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Foderkonservering i slang
Intresset för att lagra foder i slang har på senare år ökat kraftigt bland svenska lantbrukare. 
Tekniken kom tillbaka till Sverige i slutet av 1990-talet, som ensileringsmetod för vall och 
majs. Sedan har den börjat användas även för att lagra och ensilera spannmål och andra 
fodermedel, till exempel biprodukter som drav och betmassa.

I häftet presenteras fakta och erfarenheter om foderlagring i slang. Metoden är relativt 
oprövad för många fodermedel, därför saknas fortfarande en del kunskap, inte minst när 
det gäller foderhygieniska aspekter. Ekonomiskt kan metoden ge fördelar. Men man ska inte 
se lagring i slang som en genväg till bra foder. Noggrannhet är lika viktigt här som i andra 
foderkonserveringssystem.

Mångsidig användning
Packning i slang kan användas för att konservera och lagra en mängd olika produkter. I princip kan 
man packa alla material som inte är alltför flytande och som har en storlek och struktur som packaren 
kan hantera. 

Den traditionella och för närvarande helt dominerande användningen är som ensileringsmetod för 
vallfoder. En stor del av den fodermajs som odlas i Sverige ensileras i slangar. I mindre omfattning 
används metoden för ensilering av andra fodermedel såsom helsäd, krossad spannmål, betmassa och 
drav. Slangar kan också användas som alternativ lagringsmetod för torra material, till exempel hel 
spannmål, halm och sågspån. En del företag har kompletterat tekniken med kanaler för lufttillförsel, så 
att slangarna ska kunna fungera som stora komposteringsbehållare. 

Nygammal teknik

Teknik för att packa och ensilera grönmassa  
i en lång polyetenslang introducerades i 
Tyskland i början av 1970-talet. Även om 
det under några år såldes en del maskiner i 
Nordeuropa (även i Sverige), fick metoden 
aldrig något riktigt genomslag. I slutet av 
decenniet återupptogs konceptet i Nordame-
rika, där det fick betydligt större acceptans. 
I dag finns där ett flertal olika fabrikat och 
metoden är väl etablerad för konservering 
och lagring av foder. Man uppskattar att 
slangar för ensilage används på en tredjedel 
av alla mjölkgårdar i USA. 

I mitten av 1990-talet återvände idén till 
Europa, och framför allt i Tyskland och Stor-
britannien började man importera maskiner. 
Även i Sverige har intresset för metoden 

under de senaste åren ökat kraftigt. Här togs 
den första maskinen in och började säljas 
1998. Sedan dess har utbudet ökat med yt-
terligare fabrikat och för närvarande finns 
ett 50-tal maskiner för grönmassa i drift i 
Sverige.

Utifrån försåld mängd plastslang har man 
beräknat att det i Sverige årligen läggs ca 
50 000 ton torrsubstans (ts) ensilage, vilket 
skulle innebära att varje maskin i genomsnitt 
packar 1 000 ton ts ensilage per år. De senas-
te åren har det också lanserats packare med 
en något enklare konstruktion, som dock 
inte lämpar sig för alla typer av material. Av 
denna maskintyp har uppskattningsvis ett 
15-tal hittills sålts i Sverige.  
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Bild 1. Rotor eller skruv.  Packningen av fodret i slangen kan ske antingen med en 
tandförsedd rotor (till vänster) eller en skruv (till höger). Bilderna visar utloppssidan på 
maskinerna, där fodret trycks ut i slangen.

Så fungerar tekniken

Packningen av material in i slangen kan ske 
på två olika sätt: med tandförsedd rotor eller 
med skruv (bild 1). Konstruktionen för 
packare med skruv är relativt enkel, men 
maskintypen är heller inte lämpad för alla 
typer av foder. Den fungerar bra med  
material som kan transporteras med skruv, 
till exempel spannmål och betmassa. För 
material med helt andra hanteringsegenska-
per, till exempel gräs och helsäd, bör man 
använda packare där matningen sker med en 
rotor. Dessa kan även användas till alla de 
foderslag som går att packa med skruv- 
matning. 

Trycker in materialet
Rotorn eller skruven trycker och kompri-
merar materialet in i en tunnel bakom ma-
skinen. Plastslangen som är veckad runt 
tunneln dras av allteftersom packaren pas-
sivt rör sig framåt av trycket från fodret 
som successivt fylls på i slangen. Tunnelns 
utformning och längd varierar mellan olika 
fabrikat. På en del modeller är tunneln ut-
bytbar så att olika diametrar på slang kan 
användas. 

