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Der produceres ca. 6 mio. tons
halm om året, hvoraf en del bjær-
ges og anvendes i husdyrproduk-
tionen eller til energiformål. Ifølge
“Halm til energiformål. Teknik -
Miljø - Økonomi” , Videncenter
for Halm- og Flisfyring, 1998 blev
halmen i 1996 anvendt til føl-
gende formål:

tons
Foder, strøning m.m. ..... 1.900.000
Gårdfyr .............................. 420.000
Fjernvarme ........................ 290.000
Kraftvarmeværker ............ 165.000
Kraftværker ......................... 75.000
Ikke-bjærgbar ................... 600.000
Halmoverskud ............... 1.775.000
Andet ................................. 775.000

Tallene omfatter ikke kun halm
af kornafgrøder, men også ærte-,
raps- og andre typer halm.

I regeringens handlingsplan
„Energi 2000“ og „Biomasseafta-
len“ af 1993 skulle de centrale el-
værker senest i år 2000 aftage 1,0-
1,2 mio. tons halm om året. Dette
mål er dog ikke nået endnu, men
der arbejdes ihærdigt fra alle sider
på at opfylde planen. Det er såle-
des store mængder halm, der skal
bjærges og leveres hvert år, og
arbejdsbehovet og kapaciteten er
en meget væsentlig faktor for at
kunne levere halm af høj kvalitet.

Behov og forudsætninger
Den halm, der skal leveres til var-
meværker, kraftværker og kraft-
varmeværker, presses i storballer.
De fleste værker kan ikke mod-
tage andre balletyper, fordi de
ikke kan håndteres i de interne
transportsystemer.

For landbrugets vedkommende
var småballer tidligere den mest
anvendte halmballetype i land-
bruget, både til grovfoder, strøelse
og varmeproduktion, men i de
sidste 10-15 år er anvendelsen
af rundballepressere og storballe-
pressere øget betydeligt. Det skyl-
des bl.a., at stald- og lagerbyg-
ningerne i dag er indrettet, så det
er muligt at håndtere både rund-
baller og minibigballer i bygnin-
gerne, samt at udviklingen i land-
bruget har medført, at der til sta-
dighed er behov for at reducere
arbejdsindsatsen og øge kapacite-
ten for at få arbejdet udført retti-
digt, effektivt og med så få om-
kostninger som muligt.

Snitning af halmen direkte
fra marken anvendes i mindre
udstrækning, men kan være en
fordel, hvis halmen alligevel skal
snittes på et senere tidspunkt,
f.eks. til strøelse.

Den overskydende halm-
mængde snittes som regel i for-
bindelse med mejetærskningen,
men halmen kan også efterfølg-
ende snittes med en traktormon-
teret halmsnitter. Sidstnævnte
metode anvendes dog sjældent.

Pressere
Der er i årenes løb gennemført en
del undersøgelser vedr. maskin-
anvendelse og arbejdsindsats i
forbindelse med halmbjærgning.
Disse undersøgelser har omfattet
følgende pressertyper:
• Storballepresser
• Minibigballepresser
• Rundballepresser
• Højtrykspresser til småballer

Efter presning aflægges rund-
ballerne, minibigballerne og stor-
ballerne enkeltvis på jorden. Stor-
ballepresseren kan dog udstyres
med en samlevogn, hvorved tre
baller samles og aflægges samlet.
Rundballepresseren holder stille,
hver gang en balle omvikles med
snor eller net før aflægning på jor-
den. Højtrykspresseren for små-
baller aflægger ligeledes ballerne
på jorden, men den kan udstyres
med en samlevogn, så halm-
ballerne samles i striber på tværs
af marken, eller med en slidske/
ballekanon til direkte læsning på
en efterfølgende vogn.

Ved læsning, aflæsning og
transport af rundballer, minibig-
baller og storballer anvendes stort
set den samme teknik. Frontlæsse-
ren er den mest anvendte til læs-
ning og aflæsning, men også ren-
degraver, teleskoplæsser, gummi-
hjulslæsser og truck anvendes.
Frontlæsseren kan udstyres med
forskelligt udstyr, så det er lettere
at manøvrere ballerne samt evt.
håndtere to baller ad gangen.

