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Här kommer årets första nummer av 
Nytt om forskning. Det mesta med 
nyhetsbrevet är som det brukar men vi 
har gjort några ändringar i utseendet. 
Färgerna är justerade för att stämma 
överens med Stiftelsen Lantbruksforsk-
nings logotyp och längst ned på sista 
sidan finns numera en svan som visar 
att papper och tryck är miljömärkta.

Den andra februari var sista dagen för 
vårens ansökningsomgång. En preliminär 
sammanräkning visar att det kommit 
in drygt 60 nya ansökningar i mjölk-, 
socker- och trädgårdsprogrammen. Inom 
några år kan du se fram emot artiklar 
om en del av dessa i Nytt om forskning. 
Förutom att de kan bidra till ett mer 
konkurrenskraftigt svenskt lantbruk.

Det här numret har Stina Bergström 
satt ihop. Stina arbetar som informatör 
på Stiftelsen Lantbruksforskning sedan 
slutet av 2008. 

Johan & Stina

R E D A K T I O N E N
Ansvarig utgivare: Eva Pettersson 
Redaktör: Johan C Thorburn 
Textproduktion:  
Anna Blomberg & Johan C Thorburn

”Nytt om forskning” beskriver  
kortfattat resultat från forsknings- 
projekt som finansierats av lantbrukare  
via Stiftelsen Lantbruksforskning.  
Dessutom förmedlas kontakter med  
forskare som är kopplade till  
respektive projekt.

Beställ skrifter, rapporter och  
prenumeration:  
www.lantbruksforskning.se/skrifter eller 
stina.bergstrom@lrf.se 

Stiftelsen Lantbruksforskning 
(Swedish Farmer’s Foundation 
for Agricultural Research) 
105 33 Stockholm 
tel 08-787 50 00 
fax 08-22 68 30 
www.lantbruksforskning.se

Förbättra förbränningen, minska fukten och använd klorfri gödsel till biobränslen – tre 
tips från forskarna för att minska askrelaterade problem vid förbränning av spannmål.

Intresset för att elda spannmål för att 
till exempel värma upp bostäder har 
ökat de senaste åren, men man har 
stött på problem då spannmålen bildar 
aska som förstör förbränningsanlägg-
ningarna. Askan delas upp i flygaska 
och bottenaska och det är flygaskan 
som ger bekymmer när den lägger sig 
som en beläggning inuti pannor och 
värmeväxlare och stör funktionerna. 
Den gör också att metallen i anlägg-
ningarna rostar. Problemen kan tack-
las genom att på olika sätt optimera 
förbränningen av spannmålen. Fuktig 
spannmål har visat sig orsaka korro-
sionsproblem, liksom biobränsle som 
innehåller klor. Forskarna rekommen-
derar därför att man använder gödsel 
utan klor när man odlar biobränslen, 

till exempel genom att byta ut kalium-
klorid mot kaliumsulfat. 

Det finns också olika tillsatser som 
minskar askproblemen. Kaolin (pors-
linslera/aluminiumsilikat) minskar 
mängden flygaska, men ökar mäng-
den saltsyra och svavelsyra i rök-
gaserna.  Kalcium i form av kalcit 
(kalkspat/kalciumkarbonat) minskar 
salt- och svavelsyran och ökar mäng-
den bottenaska. 

För mer information: Emilia Björnbom, 
KTH, tel 08-790 82 56,  
e-post emilia@ket.kth.se

Projekt: V0640002 Åtgärder mot kor-
rosion och beläggningsbildning vid 
spannmålseldning
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Klorfri gödsel till biobräns-
len bra för förbränningen
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Skorvresistenta 
äpplesorter på 
frammarsch
Forskare på SLU har hittat genetisk 
motståndskraft mot äppleskorv i 27 
äpplesorter som provodlats i Skåne. 
Resistens mot äppleskorv är en förut-
sättning för att kunna odla äpplen utan 
bekämpningsmedel. 

Äppleskorv är en svamp som orsa-
kar stora skador på frukten och som 
finns överallt där det finns äppleod-
lingar. Den vanligaste resistenskäl-
lan är den så kallade Vf-genen, men 
den hjälper inte mot alla varianter 
av äppleskorv. Därför har forskare 
på SLU undersökt 36 olika äpple-
sorter för att identifiera andra re-
sistensgener. Förutom den vanliga 
Vf-genen som hittades i 21 sorter, 
hittade de den så kallade Vm-genen 
i fem sorter och Vr-genen i en sort. 
Målsättningen är att i framtiden ta 
fram äpplesorter som innehåller 
flera olika resistensgener. Men det 

räcker inte med att äpplena är skorv- 
resistenta, de måste också ge hög 
avkastning, se goda ut och smaka 
bra. För att testa smaken genomför-
de forskarna en provsmakning två 
år i följd på Kiviks marknad i Skåne 
där de nya sorterna jämfördes med 
den populära sorten Aroma. Endast 
två av de nya sorterna, Rubinola och 
K:1160, fick högre betyg än Aroma, 
men även sorterna Fredrik, Frida, 
K:1016 och Scarlet O´Hara fick goda 
omdömen.

