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Sammanfattning 

Djupströbädd är ett system för djur i enskild box, lösdrift samt som bädd i vindskydd i hägn. 

Bädden kan bestå av olika sorters strö, såsom halm eller torv. Systemet byggs upp under tid 

och för att det ska vara optimalt behövs tillförsel av ny halm regelbundet samt bra 

förhållanden. Det handlar om aeroba förhållanden, rätt fuktighet, tillgång till organisk 

substans samt en inte alltför låg temperatur i bädden. Temperaturen är viktig för 

mikroorganismernas livsmiljö och således för att de ska börja omsätta det understa lagret. I 

och med organismernas aktivitet höjs temperaturen ytterligare, vilket leder till att djuren håller 

värmen i den ofta oisolerade byggnaden. Djupströbädd är ett bra alternativ för djuren, då de 

kan bete sig mer naturligt än andra system. En nackdel är att djupströbädden har större 

inverkan på miljön än till exempel spaltgolv. Det största problemet är ammoniakavgången, 

framför allt vid utgödsling och mellanlagring. När koncentrationen av ammoniak stiger avgår 

ammoniak till den omgivande luften, och detsamma händer om temperaturen eller pH-värdet 

höjs. Då systemet med djupströbäddar oftast används där det finns naturlig ventilation kan 

läckaget till luft innebära ett problem. Man kan minimera läckaget till luft och mark med hjälp 

av god teknik samt att sprida gödseln vid en bra tidpunkt på året. Undersökningen som utgör 

grunden för detta examensarbete omfattar sexton djurhållare med nötkreatur på djupströbädd i 

Halmstad kommun. Djurhållarna är slumpmässigt utvalda och fokus ligger på hur deras djur 

och djupströbädd sköts. Frågor har ställts om djurens och bäddens kondition. Sedan har dessa 

parametrar satts i samband med varandra för att kunna urskilja huruvida djuren och miljön 

mår av skötseln av bäddarna. Dock har inte några speciella samband upptäckts genom det 

faktaunderlag som undersökningen gav. Slutsatsen är den att djurhållare i Halmstad kommun 

sköter sina djupströbäddar och att deras djur mår bra. 
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Abstract 

Deep litter is a system for animals kept in separate stalls, loafing and bedding in wind 

shelters. The litter can consist of different bedding, like straw and peat. The system is allowed 

to build over and to ensure optimal proportions it is necessary to add new straw regularly and 

to have good conditions. Important conditions are aerobic state, humidity, amount of organic 

substance and acceptable temperatures in the litter. The micro organisms are depending on 

temperature for their living conditions and to get the bottom layer in the litter to start burning. 

When the burning has started the temperature increases. This help keeping the animals warm 

in buildings which are often not insulated.  Deep liter is a good alternative for animals, 

because they can behave naturally. One down side of the system is that it has a bigger 

environmental impact than slatted floor. Ammonium is greatest concern, as it leeks to the air 

when mucking out and storing between mucking and distribution of the manure. When the 

concentration of ammonium increases it leaves into the air. This is also a risk when increase 

in temperature and pH occurs. As deep litter is commonly used in buildings with natural 

ventilation, there is a risk of leakage to the air. It is possible to minimize the leakage with 

good technology and distributing of the manure at the right time of the year. This examination 

considers sixteen cattle management systems using deep litter in the municipality of 

Halmstad, Sweden.  They were randomly chosen and focus was put on how they care for their 

animals and deep litter. Questions about the animals and the condition of the litter were 

answered.  These parameters were compared to each other in an attempt to see connections 

between the caring of the deep litter systems and the welfare of the animals. From the results 

of this examination no connections could be established. The conclusion is that the animals in 

Halmstad are well cared for in general. 
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Inledning 
Idén att utföra en sådan här undersökningen kom under en grundkurs i Djurskydd vid 

Halmstad Högskola hösten 2007. Då flera av de bönder som studiebesök gjordes på, hade sina 

djur på spaltgolv. Deras förklaring till detta var att det inte var bra för miljön att använda sig 

av djupströbädd. Det var också rent ekonomiskt bättre att använda sig av spaltgolv.  

Inledningsvis var tanken med detta examensarbete att studera effekterna på miljön respektive 

effekterna på djurens hälsa, utifrån fenomenet djupströbädd. Undersökningen begränsas till att 

endast titta på djupströbäddar, hur de fungerar bäst samt hur de ser ut i praktiken. Sexton 

anläggningar i Halmstads kommun med djurbesättningar från 5 till 100 nötkreatur studerades. 

Undersökningen begränsas till när ströet läggs på bädden till dess att gödseln eventuellt 

lagras. Begränsningar från ventilation samt ekonomiska aspekter har också tagits.  

Examensarbetet har också en litteraturstudie som har gjorts för ökad erfarenhet om 

djupströbädd, dess funktion och hur och när vilka omständigheter som krävs för att den ska 

fungera bra. 

Syfte 
”Genom praktisk och teoretisk studie öka kunskapen för djupströbädd samt hitta samband 
mellan skötsel av djupströbädd och inverkan på miljön och på djurens naturliga beteende i 
Halmstad kommun.” 

Djupströbädd 

Djupströbädd är ett uppbyggt underlag som används i boxar för enstaka djur, lösdrifter och 

vindskydd i hägn. Bädden är uppbyggd av strö, tillexempel halm, spån eller torv, eller en mix 

av flera sorter. Vanligast är att använda halm. Syftet med denna sorts bädd är att den byggs 

upp över tid med hjälp av strö samt djurens gödsel som djuren trampar ner. Nytt lager med 

strö läggs på bädden av djurhållaren. Genom aerob nedbrytning med mikroorganismer bryts 

det undre lagret sakta ner och alstrar värme. Detta gör att bädden värmer djuren nerifrån, en 

omsättning sker och man säger att bädden brinner. Ammoniak bildas då kväverikt organiskt 

material bryts ner. Denna process, då ammoniak bildas är stor inne i stallet, från lagring och 

vid spridning av träck.  För att frambringa en fungerande djupströbädd fordras aeroba 

förhållanden, rätt fuktighet, tillgång till organisk substans, samt en inte alltför låg temperatur i 

bädden. Då ströbädden tillförs tillräckliga mängder med strö och inte tillåts bli för blöt blir 

oftast förhållandena tjänliga för att få igång en brinning av bädden.  
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Uppbyggnad av djupströbädd 

Definition enligt Albertsson, 1992:  

”Definitionsmässigt är djupströbädd en ströbädd där kompostering (brinning) uppstår. Om 

inte temperaturen stiger i bädden bör den benämnas ströbädd. Orsaken till utebliven brinning 

kan vara för liten strötillförsel, ogynnsamma temperaturförhållanden eller så riklig 

strötillförsel att bädden blir för torr för mikrobiologisk aktivitet. Utöver strö- och 

djupströbädd förekommer också ströade liggytor.”1 

Djupströbädd används oftast till nötkreatur i box eller i lösdrift. Systemet används oftast i 

oisolerade stallar med naturlig ventilation och som bädd i vindskydd i hägn. 

