån har sämre bärighet än torv bör inte 
blandningsförhållandena överstiga 20–25 % 
spån och 75–80 % halm. Den sämre bärig-
heten gör dessutom att kombinationen med 
spån främst bör användas till mindre djur.

1 m3 löst sågspån = ca 320 kg spån 
beroende på vattenhalt

1 m3 löst kutterspån = ca 110 kg 
spån beroende på vattenhalt

25 kg stallströ i bal = 300–500 liter 
spån beroende på uppluckring

26 kg lantbruksströ i bal = 200–300 
liter spån beroende på uppluckring 
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Torv kan köpas både löst i flisbil och con-
tainer, men också i balar eller storsäck. Att 
köpa lös torv är dock det billigaste. 

Torv köps i kubikmeter eftersom densiteten 
varierar en del, vilket gör det osäkert att 
köpa per kg. 

Torvens kvalitet mäts i humifieringsgrad och 
vattenhalt. En bra strötorv är jämn i kvalite-
ten utan grenar och andra grövre material, 
har runt 50 % vattenhalt och en humifie-
ringsgrad på två till tre. Lägre vattenhalt 
och högre humifieringsgrad gör att torven 
dammar, medan en högre vattenhalt gör att 
torven lättare fryser ihop under vintern samt 
får sämre uppsugningsförmåga. 

Uppsugningsförmåga
Torv har två till fyra gånger bättre uppsug-
ningsförmåga än både halm och spån. Dess-
utom binder torv fyra gånger mer ammoni-
ak än halm, vilket gör att många upplever 
luftkvaliteten i stallet som bättre. Däremot 
tappar torven lätt en del av förmågan att hål-
la kvar fukt om den utsätts för belastning, 
läs mer i kapitlet Strömaterial.

Åtgång
Den dagliga förbrukningen av torv varierar 
vanligen mellan 15 och 40 liter per djur och 
dag beroende på djurkategori, inhysnings-

system, hur man strör samt hur ofta man 
strör. Dikor och större djur kräver en högre 
förbrukning, ofta 30–40 liter per djur och 
dag, medan mindre djur kräver en lägre 
förbrukning. 

Hur ofta behöver man strö?
Eftersom torv har bättre uppsugningsförmå-
ga än halm, behöver det vanligen inte strös 
lika ofta i en djupströbädd där torv ingår 
som i en ren halmbädd.

Lagring och hantering
Torv lagras bäst på en platta under tak eller 
täckt med en presenning. Torv går också att 
lagra i slag/korv. Torv med 50 % vattenhalt 
fryser bara lite i ytan när det blir kallt och 
kan därför lagras och hanteras utomhus 
även då det är kallt. 

Hanteringen varierar beroende på stallsys-
tem. Är det möjligt att strö med traktor och 
skopa krävs en mindre arbetsinsats jämfört 
med halm. Är det däremot inte möjligt att 
använda traktor krävs ofta mer arbete än 
med halmbalar. 

Torvbädden har mindre volym än halmbäd-
den vilket sparar bl.a. arbete i samband med 
utgödsling, spridning och lagring. Dessutom 
gör torven att kväveinnehållet i gödseln ökar 
samt att gödseln blir lättare att hantera. 

TORV
Torv bryts på många håll i landet, men för att få en 
så låg fraktkostnad som möjligt kan det vara bra 
att köpa från ett lokalt torvföretag.
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Begränsningar
Tillgången på torv påverkas av vädret i sam-
band med brytningen i torvmossen, vilket 
gör att tillgången och priset kan variera 
mellan år. 

Torv kan användas till alla djurkategorier, 
men eftersom torv har en sämre isolerande 
förmåga än t ex halm bör användning till 
nyfödda och svaga kalvar i oisolerade stallar 
under den kalla delen av året undvikas.

För att hålla nere smittrycket kalkas ibland 
med släkt kalk. Kalken verkar mot mikroor-
gaismer genom att höja pH-värdet, men torv 
och kalk i samma bädd fungerar inte. Detta 
då torven motverkar kalken genom att den 
sänker pH-värdet.

Inhysningssystem och djurkategorier
Torv kan användas till alla djurkategorier, 
men eftersom torven har sämre bärighet 
än en ren halmbädd är användningen be-
gränsad för stora djur i system med djup-
ströbädd. Torven används därför lämpligen 
i början av uppfödningstiden då djuren är 
relativt små. Att använda torv i botten av 
djupströbädden i början av stallsäsongen 

till större djur och sedan övergå till halm, är 
också en möjlighet och ger dessutom bra för-
utsättningar för att bädden ska börja brinna. 

