Underlätta ensilageutfodringen
När rundbalsensileringen
introducerades i Sverige i
början av 80-talet fick fårägarna för första gången möjlighet att utnyttja de fördelar
som ensilage innebär. Det
portionsförpackade fodret
innebar att även djurägare
med ett mindre antal djur
kunde fodra med ensilage
utan risk för varmgång och
dåligt foder.

M

an slapp dessutom stora investeringar i silor.
Att utfodra ensilage för
hand är ett tungt och
slitigt arbete. Men rundbalsformatet innebär många möjligheter att mekanisera och
rationalisera utfodringen. Här tittar vi på
vilka möjligheter som finns.
Det första man ofta tänker på är att
tackorna själva får sköta utfodringen och
att man själv slipper allt arbete. Bara att
ställa ut en bal, upp med några grindar
runt om och vips är det färdigt! Men här
är det på sin plats att höja ett varningens
finger.
Varning för dålig hygien
Den största risken är hygienen. Utomhus
riskerar marken runt balen att bli upptrampad, särskilt en blöt höst. Jorden följer med
djurens klövar upp i fodret och risken för
Listerios är stor. Får är väldigt känsliga för
Listeriabakterien och har de insjuknat finns
ingen bot. Samma sak är det inne på stall.
Ställer man en bal direkt på ströbädden
riskerar man både Listerios och gasbrand.
Dessutom gör värmen i ströbädden att fodret snabbt blir dåligt längst ner och djuren
kan inte äta upp hela balen. Det innebär
stort spill, mycket manuellt arbete att städa och stor risk för sjukdomar. Små lamm
tycker också att det är roligt att klättra upp i
balen med dålig hygien som följd.
En annan sak att tänka på är strålängden på fodret. Om gräset inte är snittat i
pressen har djuren problem att få i sig tillräckligt med foder när de måste ”dra” loss
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Vid fri utfodring av rundbalar kan det bli problem med hygienen. Foto: Einar de Wit.
allt material. En dräktig tacka kan inte tillfredsställa sitt näringsbehov på detta sätt.
Dessutom blir spillet mycket stort.
Ska man utfodra rundbalar på detta
sätt så gäller följande:
• Upp med balen! En lastpall kan duga
till nöds med det finns bra galvaniserade ”rundbalsbord” på korta ben att
köpa som fungerar bra.
• Torrt underlag, annars så måste man
flytta utfodringsplats mellan varje bal.
Detta är svårt att lösa inomhus.
• Gräset bör vara snittat, annars duger
det bara till att utfodra obetäckta tackor med.
• Bra grindar runt om. Det finns specialanpassade grindar att köpa. Dessa är
ofta fem till antalet och kopplas ihop
i ändarna. Tackorna kan skjuta ihop
dessa grindar till en oval på slutet och
på detta sätt komma åt det sista ensilaget i mitten. Ett tips: Köp till en extra grind så det blir sex! Då får man
en diameter på två meter och ett avstånd mellan grind och bal. När djuren
tvingas att dra ut ensilaget och tugga
det utanför så faller mycket av fodret
ut på marken och blir förstört. Får man
djuren att äta med huvudena innanför
grinden så hamnar spillet på rätt sida
och spillet blir betydligt mindre.
Transportera ensilaget
I de flesta fall handlar ensilageutfodring
om att på något sätt sönderdela balen
och transportera fodret till djuren. Där
är fortfarande skottkärran det vanligaste
fordonet. Det enklaste är att ställa balen
på högkant och plocka loss fodret med
en högaffel. Det är ett tungt arbete och
kan bara rekommenderas i mycket små
besättningar.