En permanent djupströbädd bör anläggas på hösten, gärna i slutet av augusti, då bakterielivet i 

omgivningen fortfarande är rikt. Då kommer den över tid att fungera bäst. För bäst funktion 

bör ett lager på cirka 50-60 cm med löspressad halm läggas in över hela golvet.2 Det är viktigt 

att man inte snålar med halm vid just anläggandet, för att den första gödseln ska kunna arbeta 

sig in i tillräcklig mängd halm. Då kommer omsättningen igång och bädden blir varm och torr 

och relativt lätt att hålla i ett bra skick. Om man inte skulle anlägga rätt från början kommer 

det rätta bakterielivet (mikroorganismer) aldrig igång i ströbädden. Den förblir då fuktig och 

svårtskött. En riktig anläggning av ströbädd underlättar tillskottet av strö samt minskar 

halmförbrukningen.3 

Det finns olika grunder man kan använda sig av under en djupströbädd.  Ofta används ett 

gjutet betong golv. Detta kan vara helt plant eller ha en vinkling på ett antal grader för att urin 

ska kunna rinna undan.  Sedan finns det de som har sina djupströbäddar direkt på marken. Då 

måste man ha en bra brinnande bädd för att inte läckage ska ske till marken. Gödsel har en 

inverkan på miljön om den inte sköts rätt. Därför måste man bland annat följa miljöbalkens 

allmänna hänsynsregler. Man är skyldig att vidta de skyddsåtgärder som krävs, observera de 

begränsningar och vidta försiktighetsåtgärder för att förebygga, hindra eller motverka att ens 

verksamhet medför skada eller olägenhet för miljön eller människors hälsa.4  

 

                                                
1 1992. Lagring av stallgödsel i stuka direkt på mark. Rapport nr 08. Jordbruksverket (SJV). Albertsson B 
2 Ekesbo, I. 1961. Veterinärt. Jordbrukarnas föreningsblad nr 39, 1961.  
3 Olsson, V. 1957. Mjölkkor i lösdrift. Hushållningssällskapens förbunds småskrifter 27, Stockholm, 1957.  
4 Miljöbalken (1998:808) 
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De två viktiga faktorerna för en fungerande djupströbädd är strömedel och mikroorganismer.  

Strömedel 
En djupströbädd fordrar en god tillgång på strö. Ett bra fungerande strömedel ska ha en god 

uppsugningsförmåga (tabell 1). Det ska även vara lätthanterligt, hålla god hygien och inte 

vara för dyrt, då det behövs stora mängder. 5Det finns olika typer av strömedel som kan 

användas i en djupströbädd. De vanligast som kommer till användning är: 

• Halm 

• Sågspån 

• Torvströ 

• Papper 

En snabb förbränning är viktig för att inte stigningen av bäddens ytstigning ska bli för stor. En 

bädd med en blandning av torv och halm växer långsammast, det vill säga brinner bäst. Den 

ökar cirka 6 mm per dag under en stallperiod på 8 månader6. Andelen torv bör inte överstiga 

60 % på grund av förbränningsprocessen, då hålls den större delen av kvävet kvar i 

strömedlet. Sågspån och papper används oftast i båspall och är inte vanligt vid 

djupströbäddar.  

Tabell 1. Vattenuppsugande förmåga hos hackade strömedel i kg per 100 kg 

strömedel7 

Typ av strö  kg vätska_____________ 

Torvströ  404 

Havrehalm 276 

Råghalm  265 

Vetehalm 257 

Sågspån  152 

Hyvelspån 145 

En nackdel med torvströ, tillsammans med sågspån är att dessa har en sämre tillgänglighet för 

biologisk nedbrytning än halm har. Som en följd av detta binds en mindre mängd kväve 

organiskt och förlusterna av kväve vid lagring blir större. Förhållandena kan ses i tabell 28:  

                                                
5 C-M Dolby & K. Ekelund. 1994 Bygga kall lösdrift för mjölkkor. s.15 
6 Kapuinen, P. 1993 Djupströbäddens egenskaper och funktion i köttdjurstall. Dokumentation från NJF-
Teknikmöte 92. Korpilampi 
7 Simonsson, A. 1976. Halm - som strö. Foderjournalen. 3-4, 94-101. 
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Tabell 2. Inverkan av strömedlen torv, spån och halm på förändringar i kvävehalter och kväveförluster i 

stallgödselkompost (Kirchman, 1985) 

 

 

Mikroorganismer 
Följande faktorer har visat sig vara viktiga för mikroorganismers tillväxt och förökning i 

samband med en djupströbädd. Dessa faktorer gör att en optimal bädd kan uppnås.  

 Kol/kväve-kvot 
Mikroorganismerna är beroende av kol och kväve för sin tillväxt och proteinsyntes.9 Då 

urinämne spjälkas bildas koldioxid och ammoniak. Vid brist på kol fixeras inget kväve, utan 

detta avgår vid höga pH-värden i form av ammoniak. Generellt anses en C/N-kvots 

viktsförhållande på 30:1 vara optimalt i en kompost. En högre kvot leder till en långsammare 

nedbrytning på grund av kvävebrist och en lägre påvisar i kväveförluster i form av dunstning 

av ammoniak.10 Halm har en approximativitet på C/N på 80-100:1.11 Den för 

mikroorganismernas tillväxt optimala C/N är 25:1 

                                                                                                                                                   
8 Kirchmann, H. 1985. Fast stallgödsels kväveförluster vid lagring. Fakta, markväxter. nr 28, s.4 1985. Sveriges 
lantbruksuniversitet, Uppsala. 
9 Poincelot, R. 1975. The biochemestry and methods of composting. The Connecticut agricultural experiment 
station, New Haven. Bulletin 754.  
10. Gray, K.R., Sherman, K. & Biddlestone, A.J. 1971b. A review of composting - part 2. Process biochemestry 
nr 10, 1971. 22-28.  
11 , S.L. 1951. Kol - kväveförhållandet. Stallgödseln - ett jordförbättringsmedel. Särtryck ur tidskriften 
Växtnäringsnytt, stallgödselspecialnummer häfte 6, 1951.  

              Torvgödsel  Spångödsel  Halmgödsel 

Lagra 

dagar 

Ts-

mängd 

Org-N 

av TS 

Förlust 

% av N 

Ts- 

mängd

Org-N 

av Ts 

Förlust 

% av N 

Ts-

mängd 

Org-N 

av Ts 

Förlust 

% av N 

0 100 2.20 0 100 1.77 0 100 1.83 0 

36 97 2.01 2.3 99 1.38 33.1 96 1.88 18.0 

72 93 1.99 13.8 95 1.47 36.6 74 2.51 17.4 

109 81 1.89 35.1 76 1.37 54.5 63 2.56 29.1 
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pH 
Vid en aerob nedbrytning ligger det optimala pH värdet mellan 5,5 – 8,00.12Vid den mesofila 

fasen sjunker dock pH-värdet pågrund av tillväxt av organiska syror. Däremot höjs ph-värdet 

vid den termofila fasen då katjoner frigörs, och de tillsammans med koldioxid och vatten 

bildar karbonatjoner.13 Mikroorganismerna försvarar sig mot förändringar i pH-värdet genom 

en aktiv uttransport av protoner och hydroxidjoner samt genom att cytoplasman buffrar. 

Vattenhalt 
Vid en vattenhalt i omgivningen på 50 % har mikroorganismerna optimala förutsättningar för 

sin metabolism.14 Sjunker vattenhalten under 25 % avstannar mikrobiell tillväxt.15 Vid en 

vattenhalt över 60% skapas en anaerob miljö, då vattnet hindrar transport av syre i materialet.  

Syre 
De aeroba mikroorganismerna är för sin tillväxt beroende av syre. Syreåtgången är ett mått på 

de aeroba mikroorganismernas aktivitet. Efter hand som komposteringsprocessen fortskrider 

förbrukas syret och ersätts av koldioxid. Koldioxidhalten varierar mellan 0,5 - 5 % i bädden. 