Möjligheten att blanda halm och torv finns 
och innebär då att bärighet i bädden ökar. 
Ofta blandas 50 % torv med 50 % halm, men 
max 60 % torv rekommenderas. Halmen 
fungerar då som armering i bädden och ju 
långstråigare halmen är desto bättre.  

Det är även möjligt att ha en ren torvbädd, 
men det krävs då att torven byts ut varje till 
var tredje vecka, vilket ger en högre åtgång. 
Att röra om i bädden gör att den inte be-
höver bytas ut lika ofta och sänker därmed 
åtgången något.  

Torv kan även användas i system med ligg-
bås och uppbundna djur. I dessa fall blandas 
ofta torven med spån för att förbättra upp-
sugningsförmåga jämfört med bara spån. 
Färdiga blandningar med både torv och spån 
finns även att köpa och kallas då ofta för 
torvmix.

1 m3 lös torv = 280–300 kg torv

STRÖAD YTA L I G G B Å SDJUP-
STRÖBÄDD

TILLFÄLLIG
STRÖBÄDD

UPPBUNDET
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Rörflen går att odla på de flesta jordartstyper, 
men de högsta avkastningarna har uppnåtts 
på mull- och torvmarker. Likaså fungerar 
det bra att odla rörflen i hela Sverige, också i 
kallare regioner. 

Rörflen går att skörda antingen på våren 
eller hösten. Vid höstskörd slås rörflenet av 
när det dött på hösten för att sedan ligga 
på sträng över vintern och pressas på våren 
när det torkat. Vanligen uppnås ts-halter på 
85–90 %. Höstskörd av rörflen görs främst då 
rörflenet ska användas till förbränning för 
energi och det höstskördas då för att få ner 
askhalten.

Vid vårskörd slås grödan av och pressas så 
fort marken bär. Att vårskörda ger en säkrare 
hygienisk kvalitet samt snabbare uppsug-
ning, vilket medför att rörflen som ska an-
vändas som strö bör vårskördas. Framför allt 
i södra Sverige finns en risk att de höstskör-
dade strängarna inte fryser under vintern, 
vilket försämrar den hygieniska kvaliteten. 
Den hygieniska kvaliteten på rörflen är dock 
ofta god. Däremot upplever mång att rörflen 
inte luktar lika friskt som halm.  

Uppsugningsförmåga
Rörflen har en god uppsugnings- 
förmåga, men något sämre än halm  
av korn och havre. 

Åtgång
Eftersom rörflen har något sämre uppsug-
ningsförmåga än halm blir åtgången av 
rörflen per djur och dag något högre än för 
halm. 

Lagring och hantering
Rörflen dammar något mer än halm och ska 
därför aldrig hackas. Dessutom kan det vara 
bra att välja osnittat rörflen eftersom den 
korta snittlängden, i kombination med att 
materialet är så torrt, lätt gör att materialet 
smular sönder och inte går att röra med 
grep när nätet väl är borttaget från balarna. 
Försök därför hantera materialet så lite som 
möjligt. 

Begränsningar
Studier har visat att det är en väldigt låg 
andel av rörflenets frön som finns med i 
strömaterialet. En liten del finns dock med 
och det kan därför finnas en risk för att 
fröna överlever i djupströbädden och där-
med kan bli ett gräsogräs i spannmål. För 
att kontrollera spridningen av rörflen kan 
ett alternativ därför vara att köra gödseln 
till åkrar med vallgröda. Djupströbädden 
körs alltså till åkrar som ska plöjas och sås in 
med vall, medan flytgödseln körs till redan 
etablerade vallar. När vallarna sedan bryts, 
sprutas de med t ex round-up innan plöjning 
för att döda rörflenet. Att rörflenet kan bli 

RÖRFLEN
Rörflen är ett flerårigt gräs som blir ca två meter högt med 
kraftiga och styva strån samt bra övervintringsförmåga.
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ett ogräs gör att ekologiska gårdar bör tänka 
igenom sin strategi för ogräsbekämpning 
innan de börjar odla rörflen.  

Inhysningssystem och djurkategorier
Rörflen har provats praktiskt, med goda 
resultat, i djupströbäddar för både dikor och 
ungnöt. Däremot har ströbäddar med bara 
rörflen något sämre bärighet än ströbäddar 
med endast halm. Detta beror troligen på att 
rörflenet är porösare än halm. 