Det finns olika åsikter om hur tunneln bör 
vara utformad för att fungera bäst med olika 
typer av material, men några regelrätta  
studier av detta har inte genomförts. Vid 
packning av grönmassa, där mycket av 
komprimeringen sker i själva tunneln, anser 
många att resultatet blir bättre med en lång 

tunnel, medan den vid packning av spann-
mål kan vara kortare.

De flesta packare drivs med traktor, men 
det finns också stora packare som är försed-
da med egen drivmotor (bild 2). Dessa går 
att köra med låg hastighet vid korta förflytt-
ningar som vid slangbyte, men för transpor-
ter på väg får man använda traktor.

Avlastar- eller matarbord
Matningen av material fram till packningsor-
ganet kan ske antingen med ett avlastarbord 
eller med ett matarbord (bild 2). Det finns 
också maskiner med passiv matning där 
materialet töms i en matningsficka ovanpå 
maskinen, varifrån det självrinner ner till 
packningsorganet. 

På maskiner med avlastarbord tippas hela 
vagnslasset på detta, sedan sköter matningen 
sig själv. Om maskinen har matarbord tippas 
materialet först av på en avlastningsyta, vari-
från det transporteras till packaren med las-
tare eller traktor försedd med skopa. Det är 
då viktigt att man har en hårdgjord avlast-
ningsyta som kan hållas ren så att inte föro-
reningar följer med fodret vid lastningen. 
Man bör också placera ytan så att lastningen 
blir effektiv. 

För maskiner med matarbord sköter van-
ligtvis en person både ilastning och packare. 
Även när man använder maskiner med av-
lastarbord åtgår en person för att övervaka 
packarens arbete. 
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Bild 2. Traktordriven eller självgående. Det vanligaste är att packaren är traktordriven (till vänster på bilden). 
Större packare (till höger) kan vara försedda med egen drivmotor. Den traktordrivna packaren på bilden har ett 
matarbord som fylls med skopa, medan den självgående är försedd med avlastarbord där grönsmassan tippas av.

Olika system för bromsning
För att få den grad av packning man önskar 
på materialet i slangen, finns alltid någon 
form av reglerbar bromsning av packaren. 
För packare med rotorer är det vanligast att 
bromsningen sker genom att en grind 
eller någon annan form av mothåll ställs 
upp bakom packaren när en slang påbörjas. 
Mothållet är via stålvajer och ett bromssys-
tem förankrat i packaren, där man genom att 
justera bromstrycket på vajertrummorna kan 
reglera packningsgraden på materialet. 

De flesta maskiner har två vajrar som  
löper utvändigt på var sin sida av slangen. 
Det finns också maskiner med endast en va-
jer som då löper inuti slangen. När en slang 
ska avslutas lossas vajrarna som sedan vin-

schas in. Ytterligare en variant har en vajer 
som ligger i form av en ögla och bromsar ge-
nom att släpas med i materialet inuti slang-
en. En fördel med att låta vajern löpa inne i 
slangen är att det inte finns några risker för 
olycksfall vid ett eventuellt vajerbrott. 

På maskiner som packar med skruv an-
vänds i princip enbart hjulbromsning, vilket 
är tillräckligt för denna maskintyp eftersom 
de produkter som då packas är lättare att 
komprimera än exempelvis grönmassa. Hjul-
broms finns också som komplement till va-
jerbromsningen på en del packare med rotor.

Erfarenheter från Sverige har visat att 
det krävs en viss vana innan man lär sig 
behärska tekniken. Packaren måste ställas in 
och handhas på rätt sätt för att göra ett bra 
arbete. Detta gäller särskilt för grovfoder, där 
det är viktigt att kunna anpassa packarens 
inställningar efter variationer i bland annat 
ts-halt och foderstruktur. 

Bild 3. Bromsning med vajer och mothåll. För att 
få god packning av grovfoder bromsas packaren ofta 
genom ett mothåll i början av slangen som via vajrar är 
förbundna med packaren. Vajrarna kan antingen löpa 
utvändigt (ovan) eller inuti slangen (till höger).  



5

Viktigt försluta slangarna rätt

Plastslangarna är tillverkade av i huvudsak 
polyeten. De finns i olika diametrar och 
längder. Tjockleken på plasten är som regel 
0,2-0,3 mm och kan i viss mån anpassas till 
det foderslag som är aktuellt. Slangarna har 
vanligen vit utsida för att reflektera solljus 
och därmed begränsa temperaturhöjningen 
i fodret. Plasten är ofta uppbyggd av flera 
skikt för att få hög hållfasthet, där det in-
nersta lagret är svart för att minimera ljus-
inträngningen. På många slangfabrikat finns 
påtryckta markeringar för att man ska kunna 
kontrollera att töjningen av plasten inte blir 
så stor att det uppstår försvagningar. 