Syret används inte enbart för mikroorganismernas respiration utan även för oxidering av det 

organiska materialet. 16 Syrehalten i en bädd varierar mellan 15 - 20% och är lägst i botten av 

bädden. För att mikroorganismerna ska kunna överleva behövs minst 5 %.17  

Temperatur 
Den kraftigaste tillväxten av mikroorganismer sker i intervallet 30 till 40°C. En temperatur 

krävs på minst 28°C för att de mesofila mikroorganismerna skall aktiveras.18 När 

temperaturen blir så hög att proteinerna denatureras dör mikroorganismerna. Speciellt viktiga 

                                                
12 de Bertoldi, M., Vallini, G. & Pera, A. 1985. Technological aspects of composting including modelling and 
microbiology. Composting of agricultural and other wastes. 27-41.  
13 Kirchman, H. 1986. Komposteringsprocessen. Sveriges Lantbruksuniversitet. Inst för markvetenskap, 
Uppsala. Fakta, markväxter nr 14. 4 s.  
14 Gray, K.R., Sherman, K. & Biddlestone, A.J. 1971b. A review of composting - part 2. Process biochemestry nr 
10, 1971. 22-28. 
15 de Bertoldi, M., Vallini, G., Pera, A. och Zucconi, F. 1985. Technological aspects of composting including 
modelling and microbiology. Composting of agricultural and other wastes. Gosser, J. K. R., Ed. Istituto di 
microbiologia agraria, Universita degli studi di Pisa, Italy. 27-41.  
16 de Bertoldi, M., Vallini, G., Pera, A. och Zucconi, F. 1985. Technological aspects of composting including 
modelling and microbiology. Composting of agricultural and other wastes. Gosser, J. K. R., Ed. Istituto di 
microbiologia agraria, Universita degli studi di Pisa, Italy. 27-41. 
17 Schulze, K. L. 1962. Continuous thermophilic composting. Appl. Microbial. 10, 108-122.  
18 de Bertoldi, M., Vallini, G., Pera, A. och Zucconi, F. 1985. Technological aspects of composting including 
modelling and microbiology. Composting of agricultural and other wastes. Gosser, J. K. R., Ed. Istituto di 
microbiologia agraria, Universita degli studi di Pisa, Italy. 27-41.  
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proteiner är de enzymer som behövs vid metabolismen.19 Vid temperaturer över 40°C 

avstannar de mesofila bakteriernas tillväxt.20  

Poincelot (1975) anser att 72°C är den högsta temperatur där de termofila mikroorganismerna 

kan överleva. Värmekänsligheten hos mikroorganismerna beror både på exponeringstid och 

temperatur. I en djupströbädd nås maximitemperaturen inom några timmar upp till några 

dagar21, därefter sker en långsam avsvalning. 

Nedbrytningsprocess – en del av uppbyggnaden 

Aerob nedbrytning 
I djupströbädden omsätts näringsämnen i strömedlet samt gödseln hela tiden. 

Nedbrytningsprocessen av det understa lagret är en del av en fungerande djupströbädd. 

Omsättningen kan ske både aerobt och anaerobt.  

Aerob omsättning av organiskt material kallas även kompostering. Kompostering definieras 

som en självuppvärmande, aerob nedbrytningsprocess som sker vid närvaro av 

mikroorganismer.22 Man kan också definiera det som nedbrytning av heterogent organiskt 

material, med hjälp av mikroorganismer, i en fuktig varm och syrerik miljö.23 Energin i 

halmen och kvävet i gödseln är de viktigaste förutsättningarna för nedbrytningen. I 

torrsubstansen i ett kilo halm utgörs ungefär 85 g av lignin 340 g av hemicellulosa och 360 g 

av cellulosa.24När temperatur, fuktighet och syrehalt är den rätta i materialet sker en tillväxt 

av bakterier och svampar vilka startar nedbrytningen av det organiska materialet. För sin 

tillväxt använder mikroberna tillgängligt kol, kväve och andra näringsämnen såsom fosfor och 

kalium. Vid oxidation av kolhydraterna i strömedlet genereras värme och temperaturen 

stiger.25 Innehåller strömedlet stora mängder lignin, som är svårnedbrytbart, frigörs mindre 

näringsämnen, vilket verkar dämpande på mikroorganismernas tillväxt och därmed på 

temperaturen. Mikroorganismerna bidrar till nedbrytningen av organiskt material genom att 
                                                
19 Frazier, W. C. och Westhoff, C. D. 1988. Food microbiology, 4th ed. Mc Graw- Hill 
Book Company, Singapore. 39-58, 91, 401-440.  
20 Gray, K. R., Sherman, K. och Biddelstone, A. J. 1971a. A review of composting- Part 
1. Process Biochemistry. 6, 32-36.  
21 Kirchman, H. 1986. Komposteringsprocessen. Sveriges Lantbruksuniversitet. Inst för markvetenskap, 
Uppsala. Fakta, markväxter nr 14. 4 s.  
22 Kirchman, H. 1986. Komposteringsprocessen. Sveriges Lantbruksuniversitet. Inst. för markvetenskap, 
Uppsala. Fakta, markväxter nr 14. 4 
23 Crawford, J.H., 1983. Composting of agricultural wastes - A review. Process biochemestry, vol. 18, 1983. 14-
19.  
24 Mc Donald, P., Edwards, R.A. & Greenhalgh, J.F.D. 1984. Animal nutrition third edition. Hong Kong, 1984.  
25 Poincelot, R. 1974. A scientific examination of the principles and practice of composting. Compost Science nr 
3, 1974. 24-31.  
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utnyttja näringsämnen i form av bland annat kväve, kol och fosfor. Deras tillväxt är beroende 

av optimal temperatur samt att syrenivån är god. Näringsämnena används för 

mikroorganismernas tillväxt och fortplantning. I den aeroba nedbrytningsprocessen sker en 

mullbildning (humifiering), vilken är en omvandling av färskt organiskt material till humus. 

Humusen består av förändrade ligniner, polyuronider och polysackarider.26  

Nedbrytning i fyra olika faser 

Processen kan delas in i fyra faser vid nedbrytning, och detta görs i hänsyn till temperatur- 

och pH utvecklingen:27 

• Mesofil fas 

• Termofil fas 

• Avsvalningsfas 

• Mognad 

De olika faserna visas i figur 

1  

Figur 1. Temperatur- och pH-utveckling i en kompost. 28 

De olika faserna: En förklaring enligt Gray & Poincelot: 

                                                
26 Brady, N. C. 1984. The nature and properties of soils. Macmillan Publishing Company, NY. 254-282.  
27 Gray, K.R., Sherman, K. & Biddlestone, A.J. 1971a. A review of composting - part 1. Process biochemestry nr 
6, 1971. 32-36.  
28 Gray, K.R., Sherman, K. & Biddlestone, A.J. 1971a. A review of composting - part 1. Process biochemestry nr 
6, 1971. 32-36.  
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”Då komposteringsprocessen startar har det organiska materialet samma temperatur som 

omgivningen och pH är oftast svagt surt. Under den mesofila fasen tillväxer de mesofila 

mikroorganismerna och temperaturen stiger snabbt till 40°C (se figur 1). De mest 

lättnedbrytbara föreningarna tas i anspråk och slutprodukten blir enkla organiska syror, CO2 

och H2O. Som en följd av syraproduktionen faller pH. När temperaturen stiger över 40°C 

avstannar de mesofila orgamismernas aktivitet och nedbrytningen av mer svårsmälta 

föreningar tas om hand av de termofila mikroorganismerna 

Den termofila fasen är den viktigaste fasen i komposteringsprocessen. Mikroberna i denna fas 

står för den mesta nedbrytningen av det organiska materialet (Poincelot, 1974). De 

näringskonponenter som tas i anspråk är proteiner, cellulosa och lignin. Som en följd av 

ammoniakbildning från proteinnedbrytningen blir pH alkaliskt. Vid 60°C dör de termofila 

svamparna och reaktionen fortskrider tack vare de sporformande bakterierna och 

actinomycetales. Så småningom tar näringen för mikroorganismerna slut och hastigheten på 

omsättningen avstannar. Till slut är hastigheten på värmebildningen i komposten 

långsammare än värmeavgivningen på ytan av komposten och denna avkyls.29 

Anaerob nedbrytning 

Till skillnad från aerob nedbrytning hämmas kolhydratnedbrytningen i det organiska 

materialet vid anaerob nedbrytning. Det liknar mer en förruttnelseprocess än en mullbildning. 