Nästa steg är att lägga balen på den
runda ytan och klyva den. Detta kan förvisso göras med en stor yxa (och en hel
del svett!) men det absolut vettigaste är
att använda ett klyvspjut på frontlastaren.
Det är ett spjut med en vass kniv under.
När man lagt balen på plats så placerar
man kniven ovanpå balen och med den
dubbelverkande funktionen på lastaren
så trycker man ner kniven genom balen
och den faller isär. Fodret är sedan lätt att
gaffla ur från mitten av balen. Ett klyvspjut
är billigt att köpa och en av de investeringar som gör mest nytta i förhållande till
sitt pris. Ser man bara till att hålla kniven
ordentligt vass så klarar man detta även
med en liten traktor.
Vill man sen gå vidare är det dags att
köpa en upprullare. Det är en maskin som
rullar upp balen åt motsatt håll mot vad
den är pressad. Jämför med en ihoprullad
matta. Här kommer man ifrån allt manuellt
lyftande av fodret, då det faller direkt ner i
skottkärran. Det viktiga här är att se till att
man lägger i balen åt rätt håll. En felvänd
bal tar betydligt längre tid att rulla upp, i
synnerhet om gräset inte är snittat. Det är
också bra om upprullaren har två hastigheter, den sista ”cigarren” i mitten av balen
kan vara väldigt hård och ta lång tid att
rulla upp annars.
Steget efter upprullaren är en balrivare.
Det är en betydligt kraftigare dimensionerad maskin. Istället för att rulla upp balen
pressas här balen mot några knivförsedda
valsar som skär isär balen. Fördelen är att
maskinen även klarar kraftigt frusna balar
och att den sönderdelar osnittat material
vilket är positivt för konsumtionen hos fåren. Maskinen är dock betydligt dyrare än
en upprullare.

Ett klyvspjut är en enkel och billig investering som sparar mycket arbete. Foto: Einar de Wit.

Ytterligare rationaliseringar
Vill man underlätta utfodringen ännu mer
så är det naturliga steget att hänga upp
upprullaren eller rivaren i en räls. Då kör
man med maskinen direkt på foderbordet och slipper skottkärran. Det finns
både batteridrivna och nätdrivna maskiner. Fårhusets utseende, antal foderbord
och längden på dessa avgör vilket som är
mest ekonomiskt.
En av nackdelarna med upprullare är
att man måste starta traktorn varje gång
man måste lägga i en ny bal. I en större
besättning blir det flera gånger om dagen.
Speciellt på vintern blir det många kallstarter och dessutom låser det upp traktorn från andra sysslor. Detta kan lösas

Upprullaren sparar mycket muskelarbete med en förhållandevis låg investering.
Foto: Einar de Wit.
med en självlastande upprullare eller snittare. Då lägger man upp ett antal balar på
rad, kör intill med maskinen och drar upp
en bal med hjälp av en vajer. En sådan
anordning är förhållandevis billig och kan
verkligen rekommenderas.
Budgetalternativ
Har man redan en räls i taket så är det
billigaste alternativet ett roterande spjut.
Det är ett spetsigt spjut som man slår ige-

nom centrum av balen med en slägga. Sedan kopplar man en travers i spjutet och
hissar upp balen i lodrät position. Man
kan också lyfta upp balen med frontlastaren och kroka fast den i löpvagnen. Sedan skjuter man för hand balen framför
sig, vilket går förhållandevis lätt. Spjutet
hänger i en svirvel så man kan rotera balen samtidigt som man drar av fodret för
hand. Det finns jordbrukare som utfodrar
4 – 5 balar om dagen med denna me-
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tod och säger att de har övergivit tanken
på en upprullare. Spjuten är så billiga att
man kan ha flera stycken och hänga upp
många balar åt gången.
Traktordrivet
En annan variant för att underlätta ensilageutfodringen är att ha ett körbart foderbord, alternativt att ha foderborden längs
med långsidan på fårhuset och köra på
utsidan. Både upprullare och rivare finns i
traktorburna varianter. Här gäller det dock
att tänka på att en sådan lösning oftast
innebär att man i praktiken låser upp en