STRÖAD YTADJUP-
STRÖBÄDD

TILLFÄLLIG
STRÖBÄDD

Rörflen har något högre densitet  
än halm.
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Sand finns i många olika kvaliteter beroen-
de på bl.a. partikelstorlek, konsistens och 
organiska innehåll. Fintvättad sand med 
en partikelstorlek under tre mm och med 
lågt organiskt innehåll är dock det som 
rekommenderas om sand ska användas 
som strömaterial. Det viktigaste är dock att 
sanden inte innehåller småstenar eller skräp 
som kan orsaka klövproblem hos djuren 
samt att sanden inte innehåller någon lera, 
eftersom denna kan bli som betong om den 
blir fuktig. 

Uppsugningsförmåga
Sand har en relativt låg uppsugningsför-
måga, ofta runt 0,3 liter vatten per kg sand, 
vilket är betydligt sämre än både torv, halm 
och spån. Däremot fungerar sand som drä-
nering, vilket innebär att vätskan dräneras 
genom bädden så att bädden oftast är torr 
på ytan. 

Åtgång
I Sverige finns begränsad erfarenhet av att 
använda sand som strö och uppgifter om 
åtgången varierar. I system med bäddar kan 
åtgången vara så stor som 25 liter per djur 
och dag, medan åtgången i system med ligg-
bås vanligen är ca 2 kg per djur och dag. Här 
spelar dock kornstorleken roll för hur bra 
sanden ligger kvar och en fördel är därför 
om kornen är rundade.

Hur ofta behöver man strö?
Sand i djupströbädd kan behöva krattas/
harvas då och då om djuren gräver mycket 
i den. I liggbåssystem behöver sanden ofta 
jämnas till en gång per dag för att djuren ska 
få en god liggkomfort. 

I liggbåssystem där sand används finns 
praktiska erfarenheter av att ny sand fylls 
på ovanpå den gamla ca var tredje månad. I 
system med bäddar är det vanligt att starta 
med en bädd på 20–30 cm sand och sedan 
fylla på vid behov. 

Lagring och hantering
Hantering av sand i samband med påfyll-
ning i stallet kräver i de flesta fall någon 
form av minilastare eller lastmaskin, efter-
som det är relativt stora mängder sand som 
förflyttas vid dessa tillfällen. 

Gödseln som innehåller sand kan spridas 
på åkrarna och beroende på vilken typ av 
sand som har använts kan gödseln även ha 
en kalkverkan på marken. Sprids sanden på 
tunga jordar kan den dessutom fungera som 
jordförbättringsmedel. 

Det är även möjligt att återvinna den använ-
da sanden genom att separera sanden från 
gödseln. Detta kan göras genom mekaniska 
processer eller med hjälp av vatten. I de flesta 

SAND
Sand är, till skillnad från torv, spån och halm, ett oorganiskt  
material. Detta innebär att ev. bakterier som finns i miljön  
inte tillförs lika mycket näring och därmed inte växer till  
lika lätt som i de organiska strömaterialen.
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L I G G B Å SDJUP-
STRÖBÄDD

fall har den återvunna sanden liknande 
egenskaper som färsk sand. 

Begränsningar
Sand är en slipande substans och kan därför 
påskynda slitaget på utgödslingsutrustning-
en, men också på betongytor. Detta gör att 
sand ställer höga krav på utgödslingssyste-
met. För att inte slita ut t ex gödselpumpar 
och gödseltunnor kan en lösning därför vara 
att separera bort sanden. Detta är dock en 
kostsam process. Dessutom sedimenterar 
sanden i botten av gödselbrunnen i samband 
med lagring av gödseln och kan behövas tas 
bort med grävmaskin längre fram. Sand i 
skrapgången kan dock fungera som halk-
skydd för djuren. 

Viktigt att komma ihåg är att sand blir kallt 
under vintern, vilket kan medföra att djuren 
ligger ner mindre. Samtidigt medför den 
kalla väderleken en ökad risk för att sanden 
fryser ihop om den är fuktig, vilket försvårar 
hanteringen. 

Inhysningssystem och djurkategorier
Sand kan användas både i djupströbäddar 
och i system med liggbås. I liggbåssystem 
bör dock liggbåsen vara utformade som 
lådor för att sand ska vara aktuellt som 
strömaterial. Sand bör däremot inte använ-
das i kalvningsavdelningar eftersom sanden 
är relativt stickig och dessutom fastnar på 
den nyfödda kalven. 

1 m3 sand = 1 200–1 400 kg sand
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Vilket träslag som flisen kommer från har 
ingen större betydelse, men lärk är olämp-
ligt på grund av dess tendens att splittras. 
Dessutom behöver det vara rätt storlek på 
flisen så den inte fastna mellan djurens 
klövar och orsaka t ex hälta. Flisen bör 
därför vara minst tre gånger tre cm. Därtill 
ska flisen gärna vara fyrkantig och inte vass 
och spetsig. Obehandlat återvunnet trä kan 
innehålla spikar, klamrar eller glas som kan 
orsaka skada. Köp därför endast flis från en 
tillförlitlig källa.