Produkterna som bildas vid anaerob nedbrytning är svavelväte, metan och organiska syror. 

Vid bildning av det sistnämnda sjunker pH i ströbädden. På grund av det låga pH värdet 

bildas ingen ammoniakgas fastän ammoniumproduktionen fortsätter.30 

För att försöka minska läckage av ammoniak till luft och vatten har försök visat att detta leder 

till en syrefattig miljö och anaerob omsättning som leder till illaluktande gödsel. Detta gör 

alternativet mindre intressant. De syror som har uppstått sänker pH-värdet och följderna blir 

att ammoniak hålls kvar som ammoniumjoner. Senare vid spridning av anaerobt lagrad gödsel 

uppkommer kväveförluster om myllning dröjer.  

Enligt Kirchman: 

                                                
29 Gray, K.R., Sherman, K. & Biddlestone, A.J. 1971a. A review of composting - part 1. Process biochemestry nr 
6, 1971. 32-36.  
30 Kirchmann, H. 1985. Fast stallgödsels kväveförluster vid lagring. Fakta, markväxter. nr 28, 1985. Sveriges 
lantbruksuniversitet, Uppsala.  
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”Temperaturstegringen vid anaerob nedbrytning är inte så kraftig som vid aerob och i 

förhållande till den aeroba nedbrytningen utnyttjar mikroorganismerna endast 1/5 del av 

energin Vid anaerob nedbrytning stiger temperaturen sällan över 30°C. ” (Kirchman, 1986). 

Ammoniakavgång  

I urin och träck finns det gott om kväveföreningar och när dessa bryts ner frigörs kväve. De 

aktiva mikroorganismerna utnyttjar en del kväve till att bygga upp ny biomassa och dess 

överskott avges i ammoniakform. Det kan också bildas kvävgas och kväveoxider vid 

nedbrytning beroende på hur stor syretillgången är vid själva nedbrytningen.  

När koncentrationen ammoniak stiger avgår ammoniak till den omgivande luften, och 

detsamma händer om temperaturen eller pH-värdet höjs. Då systemet med djupströbäddar 

oftast används där det finns naturlig ventilation är läckaget till luft ett problem. Det bedöms 

att ammoniakavgången från en väl fungerande djupströbädd är högre än från andra 

gödselhanteringssystem. Men är den organiska substansen rik på lättnedbrytbara 

kolföreningar, kan det frigjorda kvävet samlas i ny organisk substans och 

ammoniakemissionen begränsas.31 

Studier pågår vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för att vetenskapligt dokumentera 

ammoniakavgången i stallet från olika typer av djupströbäddar. Resultaten visar att avgången 

bland annat påverkas av den använda halmmängden och dess sönderdelningsgrad. Resultaten 

tyder på att ammoniakavgången från en djupströbädd blir störst där det sker en måttlig 

omsättning i bädden och där tillgången på lättillgängligt kol är för liten för att binda det 

mineraliserade ammoniumkvävet. Detta inträffar om t.ex. halmanvändningen är för liten.  

”Tillsatser i form av enzymer och bakterier påstås kunna minska ammoniakemissionen. I 

pågående studier vid SLU har man studerat tillsatser av enzym och enzym + bakterier i 

djupströbäddar till slaktsvin. Enligt preliminära resultat har inte de provade preparaten 

minskat ammoniakemissionen i stallet.”32 

                                                
31 Ammoniakförluster från jordbruket. Rapport – Jordbruksverket. 1994 Nr/avsnitt: 8  
32 Ammoniakförluster från jordbruket. Rapport – Jordbruksverket. 1994 Nr/avsnitt: 8  
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Djurens naturliga beteende 

Då man pratar om en optimal miljö för djur anses det vara där miljön är anpassad efter djurets 

krav och där de kan bete sig naturligt utefter den genetiska uttrycken.33 Det är svårt att 

konstruera dessa miljöer så att allt passar djuren men man försöker konstruera de så att djuren 

i möjligaste mån får den optimalt genom kunskap om djurens naturliga beteende. Ligg ytan är 

viktig när det gäller ungdjur och kalvar, då de använder dygnets timmar till att vila, äta och till 

sociala sysslor. De använder dock upp till 18 timmar liggandes.34 Enligt en studie gjord av 

Bäckström, 1977, påvisades att kalvar och ungdjur föredrar att ligga på ströbädd framför 

spaltgolv. Senare studier visade också att vid lösdriftanläggningar som hade skrapad 

foderavdelning och ströbädd att djuren inte la sig på cementgolvet.35 (L. Lidfors, per. medd., 

1987). Kalvar och ungdjur behöver dessutom ha en stimulerande miljö som innefattar lek, 

som stångning samt sexuella aktiviteter. Undersökningar visar att dessa aktiviteter utfördes 

mer av de djur som går på ströbädd än de som går på spaltgolv.36  

”Andreae & Smidt,1982 registrerade rörelsemönstret då ungdjur på djupströbädd respektive 

spaltgolv reste sig och lade sig. De viktigaste beteendestörningar som kunde observeras var 

avbrutna läggningsprocedurer samt ett icke arttypiskt rörelseförlopp då djuren lade sig 

(djuren lade sig som en häst, det vill säga sänkte ned bakdelen först och sedan framdelen). 

Drygt 95% av läggningsprocedurerna på djupströbädd fortskred utan avbrott eller störning 

och endast 0,3% av läggningsprocedurerna gjordes på ett hästlikt sätt. Bland djuren på 

spaltgolv förekom läggningprocedurer utan avbrott eller störningar i endast 60% av fallen. 

Hästlikt rörelsemönster vid läggningen förekom i drygt 8% av fallen. Uppbundna djur 

uppvisar också onaturligt beteende vid läggning och resning. En beteendestudie av Sambraus 

(1980) visade att 75% av läggningsrutinerna och 80% av resningsrutinerna skedde på ett 

onaturligt sätt. Även här var det vanligast att djuren reste sig och lade sig såsom en häst 

gör.” 37 

                                                
33 Bäckström, M. 1977. Närmiljöns inverkan på beteende hos kalvar och ungdjur av mjölkkornas. 
Examensarbete mr 24. Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik (LBT). Uppsala, 1977 
34 Graf, B., Wegmann, R. & Rist, M. 1977. Das Verhalten von Mastkälbern ber verschiedenen Haltungsformen. 
Schw. Landwirtschaftlische Monatshefte. 54, 10, 1977.  
35 1988. Djupströbädd till ungnöt. Henriksson K., Lindell L. Rapport 169. Institutionen för husdjurens utfodring 
och vård. SLU. Uppsala (L. Lidfors, per. medd., 1987) 
36 Andrae, U. & Smidt, D. 1982. Behavioural alterations in young cattle on slatted floors. 
In: W. Bessei (ed.). Disturbed Behaviour in Farm Animals. EEC-seminar. Hohenheimer 
371988. Djupströbädd till ungnöt. Henriksson K., Lindell L. Rapport 169. Institutionen för husdjurens utfodring 
och vård. SLU. Uppsala (L. Lidfors, per. medd., 1987) 
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Djur på ströbädd ligger ner oftare och längre visar en undersökning gjord av Graf, 1977. De 

hade också en annorlunda liggställning, då de gärna låg med utsträckta ben jämfört med djur 

som låg på spaltgolv, där de genom att dra ihop benen bland annat kunde spara värme. En 

annan förklaring kan vara att spaltgolvet är hårt och obekvämt med en utbredd liggställning. 