hjul, motor och ett säte där man sitter och
kör. Maskinen är inte mycket bredare än
balen vilket gör att de tar sig fram nästan
överallt. Det finns också varianter som
lastar balen själv. För en fårägare som står
inför tvånget att behöva köpa en traktor
till kan detta vara ett bra alternativ. Se annons på sid 9.
Strö med halm
En bonus med att mekanisera ensilageutfodringen är att man kan använda en del
av maskinerna till att underlätta jobbet
med att strö halm till djuren. Ströarbetet
kan vara tidsödande i större besättningar,
i synnerhet om man inte lyckats så bra
med förtorkningen av ensilaget. Det blir
snabbt kladdigt i ströbädden om man
fodrar med blött ensilage.
Ett extra rälshängt spjut till halmen
underlättar arbetet betydligt. Även olika
traktorburna maskiner kan underlätta ströningen om man planerar fårhuset så att
fållorna blir tillgängliga för traktorn.

Ett roterande spjut på traktorn kan med
fördel användas vid utfodring utomhus.
Foto: Thord Nordstedt.
traktor för hela utfodringssäsongen. Det är
tidsödande att koppla på och av en upprullare och man kanske behöver köpa en
extra traktor. Dessutom måste man starta
två traktorer varje gång man ska lägga i en
bal vilket kan vara bökigt. Det finns även
varianter på dessa maskiner som kan lasta
själv. Då är vi dock uppe i sådana investeringskostnader att det ofta kan bli intressant att titta på en fullfodervagn istället.
Dessa erbjuder många fördelar framför en
upprullare. Fullfodervagnar och stationära
foderblandare finns i många utföranden
som vi dock inte går in närmare på här. Läs
mer om fullfoder i nästa artikel.
Även här finns en budgetvariant. Det
är ett roterande balspjut som kan monteras i hydraulen eller på frontlastaren.
Den både transporterar balen och rullar
upp den. Det är lite svårare att utfodra
med precision med en sådan upprullare
då fodret ramlar av lite slumpmässigt.
Det blir lite manuellt arbete med högaffel efteråt men investeringen är betydligt
lägre.
En fördel med de traktordrivna maskinerna är att de kan användas för utfodring ute på betena. Det finns fårägare som
utfodrar djuren ute en stor del av vintern
och man kan då köra ut en lång sträng
av foder på marken och undvika trängsel
bland djuren.
Om foderborden skulle vara för smala
för att trafikera med traktor finns också
självgående upprullare på marknaden.
Det är en upprullare som försetts med tre
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Fyrkantsbalar
Vi har hittills bara uppehållit oss vid rundbalar men även stora fyrkantsbalar kan
plastas in. Den tekniken är inte lika spridd,
kanske på grund av att det ofta blir lite dyrare att ensilera med den tekniken. Ska man
få full utdelning av dessa pressars enorma
kapacitet så krävs det stora fält med långa
raka strängar eftersom debiteringen oftast
sker per timme. Men har man rätt förutsättningar och en storbalspress i närheten kan
det vara idé att titta på tekniken.
Den största fördelen med tekniken är
paradoxalt nog om man inte mekaniserar.
Balarnas uppbyggnad gör att de delar sig
i ”skivor” när man skär av snörena. Dessa
skivor är lätta att hantera med gaffel då alla
pressar snittar fodret och det faller isär lätt.
Det finns fårägare som inte har någon traktor utan lägger upp balarna utanför dörren
till fårhuset. Sedan är det bara att öppna balen i ena änden och lasta i kärran.
Man kan också lägga balen i en enkel
vagn som hänger i räls eller går på hjul. Sedan drar man av fodret för hand. De flesta
rivare fungerar också bra med fyrkantsbalar.
Det går också att ställa fodergrindar
runt en fyrkantsbal och låta djuren sköta
utfodringen själva. Då gäller samma försiktighetsåtgärder som för rundbalar.
Bandfoderbord
Ett alternativ till skottkärra och räls i större
fårbesättningar är bandfoderbord. De består
av en lång gummimatta vars hastighet man
kan reglera steglöst. Man kör intill med en
upprullare eller en fullfodervagn och reglerar hastigheten på mattan så att rätt mängd

