
Slik berger du halm 

Normalt kan en forvente en halmballe/daa . 

Slik bør du ta vare på halmen for å sikre god kvalitet på den: 

 Etter tresking må du la halmen ligge minst ett døgn (til neste dag) 

 Tresker du korn med 20 % vann må du regne med at halmen er noe fuktigere. 

Dersom det er mye grønt i halmen er selvsagt fuktigheten mye høyere og krav til 

tørking på bakken større. 

 Det er forbudt å omsette halm fra areal med floghavre dersom man ikke har ødelagt 

spireevnen med f.eks ammoniakk (NH₃) eller urea. 

 Halm som har ca. 15 % vanninnhold og under dette er lagringsstabil når den pakkes 

inn i plast. Det anbefales minimum 6 lag med plast. (En må bruke mer nett på stråfôr 

enn surfôr – det har en sterk innvendig kraft og eser ut dersom det blir for lite 

overlapp) 

 Halm som ikke er lagringsstabil må behandles. 

 Halm med over 50 % innhold av vann kan ikke berges eller pakkes inn. 

Dersom halmen ikke presses som tørr halm er det tre måter å behandle halm på:  

1. Ammoniakkbehandling  - Gir god hygienisk kvalitet og øker fôrverdien av 

halmen (et krav dersom du omsetter halm fra floghavreareal - evt 

Ureabehandling) 

2. Ureabehandling – God hygienisk kvalitet, øker smakeligheten og med det, 

fôropptaket.(Tar spireevnen til evt floghavre) 

3. Behandling med Ensil Ekstra (Bevarer hygienisk kvalitet, men øker neppe 

fôrverdi eller smakelighet). Syrebehandla halm er egna for tørr/våtluting med 

kaustisk soda i etterkant. 

 

Ammoniakkbehandling av halm  
Ammoniakk hindrer mugg ved 20-25% vanninnhold samt at det bryter opp ligninet, og gjør 
cellulosen i halmen tilgjengelig (bedre fôrverdi). Halm som presses og pakkes kan ligge i 3 til 
4 dager mellom pressing og ammoniakkbehandling (dersom den har omtrent 20-25% 
vanninnhold). 
Anbefalingene er 3 kg ammoniakk pr 100 kg halm. Dosering er etter vekt og bløte baller blir 
derfor dyre, det er ikke anbefalt å ammoniakkbehandle halm med mer enn 30% vann. 
 
Ureabehandling  
Rå og fuktig halm kan heller behandles med urea. Halmen etter krossing av korn anbefales 
også ureabehandlet da det ofte er rå halm, og noe grønt i halmen. det anbefales 3 kg urea på 
100 kg tørr halm. Urea ser ut til å konservere halmen godt nok, men fordøyeligheten øker 
ikke på samme måte som ammoniakk. Det kan virke som drøvtyggere liker denne halmen 
like godt som ammoniakkbehandla. 
 
 



Framgangsmåte 
1. Bland ut urea i vann. Dette kan gjøres i god tid før treskesesongen. Bruk 60 % varmt 

vatn og 40 % fôrurea. Det er viktig å bruke så varmt vann som mulig da det går med 
mye varme til å løse urea i vann. Bruk gjerne varmtvannsvasker til å røre med. 

1. Alternativ i 2018: Flex Agri Larvik vil levere Flex N18 ferdig løsning, som gir 
tilsvarende dosering.   
> Last ned Excel-ark for beregning av dosering av urea til halm for konservering 

2. Du trenger 3 % urea av tørrvekta på halmen. En vanlig 120 ball med tørr halm veier ca 
200 kg. På en 120 ball trenger du da 6 kg urea (15 l av den ferdige blandinga – egen eller 
ferdig Flex). 

3. Halmen bør være litt fuktig, 25-50 % vann. Kan gjerne presses rett etter treskeren. 
4. Sprøyt den ferdige ureavæska på halmen ved hjelp av ei doseringspumpe og minst 2 

dyser som er montert framfor pickupen på pressa. Det er store væskemengder som skal 
til. Derfor må du bruke 2 dyser med stor åpning. Brukes vanlige Serigstad-pumper må 
man opp på de største dysene for å få ut nok pr minutt. Max trykk ved dysene er 2 bar, 
pga fare for krystallisering og tetting av dysene. 

5. Baller må pakkes i tett plast. Bruk minst 6 lag strekkfilm. 
6. Fôringa kan ta til etter 6-8 uker. 

 
Krav fra Mattilsynet i 2018 
Tidligere har det vært brukt gjødselurea ved denne halmbehandlinga.  Mattilsynet krever 
sikkerhet for kvaliteten, og du må nå bruke fôrurea. Felleskjøpet har et godt kvantum på vei, 
og Flex Agri vil også bruke denne kvaliteten. 
Videre kreves at alle foretak/virksomheter i fôrkjeden fra primærproduksjon (landbruk) til 
kommersielle produsenter, omsettere, lagerhold og transportører skal være godkjent eller 
registrert, iht Forskrift om fôrhygiene. Når det gjelder urea som tilsetting trenger verken 
primærprodusent eller transportør gå gjennom godkjenningsprosess. Alle 
primærprodusenter som produserer fôr til og/eller fôrer dyr bestemt til 
næringsmiddelproduksjon skal være registrert. Primærprodusenter som mottar 
produksjonstilskudd vil automatisk bli registrert via data fra Landbruksdirektoratet.  Andre 
som handler med fôr samt transportører må registrere seg via Mattilsynets nettbaserte 
tjenester. Registreringa er viktig for Mattilsynet med tanke på tilsyn og sporbarhet. 
Når det gjelder merking av fôret, sier Mattilsynet: Emballering og merking reguleres i 
hovedsak av forskrift om merking og omsetning av fôr. Omsettes halm som er tilsatt urea til 
dyrefôr, er det viktig at brukeren får tilstrekkelig informasjon om produktet i form av en 
dokumentasjon med de merkeopplysningene som er obligatoriske – jfr forskrift om 
tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Har produsentene spørsmål om merking kan de kontakte 
Mattilsynet lokalt for ytterligere veiledning. 
> Felleskjøpet har med bistand fra Mattilsynet utarbeidet mal til en følgeseddel som kan 
brukes ved omsetning av ureabehandlet halm.  
 
Behandling av halm med Ensil Ekstra 
Ensil Ekstra (38% propionsyre + 34% maursyre) – kan brukes for å motvirke mugg i 
halmballer. Denne tilsettes med 3 liter/balle (som vanlig ensileringsmiddel). Ensil Ekstra 
forbedrer ikke fôrkvaliteten, men bedrer og sikrer den hygieniske kvaliteten på halmballene. 
Ensil-produktene tar heller ikke livet av spireevnen til floghavre. Halm med mye gras bør 
ensileres. 

https://innlandet.nlr.no/media/3235337/ureatilsetting-web.xlsx
https://www.felleskjopet.no/plantekultur/artikler/forurea-til-konservering-av-halm/
https://www.felleskjopet.no/plantekultur/artikler/forurea-til-konservering-av-halm/


 

 3 liter Ensil Ekstra/balle når vann% er omtrent 20-22%, dersom høyere vann% – doser 
sterkere. 

 Halm som er behandla med Ensil Ekstra kan ammoniakkbehandles eller lutes med 
kaustisk soda for å øke fordøyeligheten i ettertid. 

 
Ubehandlet halm  
Tørrhalm er sysselsetting  
 