Djur på ströbädd uppvisar också en längre liggtid per dygn samt flera resningar och 

läggningar och detta kan bero på att det är smidigare att utföra rörelsen på en ströbädd där det 

inte är så halt som på ett spaltgolv.38 Djuren kan därmed bli otrygga att lägga sig respektive 

lägga sig. Därmed blir ligg och stå perioderna längre, uppemot 4 timmar har observerats hos 

djur på spaltgolv.39 Studier har också visat att underlaget har en påverkan när det gäller 

djurets totala gångsträcka. Mjölkkor föredrar att gå på mjukt underlag.40 

”En dåligt skött ströbädd och utfodringsplats visar sig snabbt i smutsiga djur. Om pälsen blir 

våt eller tovig förlorar djuren sitt skydd mot kyla. De blir då genast känsliga för olika typer 

av infektioner. Kyla är inget problem för friska djur, men de skall skyddas mot nederbörd och 

drag”41 

Hudirritationer 

Hudirritationer på djuren kan uppkomma om ströbädden inte hålls i ett bra skick. Gödsel 

fastnar i pälsen och ett gödselpansar byggs upp. Detta leder till att djuret tappar sin 

värmeförmåga och senare också får frätskador på huden, på grund av ammoniaken i gödseln.  

Klövarna  

Nötkreaturens naturliga gång gör att klövarna hålls rena och lagom fuktiga. De rör sig över 

hygienskt underlag i naturen. Djuren vandrar långa sträckor och detta gör att deras klövar slits 

och utvecklas på ett normalt sätt. Men i en stallmiljö behöver inte djuren ströva långt för att 

finna mat. Underlaget är ofta förorenat av urin och gödsel. Detta gäller spaltgolv och en dåligt 

skött bädd.42 Dock är klövsjukdomarna högre för djur som går på ströbädd än vid spalt när det 

gäller slitaget på klövarna, då denna blir mindre. Nötkreatur ska helst gå och stå på en halkfri, 
                                                
38 Herlin, A.H., Magnusson, M., Sällvik, K., Ventorp, M & Michanek, P. 1997. Utformning och skötsel av kons 
liggplats. Fakta Husdjur 14. SLU 
39 Graf, B., Wegmann, R. & Rist, M. 1977. Das Verhalten von Mastkälbern ber verschiedenen Haltungsformen. 
Schw. Landwirtschaftlische Monatshefte. 54, 10, 1977.  
40 Telezhenko, E., Lidfors, L. & Bergsten, C. 2004. Preferences of dairy cows for walking and standing on 
different floors, Hänninen, L. & Valros, A. (ed.) 38th int. Conf. ISAE, 
Helsinki, p. 120. 
41 1988. Djupströbädd till ungnöt. Henriksson K., Lindell L. Rapport 169. Institutionen för husdjurens utfodring 
och vård. SLU. Uppsala. (pers. medd. Ekesbo) 
42 Stalltipset nr 1 2002. Christer Bergsten 
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väldränerad och nötande golv/yta för att klövarna ska hålla sig i gott skick. En djupströbädd 

ska inte vara för fuktig eller förorenad. En studie visar dubbelt så mycket klövröta i lösdrift än 

då djuren var uppbundna. 43 Håll djurens närmiljö så torr och ren som möjlig. Det är viktigt 

med ett bra underlag som inte skadar klövarna. 

Stereotyper 

Djur har inbyggda mönster som inte går att avla bort. Om inte djuret får göra dessa mönster i 

en naturlig miljö, kan detta leda till stress och reagerar med olika beteendestörningar. 

Nötkreatur kan rulla med tungan, suger och smackar. Dessa stereotyper kan tyda på brist på 

sysselsättningen i den allt för onaturliga miljön. 44Att djuren får gå på djupströbädd gör att 

detta kan undvikas. Djuren kan strosa relativt fritt och de får social kontakt samt kan, 

mestadels av tiden, bestämma när de ska äta.  

Egen undersökning 

Avgränsningar 
Avgränsningar i den praktiska undersökningen har varit följande: 

- Halmstad Kommun 
- Nötkreatur 
- Djupströbädd 
- Ammoniak 

Material och metod 

Metod 

I den här undersökningen användes frågeformulär, lasermättare och ammoniakmättare. 

Frågeformuläret var utarbetat av Frida Källström med hjälp av Vanja Kinch. Detta innehöll 

frågor som ställdes vid inspektionerna på de olika gårdarna (bilaga 2). Detta innehöll frågor 

kring djurens hälsa, bäddens uppbyggnad och gödseln hantering. Den metod som användes 

vid mätning av ammoniak baseras på reagensrör för gasspårning. De är knappast 

precisionsinstrument, men de är fullt tillfredställande för att kvantitativt och kvalitativt 

beskriva stallets luft, i synnerhet på problempunkter. Mättningarna utfördes i höjd med 

kreaturets luftvägar när djuret låg ner, för att kunna konstatera om djuret påverkas, ifall 

ammoniak halten skulle överstiga djurskyddslagens gränser för ammoniak i stallar. Den övre 

                                                
43 Fakta husdjur. Nr 11, 1997. Christer Bergsten. SLU  
44 Naturbrukets husdjur, del 1, Josefine Lärn-Nilsson. Natur & Kultur. 2005 
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gränsen för ammoniak är 10 ppm enligt djurskyddslagen, DFS 2007:5 Saknr L 100 § 21.45 

Instrumentet består av en tunn rörformad glasampull fylld med ett reaktivt pulver som 

reagerar med en viss komponent som sugs genom röret, i detta fall, ammoniak. Vid reaktionen 

färgas pulvret från rosa till lila. Längden på den färgade delen av pelaren anger gashalten. 

Röret är utvändigt graderat i en skala i ppm (parts per million). Värdet är beroende på hur 

mycket luft som sugs genom och gashalten i luften. Lite gas; kort del av rörets innehåll färgas, 

mycket gas, en lång del av pulverssträngen färgas. Lasermättaren användes för att mätta upp 

arean på utrymmena. Detta för att räkna ut hur stor liggarea varje djur hade.  

Inspektionerna gjordes mellan den 6 mars och den 17 mars 2008. Samtliga utfördes av Frida 

Källström. Antalet djur räknades visuellt samt yttrande från djurhållaren. Gällande frågor om 

djurets renlighet och var de mest utsatta djuren var nergångna uppskattades detta visibelt. Val 

av strösort, uppbyggnad av bädd och hur ofta djurhållaren strör på med rent strö frågades 

djurhållaren. Detsamma gäller om ströbädden låg direkt på marken, hur ofta bädden gödslas 

ut, om gödseln mellanlagras och varför djurhållaren valt detta sorts system. Resterande frågor 

svarades på vad som skådades av besöken. Efter genomförda inspektioner utfördes en 

sammanställning i Excel, där en överblick skapades. På grund av att antalet inspektioner var 

så få, kunde inte en signifikans räknas ut av sammanställningen. 