Torrsubstanshalten hos flis som ska an-
vändas som strö bör vara minst 70 %. En 
lägre torrsubstanshalt försämrar nämligen 
materialets förmåga att absorbera vätska. 
Det är viktigt att flisen har en hög torrsub-
stanshalt så bädden inte redan från början är 
våt. Detta innebär att det framför allt är s.k. 
stamvedsflis eller torrflis som är aktuell att 
använda om strö. Stamvedsflisen innehåll-
er ca 35–45 % vatten, medan torrflisen 
innehåller ca 10–20 % vatten. Dessvärre är 
tillgången på torrflis begränsad då denna 
även används i produktionen av pellets. 
Även hemmaproducerad flis kan användas, 
men bör då torkas i sex till 12 månader 
innan den används som strö. 

Flis ger en begränsad bakterietillväxt och 
mindre damm än både halm och spån. Dä-

remot är flis dyrare än spån, men kan istället 
användas under flera stallsäsonger om den 
komposteras.

Uppsugningsförmåga
Flis har sämre uppsugningsförmåga än både 
torv, halm och spån. Att blanda flis med 
torv kan därför vara en möjlighet för att öka 
absorptionsförmågan i bädden.

Åtgång
Åtgången av flis är högre än för halm och ju 
blötare flisen är desto högre blir åtgången 
eftersom den då inte kan ta åt sig lika mycket 
vätska. 

Hur ofta behöver man strö?
Flis används framför allt i djupströbäddar 
och det vanligaste är att börja med ett ca 
tio cm tjockt lager. Ny flis fylls sedan på vid 
behov, vanligen ca var sjunde till tionde dag. 
Däremot behöver inte flisen strös omkring, 
eftersom djuren flyttar den när de rör sig.

Lagring och hantering
Flis kräver stora utrymmen för förvaring 
och bör förvaras torrt och under tak för att 
behålla sin uppsugningsförmåga. 

Flis kräver mycket arbete med traktor efter-
som det är relativt stora mängder som ska 
förflyttas. Detta medför att det är mindre 

TRÄFLIS
Flis köps direkt från sågverket och det billigaste är att 
hämta flisen själv på sågverket. Alternativet är att få flisen 
hemlevererad med lastbil, vilket innebär att ca 100–140 m3 
flis bör köpas vid varje tillfälle. Mindre mängder går  
att köpa, men fraktkostnaden blir då relativt hög.

20



DJUP-
STRÖBÄDD

lämpligt att använda flis i gamla byggnader 
med lågt tak där det inte är möjligt att köra 
in med lastmaskin eller minlastare. 

Flis kan användas under flera säsonger. 
Genom att kompostera bädden och röra 
om i den var fjärde till sjätte vecka samt 
ev. tillsätta vatten, är det möjligt att sedan 
sikta materialet. Det grövre materialet kan 
då användas som strö under kommande 
stallsäsong, medan kompostresterna sprids 
på åkermarken eller komposteras under 
ytterligare ett år. Flis bryts ner långsammare 
än halm och bör inte spridas på fälten förrän 
den är helt nedbruten, vanligen efter ca tre år.

Begränsningar
På grund av flisens grova struktur samt att 
flis är svårare för bakterierna att bryta ner än 
halm, uppstår inte samma värme i en flis-
bädd som i en halmbädd.  Detta medför att 
flisbädden inte brinner på samma sätt som 
en djupströbädd av halm, vilket i sin tur gör 
att vätskan främst dräneras genom bädden 
och därför kan behöva samlas upp i gödsel-
vårdsanläggningen. Ett alternativ kan därför 

vara att blanda flisen med torv, vilket ökar 
uppsugningsförmågan. Ett annat alternativ 
är att tillsätta luft i bädden och harva denna 
dagligen. Detta kallas för komposteringsstall. 

Klebsiella är en jordbakterie som kan finnas 
under bark samt på löv och barr hos växande 
träd. Spån och flis kan kontamineras med 
Klebsiellabakterier i samband med sågning. 
Klebsiella kan orsaka infektioner som leder 
till akut klinisk mastit hos både sinlagda och 
lakterande djur. Var därför försiktig om du 
strör med flis hos denna typ av djur. 

Inhysningssystem och djurkategorier
Flis används framför allt i system med 
djupströbäddar. Däremot finns inga kända 
begränsningar när det gäller vilka djurkate-
gorier som flis kan användas till utöver ovan 
nämnda riskfaktorer för mastit.