Stora fyrkantsbalar delar sig lätt. Här äter
fåren direkt ur balen.
Foto: Karl-Johan Bönner.
foder kommer på bandet. I en större besättning så är detta ett mycket rationellt sätt att
utfodra på. Har man stängbara grindar så att
man kan stänga ute fåren från foderbordet
kan man fodra kraftfoder på samma sätt. Det
finns även fårägare som hackar ner en halmbal i mixervagnen och fyller foderbordet med
halm. Sedan är det bara att gå foderbordet
fram med en högaffel och slänga över halmen. Ett snabbt sätt att strö. Även den tråkiga
och tidsödande städningen går som en dans
med ett bandfoderbord. Ställ en skottkärra
vid ändan och kör bandet baklänges så är det
rent på ett kick!
Slutsatser
• Vid självutfodring av rundbalar – var
observant på hygienen. Det är också
en tveksam metod att utfodra dräktiga
och digivande tackor med.
• Pressar som snittar fodret är att föredra.
De flesta utfodringsmaskiner fungerar
bättre med snittat material och tackorna kan konsumera mer foder. Det blir
också mindre spill.
• En upprullare som själv kan lasta balarna sparar många kallstarter för traktorn.
• Traktordrivna maskiner låser ofta upp
en traktor hela vintern.
• Har du redan räls i taket, prova ett roterande spjut först. Du kanske sparar
in investeringen för en upprullare!
• Kan ensilagemaskinen även användas
till att strö halm med så tål den en större investering.
Vilken investeringsnivå man väljer
beror självklart på många faktorer: Hur
många tackor har du? Har du ett befintligt hus eller bygger du nytt? Hur fungerar
utfodringen under lamningen? Har du tillgång till traktor? Och så vidare.
Men tänk på en sak: har du 100 tackor
och utfodrar manuellt så lyfter du cirka
150 ton foder under en stallsäsong. Du har
bara en kropp så frågan blir inte om du
ska investera utan hur.
Einar de Wit

Martin Sjunnesson utfodrar med fullfodervagn och bandfoderbord på Hornsund.
Foto: C-G Mörner.

Priser
Här följer en mycket enkel prisöversikt över vad de olika maskinerna kostar. Självklart så finns det stora prisskillnader och kvalitetsskillnader på maskinerna, därför
anger vi ett prisspann. Observera att dessa priser är rekommenderade listpriser hos
återförsäljare. Ofta finns det prutmån och det finns också möjlighet att få tag på
begagnade maskiner.
Rundbalsgrindar enkel modell
Rundbalsgrindar 6 st lösa
Galvaniserat bord till rundbalar
Klyvspjut till frontlastare
Upprullare stationär
Upprullare rälshängd
Upprullare rälshängd med drivning och självlastning
Upprullare traktordriven
Balrivare stationär, rälshängd, traktordriven
Roterande spjut, rälshängt inkl. löpvagn
Hydrauliskt roterande spjut till lastare
Självgående upprullare, självlastande

1 700-2 000 kr
4 400 kr
3 000 kr
4 500-5 000 kr
22 000-28 000 kr
30 000-36 000 kr
50 000-55 000 kr
24 000-45 000 kr
100 000-125 000 kr
3 000-5 000 kr
16 000-24 000 kr
150 000 kr

Bandfoderbord Knarrhult, startdel
45 000 kr
Sedan per meter
1 800 kr
Ett foderbord på 40 meter kostar då 117 000 kr och räcker till 180 tackor vid samtidig utfodring och 350-400 tackor om man använder fullfoder. (Det finns även andra
fabrikat, kolla med din återförsäljare).
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