Material 

För att komma fram till vilka djurhållare som skulle användas i studien, utgicks ifrån när 

senaste inspektion gjordes för djurskydds ärende. Alla djurhållare finns med i Miljö- & 

hälsoskydd kontorets register, ECOS. Två inspektioner ansågs utförda på grund av mindre 

funktionell djupströbädd. De flesta valdes ut för att det inte utförts inspektion i djurskydds 

syfte på mer än ett år. Djurhållarna som valdes ut befann sig i Halmstad kommun och hade 

nötkreatur på djupströbädd.  

Antal utförda inspektioner:  16 st. 

Sammanlagt antal djur på gårdarna: 381 st. 

Medeltal:   24 st/gård 

Antalet djur per gård varierade mellan 6 djurenheter på två av gårdarna till 100 stycken 

mjölkkor på en gård. De flesta gårdarna hade mellan 9-16 djur, som stod på djupströbädd. De 

flesta djurhållarna hade inte djuren för att tjäna något på dem, utan för restaurering av mark 

                                                
45 http://www.sjv.se/download/18.b1bed211329040f5080002118/DFS_2007-05.pdf 
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samt för hobbyverksamhet. Endast två stycken hade så många djur att de kunde livnära sig på 

bara detta. De flesta gårdarna hade ett utrymme med djupströbädd. De som hade fler 

djupströbäddar hade mellan 2-5 utrymmen och det var sammanlagt 25 stycken djupströbäddar 

som inspekterades. 

Resultat 
Vid genomgången av inkomna svar från frågeformuläret som använts vid inspektionerna 

fanns följande svar: 

Det vanligaste strömedlet är halm hos de djurhållare som inspekterades. De ansåg detta som 

ett bra strömedel som var lätthanterligt och billigt. Två stycken använde sig av spån i botten 

av bädden och sedan anlagt med halm över och två djurhållare hade blandat upp halmen med 

torv för bättre uppsugningsförmåga. Alla djurhållare som hade flera djupströbäddar använde 

enhetligt strö i alla utrymmen. 

 

Figur 1. Bäddens strömedel (x-axel = strösort, y-axel = antal djurhållare). Vanligaste att 
använda är halm. 

Sju av djurhållarna strödde ren halm varje dag. De flesta av dessa tyckte det var bättre att strö 

mindre mängder oftare. Sex stycken valde att strö en gång i veckan och ett fåtal valde att 

tilldela strö vid ännu färre tillfällen.  
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Figur 2. Andel torrt och rent liggutrymme uttryckt i procent. 0-25 = 4 st., 26-50 = 5 st., 51-75 

= 6 st., 76-100 = 12 st. Resultatet visar att de flesta djurhållarna hade 76-100 % rent och torrt 

hos sina djur. 

 
Figur 3. Var är de mest utsatta djuren nergångna. Ben =12 st. = 48 %, Lår = 11 st. = 44 %, 
Rygg = 1 st =4 %, Mage = 1 st = 4 %.  Resultatet visar att de mest utsatta djuren var 
nedgångna på ben följts av lår. 
 

Denna parameter är en uppskattning. De flesta hade bra med strömedel så djuren kunde ligga 

mjukt och rent. 48 % (12 st.) av de gårdar som inspekterades ansågs ha ett eller flera djur som 

var smutsiga på benen. Detta kan dock bero på att nötkreatur använder ett speciellt 

rörelsemönster där de lägger sig på knä före djuren lägger ner kroppen. Detta kan göra att 

benen smutsas ner. Nedan ses en bild hur uppskattningen gått tillväga. 
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Figur 5. Nötkreatur. Pilarna visar var djuren var smutsen skall vara belägen för att klassas in i 

rätt kategori. Medsols: rygg, lår, mage och knä. Linjen visar när det klassades som mage 

(under strecket) respektive rygg (över strecket). 

 

Bilden visar var på djurets kropp någonstans orenligheten skall vara belägen för att kunna 

klassas in i rätt kategori. Vid smuts på ben rankades detta då smutsen satt på knä eller över, 

om då inte smutsgraden var väldigt kraftig under benet.  När det rankades som lår var när 

djuret var smutsig på bakre låret, och orenligheten var grov. När djuret var smutsigt på magen 

uppskattades detta när orenligheten satt på undre delen av kroppen (under strecket). Vid 

klassificeringen av rygg ansågs detta vara då djuret var smutsig från halva kroppen och uppåt 

(över strecket).  
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Figur 4. Sammanställning av Ja/nej frågor.  

De flesta gårdar (14 st.) hade ett foderbord som inte var i kontakt med djupströbädden. De två 

som hade detta blanda upp hö och halm i det övre skiktet av bädden. De hade dessutom foder 

utomhus. 5 stycken av djurhållarna hade vattenkoppar i kontakt med djupströbädden. Detta 

kan göra att bädden blir allt för blöt och bädden brinner inte så bra. Det var endast de gårdar 

med flest djurenheter (2 st.) som inte hade tillgång till någon utevistelse vid den här tiden på 

året. Dock fanns hagar på dessa gårdar som togs i bruk senare om våren. De hade, samt sex 

stycken till, dock skrapad gång för att få bort en del gödsel.  

 

10 stycken disponerade en gjuten betong platta under sin djupströbädd. De som anlagt bädden 

direkt på marken hade ett lager grus eller singel närmast under bädden. Dock visste bara 6 

stycken av dessa om deras bädd fungerade. Detta är viktigt då läckage till marken kan 

förekomma. De flesta djurhållarna (9 st.) gödslade ut bädden en gång om året och detta var i 

samband med vårbruket. Tre stycken gjorde det både höst och vår och en gjorde det med 

jämna mellanrum, en gång i veckan. Två stycken svarade ej på frågan. Vid utgödsling var det 

fem stycken som mellanlagra sin gödseln och nio stycken spred gödseln direkt på den menade  

marken. 
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Figur 5. Hur ofta gödslas bädden ut? 

De som mellanlagra sin gödsel gjorde detta på en gjuten betongplatta. Dock fanns det gårdar 

som lagra det på den mark som gödslet skulle brukas på. 

Varför valt denna typ av system: 

För djurens bästa  4 st. 

Enkelt att underhålla  2 st. 

Mindre investering än andra system 2 st. 

Mindre arbetsbörda  1 st. 

Ej svar   7 st. 

De flesta som svara på den här frågan svara att det var för att djuren kan röra sig mer naturligt 

än om de använde till exempel båspall. Flera tyckte också det var en bra lösning på grund av 

att det inte är några större investeringar.  
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Tabell 1. Samband mellan djurens area 

och bädden kondition. 

Tabellen ovan visar sambandet mellan 
djurens area och renligheten i 
utrymmena. Det visar att det inte finns 
något samband mellan en försämrad bädd 
och ett ökat antal djur. De som har 
klassats som en etta på skalan har en 
kvadratmeter per djur på mellan 4,1 m2 – 
8,9 m2 och de som är klassade som en 
fyra har en kvadratmeter på 2,6 – 14,85 
m2. Denna tabell visar hur stor area varje 
djur hade. Enligt djurskyddslagen, DFS 
2007:5 Saknr L 100 anges att ett vuxet 
djur på ströbädd ska ha en area mellan 
2,70 m2 – 8,5 m2 för mjölkkor. Tabellen 
visar att en djurhållare inte kommer upp i 
dessa krav.  
 