1 m3 stamvedsflis = 300–350 kg  
stamvedsflis beroende på vattenhalt
1 m3 torrflis = 100–200 kg torrflis  
beroende på vattenhalt
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Komposteringsstallet består av en djup-
ströbädd där komposteringsprocessen är i 
gång. Bädden består av organiskt material t 
ex träflis, sågspån, halm eller komposterat 
trädgårdsavfall och tanken är att materialet 
ska komposteras under sin tid i stallet. Vid 
optimal kompostering pågår en process där 
mikroorganismer omsätter materialet i bäd-
den under syrerika förhållanden. I samband 
med komposteringsprocessen utvecklas 
värme, vilket medför att en del av fukten i 
bädden avdunstar. 

Den stora utmaningen med komposterings-
stall är att få bädden att börja brinna. För 
att elda på processen, och sedan hålla kom-
posteringsprocessen igång, är det viktigt 
att syrerik luft tillsätts både ovanifrån och 
underifrån. Ovanifrån tillsätts luft enklast 
genom att bädden bearbetas med harv dag-
ligen. Harvningen gör dessutom att gödseln 
och urinen blandas med bäddens material, 
vilket främjar komposteringsprocessen, 
samtidigt som en ren och torr yta på bäd-
den skapas. Harven bör blanda ca 20 cm av 
bäddens material. Några gånger per vecka, 
beroende på väder, kan bädden dessutom 
behöva omarbetas riktigt ordentligt, ner 
till ca 60–70 cm djup. Detta görs då med en 
djupgående harv. 

För att tillsätta syrerik luft underifrån i 
bädden är det vanligaste att slangar, t ex vat-
tenslangar, läggs ut på golvet un der bädden. 
Slangarna är sedan kopplade till en eller flera 
fläktar som blåser in luft i bädden. 

Åtgång
Åtgången av material i komposteringsstal-
let påverkas i stor utsträckning av hur väl 
komposteringsprocessen kommer igång och 
sedan kan upprätthållas. Detta gör att åt-
gången varierar, men är vanligen 6,5–15 m3 
flis per ko och år. 

Hur ofta behöver man strö?
Bädden startas vanligen med ett ca 20 cm 
tjockt lager med krossade trädrötter och 
ovanpå detta ett ca 40–50 cm tjock lager 
med flis. De krossade rötterna tillförs för att 
förhindra att materialet packar sig så hårt 
att syrefria områden uppstår i bädden, vilket 
kan medföra att komposteringsprocessen 
avstannar. Första veckan efter inläggning 
sjunker dock bädden som en följd av att 
materialet packar sig på grund av djurens 
och traktorns tyngd, men också på grund 
av att nedbrytningsprocessen startar så att 
partiklarna bryts ner och blir mindre och 
därmed packar sig bättre.

Nytt material kan behöva tillsättas under 
stallperioden. Framför allt för att hjälpa 
komposteringsprocessen att fortsätta om 
bädden t ex har blivit väldigt fuktig eller om 
temperaturen i bädden har sjunkit. I dessa 
fall kan det därför vara aktuellt att tillföra 
material med hög torrsubstanshalt, t ex 
spån. 

Lagring och hantering
Tanken med komposteringsstallet är att bäd-
den ska köras ut en gång per år. Detta arbete, 

KOMPOSTERINGSSTALL
Komposteringsstall förekommer i liten omfattning i 
Sverige, men används i många andra delar av världen.

22



DJUP-
STRÖBÄDD

liksom inläggningen av materialet, kräver 
mycket arbete med traktor. 

Komposteringsbädden är inte lika kom-
pakt som en vanlig djupströbädd, eftersom 
komposteringsbädden harvas med jämna 
mellanrum. Dessutom har det komposterade 
material en jordförbättrande struktur då 
det används som gödsel. Detta på grund av 
materialets struktur. Därtill innehåller det 
komposterade materialet luktfria närings-
ämnen. Kompost med träflis innehåller 
dessutom mer fosfor och kalium än vanlig 
djupströbädd med halm. 

Begränsningar
Det fuktiga nordiska klimatet gör det svårt 
att hålla bädden torr. Dessutom gör den 
kalla väderleken under vinterhalv- 
året att mycket värme förloras samtidigt som 
det höga fuktinnehållet hämmar komposte-
ringsprocessen. Detta gör sammantaget att 
det kan vara svårt att hålla komposterings-
processen igång. 

