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Maskinparken i et moderne landbrug er utænkelig uden strigler. Hvad enten der er tale om 
økologisk ukrudtsregulering, jordbundsbearbejdning eller såbedstilberedning, så finder man 
strigler overalt. Men uanset hvor simpelt det måtte tage sig ud, er der nogle grundlæggende 
ting, man skal have for øje, hvis striglen skal fungere som tiltænkt.

For det første findes der en lang række forskellige modeller og typer. Der findes strigletænder 
med flere vindinger men også udformninger helt uden disse. Dernæst findes der over- og un-
derliggende vindinger. Nogle tæt på hinanden, andre med stor indbyrdes afstand. Rette ender, 
krøppede, vinklede og fladt påliggende. Uanset hvor mangfoldige producenternes former måtte 
være, er visse forhold ens for alle. Hvis man altså er på udkig efter en strigle til en ny maskine el-
ler overvejer at ændre sit nuværende arbejdsredskab, bør man tænke over, hvilken slags tænder 
der bedst opfylder formålet.

Lad os starte med det allermest grundlæggende. En strigletand bliver altid „trukket“. Dvs. at den 
altid peger mere eller mindre skråt bagud. Striglens fjederkarakteristik afhænger af nogle ganske 
få faktorer. Den første og samtidig vigtigste faktor er godstykkelsen. Jo tykkere fjedertråd, desto 
stabilere men samtidig mindre elastisk er striglen. Det er eksempelvis tilfældet ved halmstrigler. 
De har som regel en diameter på 12…16 mm. De er typisk udformede som dobbelttænder. Dvs. 
at der altid er to ender fastgjort til en fælles holder. Her skal striglen tåle en temmelig stor kraft, 
når den trækkes gennem jordbunden for at fordele den finsnittede halm og rive jordbunden op. 
(A)

Den næste faktor er vægtarmen bag vindingerne eller – ved strigletænder uden vindinger – 
bag fastgørelsespunktet. Her gælder som tommelfingerregel: Jo længere strigle, desto større 
efterfjedring. Det kan især være en fordel ved mere sarte planter. (B)
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Strigletand nr. 1 er generelt beregnet til montering i den bagerste position. Den har en 
overliggende vinding og monteres med holderen i kørselsretningen, således at spidsen trækkes 
bagtil, og vindingen rulles ind.

Strigletand nr. 2 er snarere beregnet til brug i et frontmonteret redskab, hvor der ikke er plads 
til montering bag bjælken. Holderen peger her bagud, og vindingen ligger under holderen.

Strigletand nr. 3 er en såbedsstrigletand. Den har en affladet ende, der stryger jorden glat og 
fordeler den. Monteringen sker også her som regel bagtil.

Ved strigletand nr. 4 forholder det sig lige omvendt. Den opfylder præcis samme formål men 
monteres fortil.
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I hakkeredskaber monteres ofte strigletænder af et tyndt materiale og med en længere 
vægtarm. De har til formål at sprede planteresterne på overfladen og fordele den opkastede 
jord igen. Her er der altså ikke behov for en særlig stor modkraft. Ved en præcisionsstrigle 
til ukrudtsbekæmpelse er det derfor også hensigtsmæssigt ikke at arbejde med for korte 
strigletænder. Ganske vist er det tit muligt at indstille kraften, men uanset hvor blidt 
redskabet indstilles, kan en for kort vægtarm ikke undgå at beskadige kulturen. Desuden bliver 
gennemgangen ringere, og striglen stopper nemmere til.
Naturligvis har antallet af vindinger også noget at sige. Jo flere vindinger, desto mere elastisk 
opfører striglen sig under arbejdet. Det er her, den største fejl ved monteringen har det med at 
snige sig ind. Strigletænder findes til montering fortil eller bagtil. Der er meget vigtigt at vælge 
den rigtige tand til den ønskede position. Der gælder som udgangspunkt kun én grundregel: 
Vindingen skal trække sig sammen under arbejdet. I modsat fald har striglen tendens til 
at vride sig og/eller brække. Derfor findes der forskellige udformninger til de forskellige 
monteringspositioner. Som udgangspunkt er det dog muligt at indsætte enhver strigletand 
fortil og bagtil. Blot skal man ved monteringen være omhyggelig med den korrekte retning. Tit 
udelukker udformningen af et redskab og den rådige plads dog brug af visse typer.

I det følgende gives en kort oversigt over udformninger og arbejdsretning.



Hvis strigletænderne skal arbejde specielt intensivt, benyttes tænder 
som nr. 5. De lodret nedefter pegende ender river særligt intensivt 
gennem jorden og er på den måde også i stand til at rive udvoksede 
planter op. Der findes også modeller, hvor spidserne er vinklede, så de 
peger en smule fremad. Her skal brugeren imidlertid være forsigtig, fordi 
kulturplanterne ellers også risikerer at tage skade. Som det ses, har disse 
strigletænder ingen vindinger i sædvanlig forstand.

Her til slut nogle erfaringer fra praksis. De store halmstrigler 
bliver stadig mere populære til stubharvning. Her kan redskabets 
virkning øges yderligere ved montering af en anordning på enden af 
strigletænderne, der til dels overflødiggør yderligere bearbejdningstrin 
– eksempelvis med en stubharve – for at tillade fremspiring af 
spildkorn. Desuden stiller striglen mindre krav til trækkraft og har en 
større arbejdshastighed end en stubharve.
Strigletænderne er alsidige og ukomplicerede. Det fremgår også 
tydeligt af den stigende efterspørgsel inden for konventionelt landbrug. 
Mange landmænd er allerede på udkig efter alternativer til en tid 
efter totalherbiciderne, og striglen kommer uden tvivl til at spille en 
fremtrædende rolle i dette segment.
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