Anpassa diametern till uttaget
För att försluta slangen går det åt en längd 
motsvarande ungefär en slangdiameter i 
varje ände av slangen. För en slang med dia-
metern 8 fot (2,4 meter) är det alltså knappt 
5 meter av slangens längd som inte kan ut-
nyttjas för lagring.

Diametern på slangen bör vara anpas-
sad till foderbehovet så att inte uttagnings-
hastigheten blir så låg att foderkvaliteten 
äventyras. Åtgången av plast per kg foder 
är beroende av vilken slangdimension som 
används, men både åtgång och kostnad är 
betydligt lägre än vid till exempel bal- 
ensilering.

Vänta ut koldioxiden
I slangar med fuktiga fodermedel startar 
en ensileringsprocess, vil-
ket innebär att avsevärda 
mängder koldioxid bildas. 
Slangarna kan då därför 
inte förslutas och göras 
helt täta direkt, eftersom 
de då i värsta fall kan 
svälla upp så mycket att de 
brister. Detta gör att man 
måste vänta med förslut-
ningen till dess att koldi-
oxidproduktionen avtagit. 
Hur lång tid detta tar är 
beroende av bland annat 
temperatur och fodrets 
ts-halt, men ofta kan det 
vara lämpligt att vänta 1-2 
dygn. En indikation på om 

Bild 4. Förslutning. Ett bra sätt att försluta slangen 
är att använda två hopspikade brädor. 

gasproduktionen avtagit kan man få genom 
att vika ihop slangänden och se om den sväl-
ler upp. 

Förslutning med brädor
Den förslutningsmetod som oftast rekom-
menderas är att man först rullar upp änden 
på slangen 2-3 varv på en bräda som täcker 
hela slangbredden, varefter ytterligare en 
bräda spikas på mot den första (bild 4). 

Sedan förslutningen gjorts bör man ha 
slangen under uppsikt så att den inte blå-
ser upp sig alltför mycket. Skulle den göra 
det kan man göra ett kort snitt i änden av 
slangen med en kniv så att gasen kan släp-
pas ut. Hålet tätar man sedan med speciell 
lagningstejp. Vissa firmor säljer backventiler 
som placeras ut i ett visst antal fördelat över 
slangen. Dessa släpper då ut den koldioxid 
som bildas och gör att förslutningen av 
slangen kan göras tidigare.

När man är säker på att gasproduktio-
nen helt har upphört, vilket normalt bör ha 
inträffat efter cirka tre veckor, kompletteras 
förslutningen genom att ett lager sand läggs 
på slangänden för att förhindra att plasten 
skadas av vindfladder. 
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Bild 5. Skaderisk. Det gäller att vara försiktig så 
att plasten inte skadas när man kör med maskiner 
i lagret. 

För lagring av slangar gäller i princip samma 
rekommendationer och riktlinjer som vid 
lagring av ensilagebalar. Ytan som används 
ska helst vara hårdgjord, utan vegetation och 
vassa föremål. Den ska tåla tung trafik under 
hela året utan att det blir för klabbigt. Detta 
underlättas om lagringsytan har svag lutning 
så att nederbörd kan rinna av. 

Vi inläggningen bör man se till att få till-
räckligt avstånd mellan slangarna så att man 
inte riskerar skador från påkörning med ma-
skiner, både vid inläggning och uttagning. 
Ett tillräckligt mellanrum underlättar även 
att under lagringsperioden komma åt att in-
spektera slangarna med avseende på skador. 
Med lite avstånd mellan slangarna blir lagret 
dessutom mindre tilltalande för råttor och 
möss som ogillar öppna ytor. Ett avstånd på 
ca 50 cm mellan slangarna kan anses som ett 
lämpligt riktvärde.

Undvik plastskador
Liksom vid lagring i ensilagebalar är det inte 
ovanligt att fåglar ställer till problem genom 
att de hackar hål i plasten. För att skydda 
slangarna mot sådana skador bör de täckas 
med nät. För att näten ska ge ett effektivt 
skydd bör man lägga dem med lite distans 
från plasten, till exempel genom att använda 
gamla bildäck.

