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Salmonellaförekomsten i svenska 
mjölkbesättningar är låg, men ut-
brotten innebär höga kostnader för 
den enskilda lantbrukaren. Dessut-
om kan drabbade lantbrukare känna 
att de är avvikande och inte är så 
duktiga djurbönder.

- I Sverige är det ofta ett stort 
stigma för drabbade lantbrukare. 
Även om de får stöd från staten, 
så har Jordbruksverket tvingande 
regler för hanteringen av salmo-
nellautbrott och det blir allmänt känt 
om en gård drabbas, säger Susanna 
Sternberg Lewerin, som är huvud-
sökande i studien ”Effektivisering 
av salmonellakontrollen i svenska 
mjölkbesättningar”.

Salmonella Dublin, som är en av 
de vanligaste salmonellatyperna 
på nötkreatur i Sverige, visar sig på 
kalvar genom att de får en allmän in-
fektion som kan leda till lunginflam-
mation och sepsis, vilket kan leda till dödsfall. 
De kan även få diarré. För de vuxna djuren kan 
salmonella leda till diarré, mastit och till att 
korna kastar.

Utbrotten av salmonella har minskat kraf-
tigt, men nedgången sker inte i samma takt 
som tidigare. Det, tillsammans med att man 
såg att bara en mindre andel av de drabbade 
djuren hittades genom den nuvarande salmo-
nellakontrollen, gjorde att man ansåg att det 
fanns ett behov av förbättrad kostnadseffek-
tivitet i kontrollprogrammet för salmonella i 
mjölkbesättningar.

För att få ett vetenskapligt underlag till ett 
nytt program beviljades en forskargrupp, med 
Susanna Sternberg Lewerin som huvudsökan-
de, anslag till projektet. Projektet planerades i 
tre delar:

* Utvärdering av kostnader för bekämpning 
av salmonella i svenska mjölkbesättningar.

* Identifiering av faktorer som ökar risken 
av salmonella i dagens svenska mjölkbesätt-
ningar. 

* Vidareutveckling av teststrategier för sal-
monella i svenska mjölkbesättningar.

För att kunna utvärdera kostnaderna för 
salmonellabekämpning har man analyserat 
besättningsstorlek, produktionsform, sal-
monellaserotyp, spärrförklaringens längd 
och rutiner. Forskarna kom fram till att kost-
naderna för bekämpning hade ett samband 
med spärrperiodens längd och besättningens 
storlek. Den genomsnittliga kostnaden för 
bekämpning var 4,6 miljoner kronor.

Salmonellasmittan får ett snabbare fäste 
i mjölkproduktion än i köttproduktion. Detta 
beror på att mjölkdjuren lever tätare in på var-
andra. De går runt i samma lösdrift, de mjölkas 
med samma mjölkmaskiner, de har utevistelse 
på mindre ytor och de går inte på djupströ-
bädd.

- I mjölkproduktionen är det dessutom 
en mycket högre biologisk press på djuren, 
högproducerande mjölkdjur ligger nära den 
gräns av vad de faktiskt kan prestera, deras 
biologiska förmåga klarar inte så mycket mer, 
därför angrips de lättare av salmonella, säger 
Susanna Sternberg Lewerin.

Forskarna såg ett samband mellan besätt-
ningsstorlek och förekomst; större besättning-

ar innebar större risk för salmonella.
En annan riskfaktor som visade sig vara 

närheten, inom fem kilometer, till andra mjölk-
gårdar. Det visade sig tydligt på Öland, där det 
finns ett kluster av angripna gårdar, där det 
varit svårt att bli av med smittan, då den går 
från besättning till besättning och det finns 
många stora besättningar.

En orsak till detta kan vara att laga skifte 
inte fått fullt genomslag på Öland, vilket bety-
der att korna från de olika besättningarna går 
på små beten intill varandra. Dessutom går 
sinkor och ungdjur från olika besättningar på 
gemensamt bete på Alvaret.

De resultat man kom fram till i projektet 
används redan i den svenska salmonellakon-
trollen och de serologiska testerna används 
både för uppföljning av åtgärder i enskilda 
besättningar och för att kontrollera det gene-
rella läget i mjölkbesättningarna, som en kom-
plettering till bakterieodlingar.

 
Projekt V1130004: ”Effektivisering av salmonellakontrollen i 
svenska mjölkbesättningar” 
Kerstin Berglund, SLU,  kerstin.berglund@slu.se

Serologi är den effektivaste kontrollmetoden för salmonella i mjölkbesättningar 
Att få ett utbrott av salmonella i mjölkbesättningen kan vara både dyrt och stigmati-
serande för enskilda mjölkproducenten. Forskare på SLU har genomfört ett projekt 
för att hitta effektivare metoder för salmonellakontroll. 