Til transport anvendes ofte
ombyggede lastvogne, der kan
rumme 10-16 rundballer, 15-25
minibigballer eller 10-14 storballer,
svarende til en nettolæsvægt på
mellem 3000 og 6300 kg.

Småballer kan håndteres og
transporteres på to forskellige må-
der, nemlig som tidligere nævnt
læsning direkte på vogn, koblet
efter presseren, eller aflægning på
jorden til senere læsning på vogn
med håndkraft, ballegaffel, rem-
læsser eller ballekaster. De tre
sidstnævnte metoder anvendes
kun sjældent i dag.

Med slidske kan der læsses
90-100 baller på én vogn, med
ballekanon 125-150 baller. Hvis
der benyttes ballegaffel, remlæsser
eller ballekaster, læsses der mel-
lem 90 og 150 baller på én vogn,
mens man med håndkraft kan få
plads til mellem 150 og 200 baller.
Med en ballevægt på ca. 12 kg er
læsstørrelsen således begrænset til
en nettolæsvægt på mellem 1000
og 2400 kg.

Der er også gennemført un-
dersøgelser vedr. snitning af halm
til brug i staldene. Dette kan være
en fordel, hvis halmen alligevel
skal snittes, f.eks. til strøelse. Hal-
men snittes direkte over i en efter-
følgende vogn. Densiteten, dvs.
tætheden, af den snittede halm er
imidlertid lav, hvilket medfører en
meget lav nettolæsvægt. Eksem-
pelvis er nettolæsvægten for en
30 m3 vogn ca. 1620 kg.

Balletyper og ballestørrelser
Nogle af de faktorer, der har størst
indflydelse på transportkapacite-
ten, er ballestørrelse, ballevægt og
balledensitet. Som det fremgår af
tabel 1 er kapaciteten  i høj grad
afhængig af, hvilken pressertype
der anvendes.

Småballer, der presses med
højtrykspresser, vejer ikke ret me-
get sammenlignet med storballer,
men til håndtering med håndkraft
er vægten meget passende. Med
en ballevægt på 12 kg og et ud-
bytte på 3 tons/ha svarer dette
til 250 baller/ha, i modsætning
til knap 6 baller/ha for storballer.
Den tekniske udvikling har be-
tydet en øget densitet for både
rundballer og storballer. Dette

medfører alt andet lige større
nettolæsvægt og mere halm på
den samme lagerplads.

Som det fremgår af tabel 2,
varierer arbejdsbehovet ved pres-
ning eller snitning fra 12,4 til 4,9
minutter/ton. Der er således tale
om en faktor 2,5 mellem højeste
og laveste arbejdsbehov. Kapacite-
ten inddeles i nettokapacitet og
bruttokapacitet: Nettokapaciteten
opnås, når presseren arbejder i
skåret, hvorimod bruttokapacite-
ten også omfatter vendinger, af-
grødestop, justering, pasning af
maskine osv. Bruttokapaciteten
er desuden afhængig af mark-
størrelse og markform. Effektivi-
teten bør være så høj som muligt.
I figur 1 ses forholdet mellem
netto- og bruttokapacitet.

Som det ses af figuren, er for-
skellen stor mellem netto- og
bruttokapaciteten ved presning
med rundballepresser. Dette skyl-
des, at presseren holder stille ved
omvikling af snor, net eller plast.
Der er ingen forskel i omviklings-
tiden, hvad enten der anvendes
snor, plast eller net.  Tiden for om-
vikling af ballen er imidlertid re-
duceret fra 0,73 til 0,38 min/balle,
siden de første undersøgelser blev
gennemført i halvfjerdserne.

Snittet  halm kræver gode
lagerforhold, f.eks. en plansilo,
hvor det er muligt at presse hal-
men godt sammen i en højde på
4-5 m, så den fylder mindst muligt.
Snittet halm støver meget, hvilket
der også skal tages hensyn til.