 
 
 
 

Antal 

djur 

Kvadrat 

meter  

Kvadratmeter/djur Bäddens 

kondition

 1-4 

19 144 7,5  2 

4 25 6,25 4 

11 25 2,27 3 

5 49 9,8 4 

6 32 5,3 1 

16 67 4,2 4 

12 107 8,9 1 

6 66 11 4 

11 70 6,3 4 

36 256 7,1 4 

12 55 4,6 4 

100 1485 14,85 4 

15 39 2,6 4 

8 100 12,5 3 

6 30 5 1 

9 59,5 6,6 3 

7 61 8,7 2 

7 28,7 4,1 1 

19 210 11 4 

12 198 16,5 4 

14 111 8 4 

9 112 12,4 2 

16 190 11,875 2 

8 180 22,5 3 

13 48 3,7 4 
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Tabell 2. Torra & rena liggplatser och antal utgödslingar.  

Samband mellan utgödsling och torra & rena liggplatser finns 

inte. De flesta tar ut sin bädd 1 gång per år och har en fyra på 

skalan, som visar att de har upptill 100 % torrt & rent 

liggutrymme till sina djur. 

 

 

 

Renlighet 

1-4 

Antal 

utgödslingar 

2 Varje vecka 

4 2 gånger/år 

3 Ej svar 

4 1 gång/år 

1 1 gång/år 

4 Ej svar 

1 2 gånger/år 

4 1 gång/år 

4 Var 3:e år 

4 1 gång/år 

4 1 gång/år 

4 2 gånger/år 

4 1 gång/år 

3 1 gång/år 

1 1 gång/år 

3 1 gång/år 

2 1 gång/år 

1 1 gång/år 

4 1 gång/år 

4 1 gång/år 

4 1 gång/år 

2 1 gång/år 

2 1 gång/år 

3 1 gång/år 

4 1 gång/år 



~ 26 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Visar att två stycken höll djur som var smutsiga på 

mage eller rygg.  

Dessa hade tillgång till utevistelse. Det hade många av de andra 

också samtidigt som deras djur endast var smutsiga på låren. 

Utifrån denna information finns inget samband mellan att ha 

utevistelse och smutsigheten hos djuren. 

utevistelse Var är de 

mest 

utsatta 

djuren 

smutsiga 

1-4 

ja lår 

ja ben 

ja ben 

ja mage 

ja ben 

ja ben 

ja lår 

ja rygg 

ja lår 

nej lår 

ja lår 

nej ben 

ja ben 

ja lår 

nej lår 

nej lår 

nej lår 

nej ben 

ja ben 

nej ben 

nej ben 

nej lår 

nej ben 

nej ben 

nej lår 
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Tabell 4 visar att två stycken som har foder på 

djupströbädden och tre stycken som har vatten på bädden, 

har djur som är smutsiga på låren. De djur som var smutsiga 

på mage eller rygg hade vatten på bädden.  

Resultat från ammoniakmättningarna var så knappa att dessa 

inte kunde räknas med i studiens resultat eller sättas i 

samband med någon av de andra parametrarna. 

Foder/vatten 

På ströbädd 

Var är de 

mest 

utsatta 

djuren 

smutsiga 

1-4 

Ja/nej lår 

Nej/nej ben 

Nej/nej ben 

Nej/ja mage 

Ja/nej ben 

Nej/ja ben 

Nej/nej lår 

Nej/ja rygg 

Nej/nej lår 

Nej/nej lår 

Nej/ja lår 

Nej/ja ben 

Nej/nej ben 

Nej/nej lår 

Ja/ja lår 

Nej/ja lår 

Nej/ja lår 

Nej/ja ben 

Nej/ja ben 

Nej/nej ben 

Nej/nej ben 

Nej/nej lår 

Nej/nej ben 

Nej/nej ben 

Nej/nej lår 



~ 28 ~ 
 

Diskussion 
Examens arbetes grundtanke var att försöka se om djupströbäddar har någon större negativ 

inverkan på miljön. På grund av tidsperspektivet har detta inte hunnits med. Undersökningen 

som gjordes har visat att de flesta djurhållare är mån om sina djur och att de ska kunna bete 

sig naturligt. Djupströbädd gör att detta är möjligt, anser jag. Dels att djuret kan utföra sina 

naturliga rörelsemönster, men också att de kan röra sig över en friare yta. De flesta djur har 

bra med plats att röra sig på (se tabell ovan).  

Djupströbädd och djuren 
De flesta djurhållare tyckte det var ett bra system som gynnar djurets naturliga rörelsemönster 

och de tyckte också att det var en billig investering och att arbetsbördan inte var för stor. Jag 

anser att en djupströbädd är bra för djuren, men bara om den sköts på rätt sätt. Den får inte bli 

för blöt eller vara för djup, då detta gör att djuren inte gärna ligger ner samt att de får svårt att 

ta sig fram. Kunskapen kring hur en djupströbädd skulle vara uppbyggd för bästa funktion 

kändes knapphändig på flera ställen. Det finns några negativa aspekter på djupströbädd. 

Djuren som går på djupströbädd sliter inte ner sina klövar på ett naturligt sätt, och detta kan 

ge upphov till olika sorters besvär och långa klövar. Med en för fuktig bädd kan också djuren 

få klövröta. Djurhållaren får vara mer uppmärksam om detta, anser jag.  Men genom att 

använda sig av djupströbädd kan djuren bete sig mer naturligt och detta, tror jag, visar 

positiva fördelar för djurhållaren i slutändan med bättre avkastning på kött samt mjölk. 

Genom att de får bete sig mer naturligt, anser jag, att detta är mycket positivt för djurets hälsa 

i allmänhet, både psykiskt och fysiskt. Genom de resultat som finns i och med 

undersökningen var tanken att samband mellan olika parametrar skulle visa sig. Analysen av 

undersökningen gav inga samband mellan en högre andel torrt och rent utrymme när det 

gäller antal utgödslingar, antal djur per kvadratmeter, vatten eller foder på ströbädden och 

tilldelning av strö. Detta kan tänkas bero på att djurhållaren inför inspektionen inte gavs några 

direktiv avseende strö och det kan ha lett till att djurhållaren strött inför inspektionen. 

Inspektören är ute efter att få en representativ bild av hur djurhållningen sköts och nyligen 

ditlagt strö kan vara en faktor att ta hänsyn till vid bedömning. Detta kan ha bidragit till ett 

missvisande resultat i parametern ”torrt och rent liggutrymme”. Vid inspektionerna 

observerades dock djur som var smutsiga upp på låren. Detta anser jag inte vara rimligt, då de 

flesta av dessa bäddar var av så bra skick att djuren inte kunde bli såpass smutsiga. Detta kan 

också vara en effekt att djurhållaren strött på grund av att inspektionen skulle ske. De som 

använde skrapad gång och inte hade någon utevistelse för sina djur, var också de som valde 

att blanda strömedel. Två av de tre var också de som försörjde sig på boskapen. Detta kan visa 



~ 29 ~ 
 

att de djurhållare besitter större kunskap, då man jobbar med djuren på heltid, kan jag tänka 

mig. Undersökningen är av positiv karaktär, då sambanden mellan olika parametrar inte 

kunde finnas och att ströbäddar samt djur var över lag i bra skick! 

Djupströbädd och miljön 
Djurhållarna i undersökningen gödslar ut i genomsnitt en gång per år, ett fåtal fler eller färre. 

Den bädd som gödslades ut var tredje år var den bädd jag ansåg vara i bäst skick och den bädd 

som gödslades ut en gång i veckan ansåg jag vara i sämst skick. Detta kan bero på att 

bakterielivet inte blir så funktionellt i bädden och en brinning händer inte. Sju stycken uppgav 

att de mellanlagrade sin gödsel. De flesta djurhållare gjorde detta på en gjuten betongplatta. 