Foto: SLU:s bilddatabas
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Foto: Marie Arvidsson

Christian Nyrén, vd

Höst och nya utlysningar
Vi går vidare med trädgårdssatsningen med Formas och sustainable diets
Nu är sommaren slut och vi kommer ut med 
ytterligare ett nyhetsbrev. Sommaren har 
varit varm och torr och har skapat problem 
för många lantbrukare. Stiftelsen har bistått 
Jordbruksverket Torka-grupp med en sam-
manställning av foder-relaterade projekt som 
vi finansierat. Kunskap som Jordbruksverket 

kunnat använda för att stötta lantbrukare när 
foderfrågorna varit som hetast.

Vi har en höst framför oss med flera spän-
nande utlysningar. Den öppna utlysningen är 
igång och den 3:e september startade steg 
två. Vi har också gått vidare i vår utlysning om 
”Sustainable Diets from Sustainable Food 

Chains”, mer om det på nästa 
sida. I vår trädgårdssatsning med Formas i tre 
steg har vi en avslutad utlysning, en pågående 
och en kommande. Detta kan du också läsa 
mer om i nyhetsbrevet. 
 
Trevlig höst och trevlig läsning!

Det finns en omfattande internationell forsk-
ning om majs, men mycket lite är gjort i Nor-
den. Majs är en riskgröda i hela Europa och 
för att få en så stor ensilageskörd som möjligt 
väljer odlare ofta relativt sena sorter. Det 
finns då risk för att majsen inte mognar. 

I det senaste projektet undersökte fors-
kare från SLU om det fanns någon bra prog-
nosmodell för att bestämma när majsen ska 
skördas. De valde därför att skörda sorter av 
olika mognadstid vid olika tidpunkter för att 
undersöka mognadsförloppet på tre platser i 
södra Sverige. 

Majs mognar vid olika tidpunkter
- Sorter av majs är som ett ungdomslag i 
fotboll, alla är inte mogna vid exakt samma 
tidpunkt, säger Mårten Hetta. Med hjälp av 
prognosmodellen kan vi få veta när det är 
dags att skörda respektive sort.

Mårten Hetta, forskare i husdjursveten-
skap vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 
har tillsammans med andra SLU-forskare 
genomfört flera projekt om ensilagemajs 
som finansierats av medel från Lantmännens 
forskningsstiftelse, Stiftelsen lantbruksforsk-
ning, och Partnerskap Alnarp. 

Modell för ensilageodling
I projektet har Magnus Halling, forskare 
vid SLU Uppsala, testat den tyska MAIS-
PROQ-modellen som är framtagen för ensila-
gemajs på kontinenten. I modellen förs data 
in från främst väderlek och sortegenskaper 
och den förutser när majsen bör skördas. Ju 
närmare skördetidpunkten, desto mer exakt 
tidpunkt kan modellen visa om man använder 
aktuellt väder. 

De kom fram till att det finns ett stort behov 
att skatta risken så att man väljer rätt majs-
sort när lantbrukare beställer utsäde eftersom 
vädret kan variera mycket mellan åren. Det 
finns tidig, medelsen och sen majs. Den tidiga-

re är bra om det blir en sval sommar och den 
sena om det blir en varm. 

- En sak många gör är att titta för mycket på 
generella resultat som visar att sen majs ger 
högst skörd. Men då krävs det också en bra 
sommar, säger Mårten och påminner om den 
svala sommar vi hade 2017.

Nu är det den första delen av projektet av-
slutad och teamet vid SLU går vidare till nästa 
steg i forskningen och utvärderar alternativa 
modeller som kan ha större potential att för-
utsäga majsens utveckling och tillväxt. Den 
tyska modellen som använts i projektet var 
bra, men är begränsad då få markfaktorer kan 
tas med. Den går bara att använda på majs, 
men kommer ursprungligen från en vallmodell 
utvecklad i Sverige. 

Test av ny australiensisk modell
Forskarna har hittat en ny australiensisk mo-
dell som har moduler för flera grödor och med 
bättre möjlighet att ta hänsyn till markfakto-
rer. Den ska fungera som en app där man 

lägger in sin geografiska plats och väljer sort 
och jordart.  De undersöker nu om modellen 
kan anpassas för ensilagemajs under svens-
ka förhållanden. Den blir då mer lämpad för 
svenska förutsättningar där olika arter ofta 
ingår i växtföljden.  