Plasten kan också skadas av andra orsa-
ker. Det är därför viktigt att inspektera lagret 
regelbundet, så att eventuella skador kan 

åtgärdas snarast möjligt. De flesta firmor 
som säljer packare säljer också lagningstejp 
avsedd för slangar. För att få bra fäste för 
tejpen är det viktigt att man först rengör 
ytan kring skadan ordentligt. 

Uttagning med skopa vanligast
Den vanligaste metoden för uttagning av 
foder från slang är att använda skopa på en 
traktor eller lastare. Många som börjar med 
slanglagring upplever just uttagningen som 
svår, men efter en tid av träning brukar det 
fungera bra. Ett jämnt underlag är då av stor 

Bild 6. Skopa 
vanligast. Det 
vanligaste sättet att 
ta ut foder ur en 
slang är att använda 
en skopa på en 
traktor eller lastare.

Lagring och uttagning
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Olika typer av foder i slang

betydelse; ju jämnare underlag desto snab-
bare och enklare går uttagningen. 

Skopan som används bör vara något sma-
lare (ca 20 cm) än slangens bredd. Med en 
midjestyrd lastare underlättas uttagningen 
eftersom den kan manövreras med högre 
precision. I små och medelstora besättningar 
anses tidsåtgången för uttagning av slang-
ensilage vara jämförbar med uttagning i 
plansilo, medan plansilo är effektivare i stora 
besättningar. 

Vid uttagningen ska man se till att det 
finns plast kvar på sidorna som håller kvar 

Bild 7. Självlastande. När man 
har stora mängder foder i slang, kan 
en självgående blandarvagn vara ett 
alternativ.

Vall-, majs- och helsädesensilage
Lämpligaste ts-halt för grovfoder anses ligga 
i intervallet 30-40 procent. Vid ts-halter över 
40 procent går packningen tyngre, vilket gör 
att kapaciteten sjunker samtidigt som det 
är svårare att få slangarna jämnt fyllda utan 
luftfickor. Den höga ts-halten i kombination 
med att fyllningen i slangen blir annorlunda 
resulterar dessutom ofta i att materialet blir 
mycket besvärligt att ta ut.  

För att få jämna välformade slangar och 
en bekymmersfri uttagning rekommenderas 
att grönmassan ska vara exakthackad. Spe-
ciellt vid ts-halter över 35 procent resulterar 
en mer långstråig grönmassa lätt i ojämn 
fyllning och luftfickor, samtidigt som pack-
ningsgraden blir lägre. Kravet på hackat 
material medför att man i både skörde- och 
utfodringssystem behöver ha tillgång till tek-
nik som klarar detta.  

Med vallgrönmassa kan man vid de re-
kommenderade ts-halterna överslagsmässigt 
räkna med en volymvikt i slangarna på ca 
200 kg torrsubstans per kubikmeter. Majs 

och helsäd ger ofta drygt 10 procent högre 
volymvikt än grönmassa.  

Bild 8 ger riktvärden för lagringskapaci-
teten i slangar med olika dimensioner. Ob-
servera att en del av den totala slanglängden 
faller bort vid förslutning. 

Spannmål
Slangtekniken har använts under betydligt 
kortare tid till spannmål än till ensilage. 
Utvecklingen av den något modifierade tek-
niken för spannmål har framför allt skett i 
Argentina. Därifrån rapporteras slanglagring 
ha använts till över 18 miljoner ton spann-
mål år 2004. Metoden används där huvud-
sakligen som alternativ lagringsmetod för 
hel, oftast lagringstorr spannmål. 

När spannmål ska användas som foder till 
nötkreatur finns flera fördelar med att lagra 
den i krossad form. Eftersom spannmålen 
alltid krossas före utfodring, är det ur arbets-
synpunkt som regel effektivare att utföra 
krossningen i direkt anslutning till packning 
då man ändå hanterar spannmålen.

fodret inuti slangen. Plasten bör därför skä-
ras på det sätt som illustreras i bild 6. Det är 
också viktigt att tillräckligt med bottenplast 
hela tiden lämnas kvar som underlag för 
traktorns eller lastarens framhjul, så att plas-
ten fixeras och inte följer med skopan.

Om man har stora mängder foder i slang 
kan också andra uttagningsalternativ vara 
intressanta. Ett sådant alternativ är att an-
vända en självgående blandarvagn försedd 
med fräsaggregat i fronten som river loss 
fodret ur slangen (bild 7).
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Krossad spannmål blir också betydligt 
tätare packad än hel spannmål, vilket är 
viktigt för att försvåra luftinträngning då 
slangen väl har öppnats. I en slang med 
fuktig hel spannmål tränger luften snabbt in 
till stort djup, något som ger problem med 
foderhygienen eftersom uttaget ur en slang 
oftast pågår under en längre tid. 

