
Rapshalmens skjulte potentiale  
– reducerer navlebrok og halebid og gør foderskift nemmere

Den tidligere svineproducent Arne Sønderbæk har opfundet en række staldstrøel-
sesprodukter lavet på rapshalm. De er hurtigt blevet populære blandt Arnes tidli-
gere kolleger, fordi de holder stalden ren og tør og er gode for grisenes sundhed.

Et fejlslagent projekt med at producere brændselspiller 

blev – nærmest ved et tilfælde – til en succeshistorie for 

Arne Sønderbæk, indehaver af AJ Energi & Strø ved Aulum. 

Han var i 2008 stoppet som svineproducent, og året efter 

købte han en pillepresse for i stedet at satse på salg af piller 

til brændsel i pillefyr og ovne. Han valgte at forsøge at presse 

rapshalmpiller, men det var ikke meget afsætning i pillerne. 

En dag stod han med nogle knuste piller i hånden og blev 

opmærksom på materialets unikke absorberingsevne. Han 

kom derfor til at tænke på sit tidligere erhverv.   

”Jeg vidste fra min egen tid som landmand, hvor vigtigt 

et tørt og rent staldmiljø er for grisenes sundhed. Jeg ville 

derfor gerne afprøve de knuste piller som staldstrøelse, så 

jeg spurgte nogle af de lokale landmænd, om de ville prøve 

at strø i stalden med de knuste rapspiller. Det ville de gerne, 

og det var et hit fra starten,” fortæller Arne Sønderbæk.

Strøelsen har en række egenskaber, som skaber et sundt 

og behageligt miljø for grisene. Bunden holdes tør på grund 

af strøelsens ekstreme absorberingsevne, og den binder 

ammoniaklugten. Dermed får man samtidig et mere be-

hageligt  staldmiljø. Desuden er materialet meget blødt 

og samtidig anerkendt som rodemateriale for grisene. En 

anden gevinst er, at strøelsen er en effektiv beskyttelse imod 

lidelsen navlebrok.

”I en pattegris’ første levedøgn er det vigtigt, at der er tørt i 

stien, så navlestrengen hurtigt kan tørre ind, da grisen ellers 

er i risiko for at udvikle navlebrok. Derfor er vores strøelser 

med stor sugeevne særdeles populære i blandt andet huler 

til smågrise,” forklarer Arne Sønderbæk.

Varmebehandling afgørende
Umiddelbart kan det virke som ressourcespild at presse 

halmstrøelse til en pille, for så at male den til strøelse igen 

bagefter. Men i pilleteringsprocessen foregår netop den 

varmebehandling, som er vigtig for strøelsens renhed.  

”Varmebehandlingen af rapshalmen slår de sporer og bak-

terier ihjel, som typisk kan være i halmen. Derfor bidrager 

produkterne til et rent miljø, og de adskiller sig derfor fra 

andre strøelsesprodukter, men det er stadig et 100 % rent og 

naturligt produkt uden kemisk tilsætning. Det har medført, 

at vi har fået produkterne SPF-godkendt,” fortæller Arne 

Sønderbæk, som fortsat udvikler produkter i tæt samarbej-

de med kunden og med sin egen erfaring som god ballast. 
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AJ Energi & Strø’s produkter:

AJ-Strømel 
- anvendes i farestien hos soen og i smågrisehuler. Pro-
duktet bliver liggende, holder bunden tør og er effektivt 
imod navlebrok. Produktet har et naturligt indhold af kob-
ber, zink og jern. 

AJ-Kross Grov 
- er til brug i fravænningsstier samt i slagtesvine-stalde. 
Anvendes også som strø- og rodemateriale til grise, søer og 
slagtesvin. Produktet kan anvendes fra fravænning. Hvis 
grisen vender om på ligge- og gødeareal, giver AJ-Kross 
Grov med sin høje sugeevne mulighed for at vende stien 
tilbage. 

AJ-Rapshalmpiller 
- har et højt fiberindhold og er velegnet til søer og grise. 

AJ-Raps Dry 
- er et tørhygiejnemiddel, som er velegnet til strøelse i 
farestier, hvor der er problemer med diarré lige efter faring, 

AJ-Lucerne piller og AJ-Lucerne Strå og Lucerne 
- er rig på fiber, vitaminer og mineraler, hvilket har vist 
positiv effekt på produktionsresultater.

Se alle vores produkter på vores 
hjemmeside www.ajenergi.dk
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