- Den nya modellen har större möjlighet 
att fånga in samspel mellan grödan, marken, 
vädret och skötselåtgärder. Detta medför att 
modellen säkrare kan hjälpa lantbrukaren att 
välja den bäst lämpade majssorten utifrån 
information om avkastning, näringskvalitet 
och möjligheten att uppnå mognad, säger 
Magnus Halling.
 
Projekt H1260158 ” Utveckling av sortprovning av ensilagemajs, 
kvalitet och riskmanagement”

Majsmodell visar vägen för andra grödor
Forskare vid SLU har jobbat med en tysk modell för majsodling som gör att odla-
ren kan välja rätt sort för sina förutsättningar. Forskarteamet jobbar vidare med 
att hitta liknande modell för andra grödor.

Nyhetsbrev 
#4 2018
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Det finns för lite svenskt slaktkycklingkött 
som fötts upp enligt ekologiska regelverk för 
att mätta den svenska marknaden. 

När Anna Wallenbeck på SLU med kollegor 
startade forskningsprojektet ”Långsiktigt 
hållbara produktionssystem för ekologiskt 
kycklingkött” 2014 var andelen slaktkyckling 
som föddes upp enligt KRAV:s regler 0,2 pro-
cent. 2016 hade andelen stigit till 0,7 procent.

Den största anledningen till bristen på 
ekologisk kyckling var inte ovilja eller ointres-
se. Den största utmaningen var istället att 
de kycklinghybrider som fanns att tillgå var 
snabbväxande och helt enkelt inte fungerade 
med den långa uppfödningstid som krävs vid 
ekologisk kycklingproduktion. Slaktkyckling-
arna blev för stora och för tunga med benpro-
blem som följd.

Det fanns dock ingen forskning kring det-
ta och empiriska data behövdes. När så en 
långsamväxande hybrid, Rowan Ranger, blev 
tillgänglig i Sverige fanns det något att jämfö-
ra med och projektet kunde sättas igång. Idag 
finns två olika långsamväxande hybrider till-
gängliga för svenska uppfödare och tillgång-
en på ekologisk kyckling är ökande.

För att kunna bedöma välfärden användes 
systemet ”Welfare Quality”, där man bland an-
nat mäter dödlighet, hälta, rörlighet, hudska-
dor på ben och haser samt bäddens kvalitet.

I projektet genomfördes två experiment. 
I det första jämförde man de två hybriderna 
Ross och Rowan Ranger under försöksmäs-
siga förhållanden, i stort sett enligt KRAV:s 
regler, dock hölls djuren i mindre grupper i 
burar inomhus för att kunna göra kontrollera-
de studier av exempelvis foderomvandlings-
förmåga. De båda hybriderna delades upp i tre 
grupper med olika foder, alla godkända enligt 
KRAVs regelverk; lågproteinfoder, högprote-
infoder och ett musselbaserat foder. I detta 
experiment mättes foderomvandlingsförmå-
ga och beteende.

I det andra experimentet, som genomför-
des under kommersiella förhållanden med 
djuren i stora grupper enligt KRAV:s regelverk, 
jämfördes de två ovan nämnda hybriderna och 
den nya långsamväxande hybriden Hubbard. I 
detta experiment låg fokus på beteende i stora 
grupper och välfärd.

I det första experimentet var det fler av 

Ross än av Rowan Ranger som avlivades 
på grund av benproblem. Man såg även en 
tendens till att fler av fåglarna som fått låg-
proteinfoder slogs ut, än de som fick foder 
med högt proteininnehåll. Rosshybriden växte 
snabbare, vilket resulterade i högre slaktvikt. 
I studierna för beteende, såg man att Rowan 
Rangerhybriderna var långt mer aktiva än 
Rosshybriderna. Rowan Rangerfåglarna 
tillbringade även mer tid på sittpinnarna. Att 
Rossfåglarna tenderade att inte röra sig i sam-
ma grad som Rowan Ranger antas bero på att 
de är större och tyngre. 

I det andra experimentet var det tydligt att 
Rowan Ranger och Hubbard tillbringade mer 
tid på sittpinnarna än Ross. Ross hade en 
högre slaktvikt och växte snabbare än de två 
långsamväxande hybriderna. Mellan de två 
långsamväxande såg man ingen signifikant 
skillnad i slaktvikt. Rosshybriderna hade stör-
re variationer i storlek, vilket är ett praktiskt 
problem för slaktkycklinguppfödarna som vill 
skicka alla djur till slakt samtidigt. 