Krossningen av spannmål kan ske anting-
en i ett separat moment före inpackningen 
eller, vilket är mer tilltalande, med en kross 
integrerad med packaren. Flera tillverkare 
erbjuder sådana lösningar där en kross 
byggts på ovanpå packaren (bild 9).

I princip kan spannmål med vilken vat-
tenhalt som helst lagras i slang. Vattenhalten 
har dock stor inverkan på de biologiska pro-
cesserna under lagringen, hanteringsegen-
skaperna vid uttagning och utfodring, samt 
riskerna för försämrad foderhygien. 

Är spannmålen tillräckligt fuktig, över ca 
25 procent vattenhalt, sker en ensilerings-
process som ger en sänkning av pH-värdet. 
Detta ger ett visst konserveringsskydd som 
försvårar mikrobiell tillväxt när materia-
let exponeras för luftens syre. Hur kraftig 
ensileringsprocessen blir, och därmed kon-
serveringsskyddet, beror på spannmålens 
vattenhalt. I princip blir ensileringsprocessen 
kraftigare i takt med att spannmålens vatten-
halt ökar. Under 25 procent är dock proces-
sen mycket svag. 

Lagringstorr spannmålskross, under 14 
procent vattenhalt, är inte känslig för luft-
inträngning eftersom den är alltför torr för 
att mikroorganismer ska kunna växa. Det 

kan emellertid finnas en risk att fukt som 
omfördelas i slangen kan ge en uppfuktning 
av vissa partier i slangen, där det då skapas 
goda möjligheter för mögelsvampar att växa 
till. En nackdel med torr kross är att den 
är svårare att ta ut på ett bra sätt eftersom 
den inte håller ihop vilket kan ge en hel del 
hanteringsspill i anslutning till den öppnade 
slangen. Förutom att detta spill drar till sig 
fåglar och råttor, kommer mögel snabbt att 
växa till när det blir blött. 

I fuktig spannmålskross upp till ca 25 pro-
cent vattenhalt kommer materialet att ha en 
stor porvolym, vilket tillsammans med det 
svaga konserveringsskyddet innebär stora 
risker att foderhygienen snabbt försämras 
när slangen öppnas eller om den skulle ska-
das. Vid dessa vattenhalter är det mer fråga 
om lufttät lagring än om ensilering. 

Mellan 25 och 30 procent vattenhalt 
går det att få en god packning av spann-
målskrossen med liten porvolym, vilket 
försvårar luftinträngning under uttagningen. 
Krossen får också en konsistens som gör att 
den håller ihop och är lätt att ta ut. 

Många anser dock att konserveringsskyd-
det är väl svagt vid vattenhalter under 30 
procent. I detta vattenhaltsområde kan det 
därför finnas skäl att överväga tillsats av 
något konserveringsmedel, som propionsyra, 
vilket gör att spannmålen blir mer lagrings-
stabil när slangen öppnats. I tidigare upp-
gifter om krossensilerad spannmål uppges 
ofta 35-40 procent vattenhalt vara en optimal 
nivå för ensileringsprocessen och för att mi-
nimera de foderhygieniska riskerna. 

Bild 8. Lagringskapacitet. 
Ungefärlig lagringskapacitet 
per meter fylld slang 
för olika ensilage samt 
krossensilerad spannmål. 
Värdena i diagrammet 
baseras på antagandet att 
volymvikten i vallensilage är 
200 kg ts/m3, i majs- och 
helsädsesensilage 220 kg 
ts/m3 och i spannmålskross 
550 kg ts/m3.
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En svårighet med krossensilering av 
spannmål är att när kärnorna väl har genom-
gått gulmognadsstadiet, kan vattenhalten 
sjunka mycket snabbt. Vid torr och varm vä-
derlek kan sänkningen uppgå till  
3-4 procentenheter på ett dygn. Detta inne-
bär att tidsfönstret för skörden blir väldigt 
smalt om man har ambitionen att ensilera 
spannmålen vid en viss vattenhalt. Ett sätt 
att komma runt detta problem kan vara att 
tillsätta vatten i samband med krossningen. 

I Finland rekommenderas tillsats av vat-
ten för att nå en vattenhalt på 40-45 procent. 
Eftersom vattenhalten förändras snabbt 
samtidigt som variationerna över ett fält kan 
vara stora, bör vattenhalten kontrolleras ofta 
under inläggningen så att man vet vilka för-
utsättningar man arbetar med. 