Temperaturen i mitten av bädden ska gärna 
vara över 50 OC för att säkerställa att fukt 
avdunstar från bädden även under den kalla 
vinterperioden, men också för att minska 
risken för oönskade bakterier. För att uppnå 
detta bör torrsubstanshalten i bädden inte 
understiger 40 %. Detta uppnås enklast 
genom att det tillförda materialet i bädden 
har en så hög torrsubstanshalt som möjligt, 
gärna över 40 %. Om torra material tillförs 
minskar dessutom åtgången. 

Klebsiella är en jordbakterie som kan finnas 
under bark samt på löv och barr hos växande 
träd. Spån och flis kan kontamineras med 
Klebsiellabakterier i samband med sågning. 
Klebsiella kan orsaka infektioner som leder 
till akut klinisk mastit hos både sinlagda och 
lakterande djur. Var därför försiktig om du 
strör med flis hos denna typ av djur. 

Inhysningssystem och djurkategorier
Komposteringsstallet används endast som 
djupströbädd. Bädden i komposteringsstallet 
har ungefär samma höjd hela tiden, vilket 
gör att inte lika stora utrymmen på höjden 
krävs som vid en vanlig djupströbädd med 
halm. 

Det finns inga kända begränsningar när det 
gäller vilka djurkategorier som kan hållas på 
en komposteringsbädd utöver ovan nämnda 
riskfaktorer för mastit.
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De pappersprodukter som förekommer på 
den svenska marknaden är framställda av 
antingen wellpapp eller tidningspapper. 
Det finns även produkter som innehåller en 
kombination av långa och korta pappersfi-
ber. Pappersprodukterna säljs i både pelle-
terad form och i flingform. Pappersproduk-
terna är dammfria och ger ett ljust intryck i 
stallet. 

Uppsugningsförmåga
Papperspellets uppges ha en vätskeupptag-
ningsförmåga på sex gånger sin egen vikt, 
medan wellpapp uppges ha en uppsugnings-
förmåga på två gånger sin egen vikt. Kombi-
nerade produkter hamnar däremellan, men 
suger ofta upp ca tre gånger sin egen vikt. 

Lagring och hantering
De olika pappersprodukterna säljs framför 
allt i balar och hanteras främst manuellt 
med t ex skottkärra. Pappersprodukterna 
bör förvaras torrt under tak för att behålla 
sin uppsugande förmåga. 

Viktigt att komma ihåg är att papper är 
vindkänsligt, och lätt blåser iväg, vilket kan 

PAPPER
Inom hästnäringen förekommer olika pappersprodukter  
som strömaterial. Dessa kan också vara aktuella inom  
nötköttsproduktionen, även om de i dagsläget inte är  
vanligt förekommande.

vara bra att tänka på i samband med hante-
ring och lagring.

Inhysningssystem och djurkategorier
Papper är framför allt ett alternativ för 
olika typer av ströbäddar, och även om 
brinning inte uppnås i ströbädden på sam-
ma sätt som i en djupströbädd av halm, har 
pappret en isolerande förmåga, vilket kan 
ge djuren värme.
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Erfarenheter från danska fältförsök finns 
därmed, men dessvärre är dessa genomför-
da under år med stora nederbördsmängder, 
vilket innebär att både spannmålshalm och 
majshalm varit fuktiga vid bärgning.

Uppsugningsförmåga
I danska fältförsök kunde majshalm suga 
upp ca 2/3 av mängden vätska jämfört med 
vetehalm. 

Åtgång
Trots att majshalmen hade lägre uppsugnings-
förmåga än vetehalm, var åtgången 20 % lägre 
av majshalm än av vetehalm. Anledningen till 
den längre åtgången uppges vara att majshal-
men har en bättre bärighet än vetehalm.

Hur ofta behöver man strö?
Majshalm kan strös varje eller varannan dag 
eller ett par gånger i veckan, beroende av 
djurtäthet och foderstat. 

Lagring och hantering
Majshalm lagras torrt, gärna på en platta 
under tak eller täckt med en presenning. 

De danska erfarenheterna visar på stora 
svårigheter att lagra majshalmen, i synnerhet 
då den var relativt blöt redan vid inläggning, 

MAJSHALM
I Sverige är utbudet av majshalm väldigt begränsat.  
I Danmark finns dock större erfarenhet, då majsen tröskas  
i större utsträckning och kärnmajs används som foder.

vilket medförde stora lagringsförluster som 
en följd av svårigheter vid bärgning. De 
erfarenheter som finns där majshalmen var 
torrare vid bärgning tyder på att halmen 
är lätt att hantera i stallet, samt att det är 
möjligt att använda samma utrustning som 
vid ströning av traditionell spannmålshalm. 
Djurens renhet var jämförbar med då vanlig 
halm används liksom klövhälsan. Däremot 
upplevde lantbrukarna att gödselbädden där 
majshalm ingick var lättare att gödsla ut, 
eftersom bädden var luftigare och därmed inte 
höll ihop så hårt.