– Det viktigaste i forskningen är att vi nu 

faktiskt har siffror på tillväxt och dödlighet, 
och det var ju inte siffror som vi hämtade lite 
här och var, det var istället en riktig jämförelse 
mellan de tre hybriderna, berättar Anna Wal-
lenbeck.

– Det vi såg var att det var väldigt höga 
dödlighetssiffror, 20 procent, för den snabb-
växande hybriden jämfört med två procent för 
de långsamväxande. 

I kommande projekt ska man inte ha med 
snabbväxande hybrider eftersom det inte är 
rättfärdigt mot djuren ur ett välfärdshänseen-
de. Värt att notera är att även de långsamväx-
ande får samma typ av välfärdsproblem om 
deras tillväxttid ökas samt att dessa välfärds-
problem inte uppstår i samma utsträckning i 
konventionell produktion eftersom de då slak-
tas innan dessa problem uppstår.    

 
Slutrapport Projekt H1343143 ”Långsiktigt hållbara produktions-
system för ekologist kycklingkött – Effekt av avelsmaterial och 
produktionsmiljö på produktivitet, djurvälfärd och miljöbelast-
ning” 

Ekologisk kyckling kräver långsamväxande hybrider
Snabbväxande kycklinghybrider har högre dödlighet och större benproblem än 
långsamväxande hybrider i produktionssystem med långa uppfödningstider, så 
som ekologisk produktion. Det visar jämförande studier från SLU.

Foto: Anna Wallenbeck

Stiftelsen Lantbruksforskning har tidigare 
beslutat om utlysning av 16 miljoner kronor 
till en riktad utlysning under temat ”Sustai-
nable Diets from Sustainable Food Chains”, 
Hållbar kost från hållbara livsmedelskedjor. 
Utlysningen är en del av den strategiska pro-
gramsatsningen inom integrerad mjölkveten-

skap. Det övergripande målet är att beviljade 
projekt skall bidra till en konkurrenskraftig 
och hållbar mjölkproduktion liksom att öka 
kunskaper om hur mejeriprodukter bidrar till 
en hållbar kost. 

Programmet bedöms sammantaget 
förstärka hållbarhet och konkurrenskraft i 

svensk mjölksektor genom konkreta forsk-
ningsresultat till gagn för primärproduktionen 
samt en ökad förståelse för mejeriprodukter-
nas bidrag till en hållbar kost.

Slutgiltigt beslut om programsatsningen 
tas i december 2018.

Utlysning för hållbar kost från hållbara livsmedelskedjor 
En strategisk programsatsning inom integrerad mjölkvetenskap.
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Fler färdiga forskningsprojekt
Du hittar projekten på lantbruksforskning.se/projektbanken 
 
Projekt H1333186  
 

Tv-spelsprodukt kan hjälpa lantbrukare att 
nå högre skördar 

Forskare vid SLU i Uppsala och RISE har un-
dersökt om man med hjälp av en 3D-kamera 
kan bestämma aggregatsstorleksfördel-
ningen i såbädden. Såbäddens struktur och 
aggregatsammansättning påverkar utsädets 
förmåga att gro och ge en jämn uppkomst. 
I fältförsök har man undersökt om en billig 
3D-kamera, hämtad från TV-spelsindustrin, 
skulle kunna hjälpa till att mäta såbäddens 
aggregatsammansätning. Resultaten visade 
sig att det fungerade att montera en kamera 
på en traktor och att den bildmässiga kvalite-
ten var tillräckligt god.

Projekt H1344085

Ökad produktivitet med kalkning vid odling 
av sockerbetor
Forskare från Nordic Beet Research founda-
tion har undersökt skördeeffekterna i sock-
erbetor med strukturkalk och kalkstensmjöl. 
Det har visat sig att produktiviteten ökar med 
kalkning även i jordar utan kalkningsbehov. I 
projektet har de också undersökt jordarnas 
innehåll av olika lermineral för att kunna 
avgöra vad det är som påverkar kalkningen. 
Det undersökte även kalkningens påverkan 
på andra grödor. Resultatet var att de kunde 
konstatera att just sockerbetor påverkades 
av kalkning och att skörden blev större vid 
användning av strukturkalk. 