Det finns få uppgifter om vilka volymvik-
ter som uppnås med fuktig spannmålskross 
och hur den varierar beroende på vatten-
halt och spannmålsslag. På underlag av 
den begränsade information som finns kan 
man uppskatta att volymvikten ofta ligger i 
storleksordningen 500-600 kg ts per m3. Vad 
detta innebär i form av lagringskapacitet per 
meter slang framgår i bild 8. 

Blöt spannmålskross är tung och kletig, 
vilket gör att den inte går att transportera 
och hantera på samma sätt som torr kross. 
Möjligheterna att använda sådant foder i 
mekaniserade utfodringssystem är därför 

begränsade. Har man någon form av blan-
darvagn är det däremot inga problem med 
den fuktiga krossen. 

Övriga fodermedel
Tekniken kan användas för en rad andra 
fodermedel, inte minst biprodukter från 
livsmedelsindustrin. Det gäller till exempel 
betmassa (från sockerindustrin), drav (från 
ölframställning) och pulpa (från stärkelse-
framställning av potatis till etanoltillverk-
ning). 

Eftersom slanglagring av dessa foder-
medel är bristfälligt undersökt samtidigt 
som de praktiska erfarenheterna är relativt 
begränsade, är det svårt att precisera vilka 
specifika rekommendationer för dessa foder-
medel som eventuellt kan finnas. I grunden 
gäller dock samma riktlinjer för dessa som 
för de mer kända fodermedlen. 

När det gäller drav kan dock nämnas att 
det finns en hel del dåliga erfarenheter från 
praktiken. Draven innehåller inget socker, 
vilket tillsammans med dess låga ts-halt och 
höga råproteinhalt gör att den är svårkon-
serverad, någon ensileringsprocess sker inte. 
För att inte äventyra foderkvaliteten ställs 
därför mycket höga krav på att upprätthålla 
lufttäta förhållanden under lagringen. 

Bild 9. Integrerad spannmålskross och packare. Fyllning av skruvpackare 
med integrerad krossenhet för spannmål.
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En grundprincip för en bra konservering av 
fuktiga fodermedel är att snabbt skapa och 
under hela lagringen upprätthålla syrefria 
förhållanden. I ett väl fungerande system 
med slanglagring sker packningen i slangen 
i direkt anslutning till skörden. Väl inne i 
slangen startar omgående en jäsningsprocess 
som gör att man får en koldioxidatmosfär 
utan närvaro av syre. Detta är en fördel 
jämfört med många andra system där fodret 
kan vara exponerat för luftens syre under en 
relativt lång tidsperiod. Inläggningen i till 
exempel en plansilo kan pågå i ett par dygn 
innan den är fylld och försluts med plast. 

När en slang avslutats gäller det att för 
det första skapa en tät förslutning och sedan 
att ända fram till tömningen på olika sätt 
se till att tätheten upprätthålls så att ingen 
luftinträngning kan ske. Lyckas man med 
detta är förutsättningarna goda för att man 
ska få ett foder med bra hygienisk kvalitet.

Bearbetning underlättar ensilering
En bonuseffekt med slangensileringsmeto-
den är den mekaniska bearbetning av mate-
rialet som sker vid packning av grönmassa 
med rotorpackare. Nyligen utförda studier 
har visat att denna bearbetning förändrar 
grönmassans struktur så att man får en både 
snabbare och kraftigare ensileringsprocess. 
Detta är betydelsefullt för att förhindra an-
dra oönskade processer, bland annat tillväxt 
av klostridiebakterier. 

Lantbrukare hyser ibland förhågor om att 
den mekaniska bearbetningen skulle påverka 

Foderkvalitet

grovfodrets struktur alltför mycket, så att 
negativa effekter uppstår i djurens foder-
smältning. Hittills har dock inga indikationer 
på att så skulle vara fallet framkommit från 
praktiken.

Minst 15 cm uttag per dag
När en slang öppnas får luftens syre tillträde 
vilket skapar möjligheter för ett stort antal 
olika syrekrävande mikroorganismer att 
börja växa till. Dessa startar en nedbrytning 
som förbrukar näring i fodret. Dessutom 
kan vissa mögelsvampar producera giftiga 
ämnen, så kallade mykotoxiner, som kan ge 
allvarliga hälsoproblem. För att begränsa 
mikrobiell tillväxt är det därför viktigt att 
man har en tillräckligt hög uttagningshastig-
het. I princip bör uttagningshastigheten vara 
högre ju torrare materialet är eftersom luften 
då har lättare att tränga in på djupet. 