Kapaciteten ved snitning af
halmen med en selvkørende fin-
snitter, som vist i tabel 1, er rime-
lig stor, sammenlignet med de øv-
rige metoder, men det kræver en

større mandskabsstyrke og store
vogne til frakørsel.

Hjemkørsel af halmen til lager
Bjærgning af halmen er ofte et ar-
bejdsmæssigt problem, fordi der
er travlt med høsten. Blandt andet
derfor anvendes i større og større
udstrækning rundballer, minibig-
baller og storballer, fordi kapacite-
ten er stor, arbejdsindsatsen er
lille, og kravet til avanceret teknik
er minimalt. Desuden kræver me-
toden kun 1-2 mands indsats
samtidig. I tabel 3 er vist arbejds-
behov og kapacitet ved forskellige
balletyper og håndteringsmetoder.

Arbejdsbehovet ved bjærgning
af småballer er stort, hvilket må-
ske mest tydeligt fremgår af figur
2. De mest anvendte metoder i
dag er formentlig læsning med
håndkraft eller læsning via slidske
direkte på vognen i forbindelse
med presning. Det er desuden ofte
nødvendigt med en større mand-
skabsmæssig indsats, hvis der ar-
bejdes i koblede arbejdsgange og
systemet skal udnyttes optimalt.

Ved bjærgning af rundballer,
minibigballer og storballer er ar-
bejdsbehovet meget lavt og kapa-
citeten  meget stor, sammenlignet
med småballer. Desuden kan én
mand klare arbejdet, selvom 2
mand i praksis ofte følges ad.

Problemet med at lade 2 per-
soner udføre arbejdet er,  at der
opstår lange ventetider for den
mand, der kører vognen frem i
marken. Dette medfører et større
arbejdsbehov, uden at kapaciteten
øges væsentligt. Ligeledes opstår
der ventetider for en af mændene,
hvis den ene mand bliver ude i

Tabel 1: Balledimension, volumen, vægt og densitet

Tabel 2. Arbejdsbehov og kapacitet ved presning eller snitning af halm. 3 tons/ha

Figur 1. Kapacitet og arbejdsbehov ved presning eller snitning af halm
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marken og samler baller sammen,
og den anden kører hjem og læs-
ser af. Der vil kunne opnås en me-
get større kapacitet, hvis 2 mand
arbejder uafhængigt af hinanden,
eller 3 mand arbejder i en koblet
arbejdsgang, således at 1 mand
læsser i marken, 1 mand kører
hjem med læssene, og 1 mand
læsser af. Men det kræver, at der
er læsse- og aflæsseteknik til rå-
dighed både i marken og på lage-
ret.

Kapaciteten, der fremgår af
figur 3, er især ved småballer af-
hængig af den anvendte teknik
og metode. Således er kapaciteten
2,4 tons/time, når 2 mand følges
ad, og der læsses med håndkraft,
mens den er 7 tons/time, hvis 4
mand arbejder sammen i en kob-
let arbejdsgang, og der læsses
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med ballelæsser, monteret på
siden af traktoren. Sidstnævnte
kapacitet er på højde med kapaci-
teten ved bjærgning af rundballer
og minibigballer, hvor arbejds-
indsatsen imidlertid kun er 1-2
mand.

Den største kapacitet opnås
ved håndtering af storballer, men
der kan også opnås en høj kapa-
citet ved håndtering af finsnittet
halm med en mandskabsindsats
på 3 mand mod 1-2 mand ved
håndtering af storballer. En stor

ulempe ved transport af snittet
halm er imidlertid, at rumvægten
kun er ca. 54 kg/m3. Det vil sige,
at transportkapaciteten vil være
lille, hvis ikke der indsættes
mange eller meget store vogne.