Begränsningar
Majsen tröskas ofta sent på hösten, vilket kan 
innebära att halmen bärgas under fuktiga 
förhållanden. Detta kan medföra risk för 
tillväxt av mögel i majshalmen. Försiktighet 
bör  därför iakttas vid användandet av hal-
men, både vad gäller arbetsmiljö och djurens 
närmiljö, då mögel kan innebära både obehag 
för djuren och även riskera att djuren drabbas 
av infektioner.

Inhysningssystem och djurkategorier
Erfarenheter tyder på att det inte finns några 
begränsningar i användandet av majshalm, 
så länge majshalmen håller en god hygienisk 
kvalitet.
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Strömaterialet är uppskattat då det ger en god 
liggkomfort för djuren, samtidigt som före-
komsten av hasskador är låg och materialet 
anses vara lättarbetat.

Fiberströ är återvunnen gödsel från nötkre-
atur, eller t ex häst, och är en ny produkt på 
den svenska marknaden. Via separation av 
gödseln från djuren tillvaratas de osmälta 
fibrerna från djurens foder för att sedan 
användas som strömaterial. 

Åtgång
Då strömaterialet består av återvunnen 
gödsel, avgörs åtgången av hur mycket och 
hur ofta man strör, snarare än av inköpt eller 
lagrad mängd. Begränsningar i åtgången kan 
eventuellt finnas som följd av vilken kapacitet 
separeringsanläggningen har.  

För mjölkkor uppges åtta till tio liter per dygn 
vara en vanlig åtgång när det gäller fiberströ.

Hur ofta behöver man strö?
En förekommande rekommendation är att 
liggsängar ska föses med ett 15–20 cm djupt 
lager fiberströ, medan liggbås bör innehålla  
ca fem cm fiberströ. 

I liggbåssystem behöver fiberströ ofta jämnas 
till en gång per dag för att djuren ska få en 
god liggkomfort, medan nytt strö fylls på 
varje, varannan eller ibland var tredje dag 
beroende på behov.

Lagring och hantering
Det finns exempel på besättningar som 
använder fiberströ direkt efter separerings-

processen, men också de som lagrar fiberströ 
några dagar innan det används. 

Fiberströ är väldigt likt spån, och i system 
med liggbås, kan materialet strös både för 
hand med hjälp av hink eller skottkärra, 
eller också med hjälp av minilastare eller 
lastmaskin.

Begränsningar
Fiberströ är återvunnen gödsel, och liksom 
andra organiska strömedel innehåller det 
mikroorganismer som kan orsaka problem. 
Erfarenheterna av fiberströ under svenska 
förhållanden är mycket begränsade, men i de 
besättningar som använder fiberströ upplevs 
inga problem med ökad bakterietillväxt. 
Däremot finns danska erfarenheter som visar 
att det är möjligt att tillsätta exempelvis kalk 
för att minska möjligheterna för mikroorga-
nismernas tillväxt.

Stallar där fiberströ används bör vara mycket 
väl ventilerade. Detta medför att strömateri-
alet alltså inte är lämpligt i isolerade stallar. 
I Danmark och Nederländerna används 
fiberströ i stallmodeller med mycket öppna 
lösningar, vilket eventuellt kan begränsa 
användningen under svenska förhållanden, 
då klimatet vintertid kan begränsa denna typ 
av byggnadslösning.

Inhysningssystem och djurkategorier
Fiberströ används framför allt i liggbåssys-
tem. Det är även möjligt att dryga ut halmen i 
djupströbädden med fiberströ, eller eventuellt 
ha fiberströ som botten i en djupströbädd, 
under halmen.

FIBERSTRÖ
Fiberströ är ett strömaterial som blir allt vanligare inom 
den svenska mjölk- och nötköttsproduktionen. 

STRÖAD YTA L I G G B Å SDJUP-
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Sågverken använder olika metoder för att 
barka av träden, så kontrollera därför med det 
aktuella sågverket innan du köper barken så 
du får riven bark och inte oriven bark i låga 
remsor. Var dessutom uppmärksam så barken 
du köper inte innehåller några föroreningar så 
som t ex stenar som kan fastna mellan djurens 
klöver.  

Bark är egentligen den biprodukt från såg-
verksindustrin som har sämst kvalitet. Detta 
eftersom barken har ett högt innehåll av 
vatten. Vatteninnehållet varierar dock bero-
ende på bl.a. årstid och väder. Det höga vatte-
ninnehållet gör att bark har en dålig uppsug-
ningsförmåga, men istället fungerar bark bra 
som dränering. Detta gör att bark är vanligt 
att använda vid t ex passager till och från bete 
för mjölkkor. 