Några entydiga uppgifter om lämplig 
uttagshastighet finns inte, men ett rimligt 
riktvärde för både grovfoder och spann-
målskross är att uttaget bör uppgå till minst 
15-20 cm per dag. Uttagshastigheten kan 
inom vissa gränser varieras genom att man 
väljer olika diameter på slangen, vilket med 
en del packare är möjligt genom att byta 
tunneldimension.

Undvik föroreningar vid inläggning
Ur foderhygienisk synpunkt är det bäst om 
fodret kan läggas direkt i packaren utan 
mellanlagring på en avlastningsyta. I de fall 
detta inte är möjligt är det viktigt att man 
använder en hårdgjord avlastningsyta som 
hålls ordentligt ren. Om avlastningen sker 
direkt på marken är det i princip oundvikligt 
att oönskade mikroorganismer kommer med 
i fodret, vilket i hög grad äventyrar foderhy-
gienen. Naturligtvis ska man inte låta foder 
bli liggande på avlastningsytan längre än 
absolut nödvändigt. En viktig grundprincip 
för en bra foderkvalitet är att så snabbt som 
möjligt skapa syrefria förhållanden. 

Under svenska förhållanden får vi under 
vintern en form av kyllagring, då den låga 
temperaturen gör att mikroorganismernas 
aktivitet är mycket begränsad. Med stigande 
temperaturer framåt våren startar emellertid 
deras aktivitet igen. Man bör då vara  

Bild 10. Positiv 
bearbetning. 
Den mekaniska 
bearbetningen 
vid packning av 
grovfoder med 
rotor gynnar 
ensilerings-
processen.
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Ekonomiskt intressant
Slangsystemet innebär i likhet med rund-
balsensilage att man till stor del ersätter 
kapital- och underhållskostnader för fasta 
lagerutrymmen med rörliga kostnader. De 
ekonomiska kalkyler på slangensilering av 
grovfoder som gjorts indikerar att metoden 
kan utgöra ett intressant alternativ till an-
dra system. Även för spannmål är metoden 
ekonomiskt intressant, eftersom man slipper 
kostnader förknippade med torkning. 

Högt utnyttjande minskar kostnaden
Kostnaden för en maskin påverkas i hög 
grad av hur stor den årliga användningsti-
den är. Med en väl utnyttjad maskin kan de 
fasta kostnaderna för maskinen fördelas på 
ett större antal timmar, varvid timkostnaden 
sjunker. Eftersom packare har hög kapacitet 
krävs också relativt stora mängder foder för 
att en investering ska kunna räknas hem om 
maskinen ska användas enbart på den egna 
gården. Om mängden eget foder är för liten 
kanske man kan undersöka vilka möjligheter 
för legokörning som finns i regionen. Genom 
att så många olika foderslag går att packa 
i slang är också möjligheterna att få en hög 
årlig användningstid goda. 

Liksom för andra konserveringssystem 
är det mycket svårt att ange riktvärden för 
vad kostnaden blir per kg foder. Den slutliga 
kostnaden påverkas av många faktorer och 
är i hög grad beroende av förutsättningarna 
på den enskilda gården. I likhet med andra 
maskintjänster varierar kostnaden för att leja 
in en packare, bland annat beroende på vil-
ken tillgång och efterfrågan på packare som 
finns inom den aktuella regionen. 

För packning av grovfoder med en väl-
utnyttjad maskin kan man räkna med en 
kostnad för själva packningen på 15-20 öre 
per kg ts exklusive plast. Kostnaden för plast 
beror på vilken slangdimension som an-
vänds, men kan beräknas ligga på i storleks-
ordningen 6 öre per kg ts. För krossad spann-
mål kan man räkna med att kostnaden ligger 
på mellan 15 och 22 öre per kg ts inklusive 
plast. Den något lägre kostnaden för spann-
målskross beror på att både volymvikt och 
packarens inläggningskapacitet blir högre.