Dock fanns det dem som lagrade gödseln direkt på marken. Detta, anser jag, är en uppkomst 

till att läckage av ammoniak blir stor till marken. Om man ser till läckage till luft är denna stor 

på grund av den naturliga ventilationen inomhus. De gårdar som undersöktes använde sig 

oftast av en oisolerad byggnad med naturlig ventilation. Detta gör att läckage till luften blir 

hög. Ammoniaken lämnar bädden och fortsätter upp i atmosfären. Jag anser att, det för 

miljön, ska finnas sluten ventilation så inte detta sker. Dock mår djuren bäst av denna sorts 

ventilation, kan jag tänka mig. För att göra systemet mer miljövänligt än det är idag skulle 

man kunna utveckla bättre mellanlagrings möjligheter samt använda den senaste och bästa 

tekniken vid spridning. Man kan även försöka få fram det ultimata strömedlet för mindre 

ammoniakavgång. Dock har jag inte lyckats hitta några studier som visar detta. Under de 

flesta av inspektionerna kändes det som kunskapen var knapphändig kring hur stor 

ammoniakavgången var i samband med djupströbädden.   

Slutsats 

Genom större kunskap om djupströbädd och dess följder, kan både miljön och djuren må 

bättre. Med bra förhållanden och bra uppbyggnad av bäddarna kan viss ammoniakavgång 

minska, detta anser jag vara av betydelse för både miljö och för djuren. Undersökningen visar 

inga större samband och detta anser jag som positivt. Djurhållarna hade mestadels fina 

djupströbäddar och djuren såg ut att må bra. 

Förbättring av undersökning 
Denna undersökning anser jag kunna vara ett underlag till vidare forskning inom området. För 

att få ut den ursprungliga idén bör fler studier, än de sexton, göras hos djurhållare. Vid ett 

större antal undersökningar kan man se tydligare samband, kan jag tycka. Utveckling av 

studien skulle också innebära fler parametrar att undersöka, såsom ströets dagsskick, hur 

många dagar bädden legat och bäddens skick i samband med väderlek tillexempel. Ett 
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alternativ är också att studera andra system, som spaltgolv, och sätta detta i en jämförelse med 

hur stor ammoniakavgång som skiljer dessa åt. Här kan man också granska huruvida djuren 

mår på de olika sorters underlag.   

Förbättring av olika sorters mättningar skulle också kunna vara en framtida förbättring, anser 

jag. Genom att mätta vid flera olika tillfällen och vid flera platser i utrymmet skulle fler 

mättningar ge resultat som man kan binda med andra parametrar, anser jag.  
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Fastighet: «FASTBET»  
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    «POSTNR»«ORT» 

Miljö- och hälsoskyddskontoret kommer att besöka Er verksamhet 

         dagen den              klockan 
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årsavgiften för djurskyddstillsyn. För Er som inte betalar årsavgift för djurskyddstillsyn 
kommer en avgift att tas ut för inspektion och handläggning. Avgiften tas ut enligt taxa 
beslutad av kommunfullmäktige.  
Avgiften är 665 kronor per timma. 
 
Har Er djurhållning upphört eller att Ni inte längre använder Er av ströbädd eller djupströ, är 
vi tacksamma om Ni meddelar oss detta snarast. 
Hör av Er så fort som möjligt om dag och tid inte är lämpliga för Er. Ni är också välkomna att 
höra av Er med frågor.  

Anna Söder tel. 13 74 38 anna.soder@halmstad.se  
Vanja Kinch tel. 13 70 96 vanja.kinch@halmstad.se 
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Bilaga 2. 
Fastighetsbeteckning:…………………………………………………………………………
……………………………… 

Namn:  
…………………………………………………………………………………………………
……………………………. 

Datum:  …………………………………………………..Tid:  
…………………………………………………………………. 

Strösort?   Halm   O lång halm   O       kort 
halm   O 

Torv   O Spån   O  Annat  _______ 

Mängden vid tilldelning av strö: _____________________________Hur 
ofta?___________________________ 

Uppbyggnad av bädd:
 ___________________________________________
_____________________ 
_____________________________________________________
___________ 

Antal utrymmen med djupströbädd i anläggningen:    
 
 ________________________________________________________________ 

 Box 1 Box 2 

Area på box?   

Antal djur/box   

Torra och rena liggplatser (%) 0-25     O         26-50     O 

51-75  O          76-100   O 

0-25     O         26-50     O 

51-75  O          76-100   O 

Antal ej tillfredsställande rena 
djur? 

  

Var är de mest utsatta djuren 
nergångna? 

Ben  O              Lår  O 

Rygg  O            Mage  O 

Ben  O              Lår  O 

Rygg  O           Mage  O 
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Foder på bädd?    Ja   O Nej   O 

Vatten på bädd?   Ja   O Nej   O 

Finns utevistelse?   Ja   O Nej   O 

Finns skrapad gång?   Ja   O Nej   O 

Ligger bädden direkt på marken?  Ja   O Nej   O 

Hur ofta gödslas bädden ut?  _______________________________ 

Mellanlagras gödseln?   Ja   O Nej   O 

Ammoniakhalt   _______________________________ 

Varför har du valt denna typ av 
bädd?______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
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Bilaga 3. Tabell 1. Fakta sammanställning 
 

 

Tabell 1. Faktasammanställning av det samlade undersökningsunderlag. 

 

Kvadrat 

meter  

Antal 

djur 

Kvadratmeter/djur Renlighet 

1-4 

Antal 

utgödslingar 

Mellanlagring 

Ja/nej 

 

Bädd 

direkt 

på 

mark 

Foder/vatten 

På ströbädd 

Skrapad 

gång 

utevistelse Var är 

de mest 

utsatta 

djuren 

smutsiga 

1-4 

144 19 7,5  2 Varje vecka ja nej Ja/nej ja ja lår 

25 4 6,25 4 2 gånger/år nej nej Nej/nej nej ja ben 

25 11 2,27 3 Ej svar Ej svar ja Nej/nej nej ja ben 

49 5 9,8 4 1 gång/år nej ja Nej/ja nej ja mage 

32 6 5,3 1 1 gång/år nej nej Ja/nej nej ja ben 

67 16 4,2 4 Ej svar ja ja Nej/ja nej ja ben 

107 12 8,9 1 2 gånger/år nej ja Nej/nej nej ja lår 

66 6 11 4 1 gång/år nej nej Nej/ja nej ja rygg 

70 11 6,3 4 Var 3:e år nej ja Nej/nej nej ja lår 

256 36 7,1 4 1 gång/år ja ja Nej/nej ja nej lår 

55 12 4,6 4 1 gång/år nej nej Nej/ja nej ja lår 

1485 100 14,85 4 2 gånger/år ja nej Nej/ja ja nej ben 

39 15 2,6 4 1 gång/år nej ja Nej/nej ja ja ben 

100 8 12,5 3 1 gång/år ja nej Nej/nej ja ja lår 

30 6 5 1 1 gång/år ja nej Ja/ja nej nej lår 

59,5 9 6,6 3 1 gång/år nej nej Nej/ja nej nej lår 

61 7 8,7 2 1 gång/år nej nej Nej/ja nej nej lår 

28,7 7 4,1 1 1 gång/år nej nej Nej/ja nej nej ben 

210 19 11 4 1 gång/år nej nej Nej/ja nej ja ben 

198 12 16,5 4 1 gång/år ja nej Nej/nej ja nej ben 

111 14 8 4 1 gång/år ja nej Nej/nej ja nej ben 

112 9 12,4 2 1 gång/år ja nej Nej/nej ja nej lår 

190 16 11,875 2 1 gång/år ja nej Nej/nej ja nej ben 

180 8 22,5 3 1 gång/år ja nej Nej/nej ja nej ben 

48 13 3,7 4 1 gång/år ja nej Nej/nej ja nej lår 
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