Projekt V1130050

Hög mjölkavkastning försämrar brunstvis-
ningsförmågan
Forskare på SLU har studerat korsbrunst och 
kommit fram till att signaler på brunst har 
blivit svagare.  Ökande mjölkproduktion har i 
tidigare forskning angetts som skäl vilket har 
lett till ett generellt försämrat dräktighets-
resultat. Istället för att titta på uppenbara 
tecken såsom att hoppa på en annan individ, 
måste titta efter tecken på kons könsdelar.  
För att inseminationen av kon ska lyckas 
måste man veta när de är mottagliga. Bruns-
ten måste vara stark och ge tydliga signaler 
för att den ska uppfattas av djurskötaren och 
därför bör den ingå som prioriterad egenskap 
vid avelsvärdering.

Projekt H1243106

Mätning av gaser från slaktkycklingstallar
Av miljöskäl måste kycklinguppfödare rappor-
tera hur mycket ammoniak som avges från 
stallarna. Forskare från SLU har undersökt 
en ny mätmetod och de mätte upp emission-
erna av ammoniak, metan och lustgas från 
stallarna. Kycklingarna gick på en ströbädd 
och fukten ökade under uppfödningsgången. 
Med fuktökningen ökade också förekomst av 
ammoniak, metan och lustgas. Emissionerna 
av ammoniak var dock mycket låga, medan 
utsläppen av metan var betydligt högre än i 
tidigare undersökningar.

Projekt H1333178

Radhackning vid olika såradsbredder i höst- 
och vårvete
Radhacking är ett alternativ till bekämpnings-
medel inom både ekologisk och konventionell 
växtproduktion och Hushållningssällskapet 
Östergötland har undersökt radhackning 
vid olika såradsbredder i höst- och vårvete. I 
projektet undersöktes effekten av såradens 
bredd vid 25 cm jämfört med normala 12,5 cm 
radavstånd. Slutsatserna var att vårvete på 
25 cm radavstånd, bör odlas med 7 cm bred 
sårad för bäst skörd och högst proteinhalt. 
I höstvete fanns det ingen skillnad mellan 
normal rad och 7 cm bred sårad vid 25 cm 
radavstånd. Radhackade led har en högre pro-
teinhalt jämfört med övriga.

Projekt H1140095

Odla vall eller spannmål före salix
Ett fältförsök med salixodling gjorde två olika 
uppbrytningar av ett salixfält för att sedan 
odla spannmål och salix på fältet. Syftet var 
att undersöka om sättet att bryta upp en 
salixodling hade någon effekt på ogräsut-
vecklingen åren efter uppbrytning och om det 
påverkade behovet av ogräsbekämpning. De 
kom fram till att om man ska odla salix bör 
man odla spannmål eller vall några år innan 
salix planteras igen för att bli av med över-
levande plantor och för att kunna bekämpa 
ogräs innan plantering.

Tillsammans med Formas har Stiftelsen lant-
bruksforskning en stor trädgårdssatsning. 
Den första delen i den satsningen var en utlys-
ning för projekt om integrerat växtskydd inom 
trädgårdsnäringen. Beslut om medel togs i 
maj och följande projekt godkändes:

• Glenn Svensson från Lunds universitet 
beviljades 2 132 092 kronor för projektet 
”Integrerat växtskydd i jordgubbar: feromon-
baserad övervakning och kontroll av jord-
gubbsvecklaren”.

• Beatrix Alsanius från SLU beviljades 2 983 
306 kronor för projektet ”Integrerad bekämp-
ning i nytt ljus”.

• Marco Tasin från SLU beviljades 2 387 791 
kronor för projektet ”En ny innovativt hållbar 
IPM-strategi för effektiv kontroll av bladlus i 
fruktodlingar”.

• Zahra Omer från HS Konsult beviljades 1 
774 752 kronor för projektet ”Analys av rotgall-
nematod i jord med ny DNA-metod”.

Den andra delen handlar om en hållbar utveck-
ling av svensk trädgårdsproduktion. Den utlys-
ningen öppnade den 28:e augusti och avslutas 
den 11 oktober. Utlysningen omfattar totalt 
upp till 12 miljoner kronor och är samfinansie-
rad av trädgårdsnäringen. Det övergripande 

målet är att beviljade projekt skall bidra till en 
konkurrenskraftig och hållbar utveckling av 
den svenska trädgårdsproduktionens hela vär-
dekedja. Projekten kan till exempel innefatta 
frågeställningar kopplade till produktionssys-
tem och odlingsförhållanden, teknikutveck-
ling, digitalisering och automatisering, konkur-
renskraftiga och hållbara affärsmodeller.
Det kommer en tredje utlysning senare som 
också den ska ha inriktning mot integrerat 
växtskydd. 

En stor trädgårdsstatsning tillsammans med Formas
Tre utslysningar varav en är klar och en pågår just nu.
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