Hanteringskedjan viktig
Eftersom packare har mycket hög inlägg-
ningskapacitet krävs också en hög skörde- 
och transportkapacitet, så att fodret kan 
levereras i en takt som någorlunda matchar 
packaren. Inte minst om man lejer in pack-
ningsmaskinen är det viktigt att undvika 
väntetider eftersom kostnaden ofta debiteras 
per timma.  

extra observant på foderkvaliteten och gärna 
lämna in prover för hygienisk analys. Detta 
gäller särskilt för spannmål där tidigare erfa-
renheter av lufttät lagring har visat att man 
på våren ganska snabbt kan få en försämrad 
hygienisk kvalitet. Praktiska erfarenheter av 
slangensilering visar att jämfört med vallfo-
der försämras även majs och helsäd snabbare 
när temperaturen stiger på våren. 

Ett sätt att minska risken för nedsatt fo-
derkvalitet är att använda någon form av 
tillsatsmedel i samband med inläggningen 

av fodret. Till de flesta fabrikat av packare 
finns utrustning för dosering av tillsatsmedel 
som extra tillbehör. Det ska i detta samman-
hang påpekas att användning av myrsyra till 
spannmål inte är tillåtet i Sverige.

Även om de praktiska erfarenheterna 
av metoden överlag är goda, får man inte 
se konservering i slang som någon enkel 
genväg till ett bra foder. Liksom i alla foder-
konserveringssystem gäller det att vara nog-
grann i alla led och se till att man följer de 
rekommendationer som finns.

Bild 11. Hög skördekapacitet. För att kunna 
utnyttja packarens höga kapacitet är det viktigt att 
också ha en hög skörde- och transportkapacitet. 



Ansvarig utgivare: Lennart Nelson
Text och foto: Martin Sundberg
Redaktör och layout: Carina Johansson 
Illustrationer: Kim Gutekunst 

© JTI, 2007. Citera oss gärna, men ange källan!

ISSN 1651-7407

är ett industriforskningsinstitut som forskar, utveck-
lar och informerar inom områdena jordbruks- och 
miljöteknik samt bioenergi. Vårt arbete ger dig 
bättre beslutsunderlag, stärkt konkurrenskraft och 
klokare hushållning med naturresurserna.

Vi publicerar regelbundet notiser på vår webbplats 
om aktuell forskning och utveckling vid JTI. Du får 
notiserna hemskickade gratis om du anmäler dig 
på www.jti.se

På webbplatsen finns även publikationer som kan 
läsas och laddas hem gratis, t ex:

• JTIinformerar, som kortfattat beskriver ny teknik, 
nya rön och nya metoder inom jordbruk och miljö 
(4-5 temanr/år).

• JTI-rapporter, som är vetenskapliga samman- 
ställningar över olika projekt. 

Samtliga publikationer kan beställas i tryckt form. 
JTI-rapporterna och JTIinformerar kan beställas 
som lösnummer. Du kan också prenumerera på  
JTIinformerar.

För trycksaksbeställningar, prenumerationsärenden 
m m, kontakta vår publikationstjänst (SLU Service 
Publikationer): 
tel: 018 - 67 11 00, fax: 018 - 67 35 00 
e-post: bestallning@jti.se

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Box 7033, 750 07 UPPSALA 
vx: 018 - 30 33 00, fax: 018 - 30 09 56 
Besöksadress: Ultunaallén 4 
www.jti.se

Mer att läsa

Grönmassans ensilerbarhet vid 
slangensilering. Martin Sundberg, Tomas 
Pauly. JTI-rapport Lantbruk & Industri nr 
336. 2005.

Ensiling experiments in bagged silage 
with 3 silage additives. C Lundmark. 
Examensarbete nr 217, SLU, Institutionen 
för husdjurens utfodring och vård, Uppsala. 
2005.

Ensilagekvalitet vid olika grad av mekanisk 
bearbetning av grönmassan. Jämförelse 
mellan ensilering i bal, slang och silo. 
Martin Sundberg, Tomas Pauly. JTI-rapport 
Lantbruk & Industri nr 346. 2006.

Ensilering i slang – Jämförelse mellan två 
ensilagepackare och mellan hackvagn och 
finsnittsvagn. Tomas Pauly, M Knicky, P 
Lingvall, H Arvidsson, R Spörndly. Rapport 
nr 268. SLU, Institutionen för husdjurens 
utfodring och vård, Uppsala. 2007.

Länkar

Tillverkare/återförsäljare av packare:

www.brodernafricke.se 
www.dalsplast.se 
www.farmmac.com 
www.jbmlanttek.com 
www.murska.fi 
www.narlant.se 
www.pajse.se 
www.ringsjomaskin.se
www.winlin.se 

Kontakt

Martin Sundberg, JTI, tel: 018 - 30 33 24 
e-post: martin.sundberg@jti.se

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)  
har givit finansiellt stöd till denna publikation