Snitning og nedmuldning
af halm
Halmen snittes som regel samti-
dig med mejetærskningen, men
for ikke at nedsætte kapaciteten
kræves der rigelig med motor-

1) Den ene mand kører vognen frem i marken, men er ellers overflødig
2) Den ene mand bliver ude i marken og samler baller sammen. Han læsser også på marken
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Storballer
10. Læsse 1 balle ad gangen, 1 mand
11 Læsse 2 baller ad gangen, 2 mand1)

12. Læsse 2 baller ad gangen, 2 mand2)

Minibigballer
7. Læsse 1-2 baller ad gangen, 1 mand
8. Læsse 1-2 baller ad gangen, 2 mand1)

9. Læsse 1-2 baller ad gangen, 2 mand2)

Rundballer
4. Læsse 1-2 baller ad gangen, 1 mand
5. Læsse 1-2 baller ad gangen, 2 mand1)

6. Læsse 1-2 baller ad gangen, 2 mand2)

Småballer
1. Presser m. ballesamlevogn, 2 mand
2. Ballelæsser, 4 mand
3. Presse i vogne, 3 mand
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kraft. Hvis motoren ikke er stor
nok, reduceres kapaciteten med
op til 25%. Tidligere undersøgelser
har vist, at effektbehovet ved snit-
ning af halm er på ca. 22 kW, når
halmstrømmen gennem mejetær-
skeren er 12 tons/time. Ud over til-
og frakobling af halmsnitteren er
der intet ekstra arbejde forbundet
med snitning af halmen. Den dag-
lige klargøring vil dog også om-
fatte smøring og vedligeholdelse
af snitteren.

Halmen kan også snittes med
en traktormonteret halmsnitter,
men denne metode anvendes ef-
terhånden kun sjældent. Effekt-
behovet ved denne metode er 25-
30% højere. Arbejdsbehovet er
tidligere beregnet til ca. 30 min/ha,
men det vil naturligvis afhænge af
snitter- og traktorstørrelse.

Nedmuldning af halmen giver
normalt ingen problemer med de
harver, der i dag anvendes. Kapa-
citeten nedsættes således ikke,
men hvis halmen alene er årsag til
behandlingen, medfører det na-
turligvis en ekstra arbejdsproces.

Tabel 3. Læsning, hjemtransport og aflæsning på lager. Antal mand refererer til selve halmbjærgningen, eller hvor pro-
cessen foregår i en koblet arbejdsgang. 3 tons/ha

Figur 3. Kapacitet ved forskellige halmbjærgnings-
metoder. Tallene øverst i søjlerne refererer til tabel 3

Figur 2. Arbejdsbehov ved forskellige halmbjærgnings-
metoder. Tallene øverst i søjlerne refererer til tabel 3

Sammendrag

• Den største kapacitet og det la-
veste arbejdsbehov opnås ved
presning med en storballepres-
ser, tæt efterfulgt af en minibig-
ballepresser. Bruttokapaciteten
er på 12-14 tons/time

• Der kan opnås en bruttokapa-
citet på godt 8 tons/time ved
presning med rundballepresser

• Bruttokapaciteten ved snitning
med selvkørende finsnitter er på
ca.10 tons/time

• Højtrykspresserens bruttokapa-
citet er på godt 5 tons/time

• Kapaciteten ved hjemkørsel af
rundballer, minibigballer og
storballer er stor, og der kræves
kun 1 mands indsats (6-15 tons/
time, størst for storballer)

• Der kræves 3 mands indsats for
at opnå samme kapacitet ved
hjemkørsel af finsnittet halm
som ved hjemkørsel af storballer

• Kapaciteten ved hjemkørsel af
småballer er lille, og arbejds-
behovet er stort

60

50

40

30

20

10

m
in

u
tt

er
/t

on

0
småballer rundballer minibigballer storballer snittet halm

1

2

3

4
5 6

7
8

9

10
11 12

13

14

småballer rundballer minibigballer storballer snittet halm

16

14

12

10

8

6to
n

s/
ti

m
e

4

2

0

1

2

3

4
5

6

7
8 9

10

11
12

13
14