Uppsugningsförmåga
Bark har egentligen ingen uppsugningsförmå-
ga alls, framför allt granbark har väldigt dålig 
uppsugningsförmåga. Furubark har något 
bättre uppsugningsförmåga, eftersom denna 
är torrare, porösare och blir finare riven än 
granbarken. Däremot har bark en dränerande 
effekt, vilket gör att bäddar med bark ofta är 
torra på ytan. För att öka uppsugningsförmå-
gan kan därför iblandning med t ex torv vara 
ett alternativ. 

Det finns dock sågverk som, med hjälp av 
spillvärme, torkar barken, vilket ökar uppsug-
ningsförmågan. Detta görs dock främst för 
att barken ska få ett bättre eldningsvärde, då 
denna används som energi.

Hur ofta behöver man strö?
De praktiska erfarenheterna av att använda 
bark som strö i Sverige är relativt begränsade. 
Den låga uppsugningsförmågan gör dock det 
troligt att åtgången av bark, liksom hur ofta 
man behöver strö, är högre än då det gäller en 
djupströbädd med flis. 

Lagring och hantering
På grund av det höga vatteninnehållet är det 
möjligt att lagra bark utomhus. Det kan dock 
vara en fördel att lagra barken inomhus eller 
under tak, då den eventuellt kan torka något.

I samband med anläggandet av en barkbädd, 
liksom vid påfyllning av bark, krävs mycket 
arbete med traktor. Detta eftersom det är rela-
tivt stora mängder bark som ska förflyttas. 

Begränsningar
Bark från barrträd är relativt sur, vilket kan ge 
negativa konsekvenser i det långa loppet om 
gödseln sprids på åkermarken. 

Klebsiella är en jordbakterie som kan finnas 
under bark samt på löv och barr hos växande 
träd. Klebsiella kan orsaka infektioner som 
leder till akut klinisk mastit hos både sinlagda 
och lakterande djur. Var därför försiktig om 
du strör med bark hos denna typ av djur. 

Inhysningssystem och djurkategorier
Bark används framför allt i djupströbäddar. 
Några begränsningar vad gäller vilka djurka-
tegorier som kan hållas på djupströbäddar av 
bark är dock inte kända utöver ovan nämnda 
riskfaktorer för mastit.

BARK
Bark köps direkt från sågverket och i de flesta fall är det 
en fördel att köpa barken från ett lokalt företag. Att ordna 
hemtransporten själv ger också i många fall ett lägre pris.

1 m3 bark = 350–500 kg bark  
beroende på vattenhalt
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Strömaterial
• Använd hackad halm istället för lång- 
 stråig halm.
• Ha bra kvalitet på strömaterialet, d v s  
 torrt material med god hygienisk kvalitet.  
 Ju sämre kvalitet, desto större mängder  
 åtgår totalt. 

Byggnader
• Kontrollera så eventuell urindräne- 
 ring fungerar som den ska.
• Placera vattenkopparna vid skrap- 
 gångarna och kontrollera så de inte  
 står och rinner. 
• Se till att stallet är väl ventilerat för  
 att undvika fuktig luft som i sin tur  
 kan göra liggplatserna fuktiga. 

I samband med kalvning är det viktigt att kon erbjuds 
en ren kalvningsmiljö. Strö med halm i riklig mängd och 
undvik att röra i djupströbädden mellan kalvningarna. 
En felaktigt skött kalvningsbox kan bli en smitthärd 
som ger stora problem med kalvarnas hälsa. 

TIPS FÖR ATT MINSKA ÅTGÅNGEN AV STRÖ:

Halm är ett bra strömaterial för kalvar i kalla lösdrifter. 
Detta eftersom halm har en god isolerande förmåga. I 
varma lösdrifter kan både halm, spån, torv eller kombi-
nationer av dessa fungera bra.

Management
• Lagra strömaterialet torrt, gärna 
 under tak.
• Strö jämnt och ofta. Ju oftare och  
 jämnare du strör, desto mindre strö  
 åtgår totalt.
• Skrapa och strö efter utfodring.  
 Djuren gödslar ofta i samband med  
 utfodring. 
• Gödsla ut ofta. Ha korta intervall  
 mellan skrapningarna i skarpgångarna. 
• Sänk beläggningen i stallet genom  
 att t ex ha färre djur på djupströ- 
 bädden eller via ökad yta som inte är  
 djupströbädd genom att t ex anordna  
 ätplatser utanför stallet.

www.gårdochdjurhälsan.se