För mer information: 
Hilde Nybom, SLU, tel 044-755 02, 
e-post hilde.nybom@vv.slu.se

Projekt: 0356018 Nya skorvresistenta 
äppleselektioner – utvärdering av smak 
samt typ av skorvresistens

Yngsta kalvarna 
mest utsatta för 
diarrévirus
Coronavirus kan orsaka diarré hos 
spädkalvar i svenska mjölkkostallar. Det 
är de yngsta kalvarna som bär på mest 
smitta, något som tidigare inte varit 
känt. De nya rönen presenteras i en rap-
port från Sveriges lantbruksuniversitet 
finansierad av Stiftelsen Lantbrukforsk-
ning. Bästa sättet att skydda kalvarna 
är att ge dem råmjölk inom sex timmar 
efter födseln.

Diarré är den vanligaste sjukdomen 
hos unga kalvar och bovint corona-
virus (BCV) är en av de fem vanli-
gaste anledningarna till diarré. Vid 
provtagningar utomlands har an-
delen smittade kalvar varit större än 
vad som konstaterats hos svenska 
kalvar. Anledningen till detta har 
nu visat sig vara att de diagnos-
tiska tester som använts i tidigare 
svenska undersökningar inte varit 
tillräckligt känsliga.

Många av de gårdar som hade högt 
antal smittade kalvar gav råmjölk 
(kons första mjölk efter kalvning) 
först efter ordinarie mjölkning vil-
ket riskerar att bli senare än de re-
kommenderade sex timmarna efter 
födseln. Detta kom fram vid en en-
kätundersökning av 15 gårdar som 
alla drabbats av BCV-smitta. Att ha 

kalvar som är yngre än två veckor 
i gruppbox och perioder med täta 
kalvningar är också riskfaktorer.

Forskare vid Sveriges lantbruksu-
niversitet, SLU, har studerat 550 
träckprover från spädkalvar från 
svenska mjölkgårdar. I hela 12 % av 
ladugårdarna och 5,6 % av kalvar-
na hittades BCV-viruset. Bland de 
yngsta kalvarna, de som var yngre 
än en vecka, bar över 10 % på viru-
set. Detta är en högre andel smittade 
kalvar än man tidigare känt till, vil-
ket troligen beror på att nya diag-
nostiska metoder med hög känslig-
het använts i den här studien. 

För mer information: 
Madeleine Tråvén, SLU, 018-67 17 82, 
madelein.traven@kv.slu.se

Projekt: 0450018 Coronavirus som di-
arréorsak hos svenska kalvar – studie av 
prevalens och jämförelse mellan diag-
nostiska metoder
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Bekämpning av 
torrfläcksjuka 
på matpotatis 
lönar sig inte
Bekämpning av torrfläckssjuka på 
stärkelsepotatis kan ge ökade skördar 
och därför motiveras ekonomiskt. Men 
effekten på matpotatis är liten eller 
ingen och kostar därför mer än den 
smakar. Det visar fältförsök som gjorts 
av forskare vid SLU, med finansiering 
av Stiftelsen Lantbruksforskning. För 
stärkelsepotatis gäller att behandlingen 
ska anpassas till de förutsättningar 
som gäller på platsen.

SLU-potatisforskarna Lars Wiik 
och Björn Andersson genomförde 
försök på potatisodlingar i Öst-
ergötland, Västra Götalands län, 
Halland och Skåne under tre års 
tid. På varje plats odlades potati-
sen med tre kvävenivåer: odlarens 
normala, en minskning med 20 % 
och en minskning med 40 % samt 
med eller utan svampbehandling 
mot torrfläcksjuka. Resultatet av 
svampbekämpning på stärkelse-
potatis blev större skördar med 
högre stärkelsehalt för samtliga 
kvävenivåer. Skördarna av matpo-
tatis blev bara bättre vid den lägsta 
kvävehalten.

Slutsatsen av projektet var alltså 
att det generellt sett inte lönar sig 
att bekämpa torrfläcksjuka på mat-
potatis och att behandling på stär-
kelsepotatis skall anpassas till de 
lokala förutsättningarna. Faktorer 

att ta hänsyn till är om och när an-
grepp uppträder (angrepp uppträ-
der ofta först i körspåren), om sor-
ten är känslig eller mindre känslig, 
om problem med torrfläcksjuka fö-
rekommit tidigare på gården samt 
om väderutsikterna den närmaste 
veckan ser ut att gynna svampen 
vilket innebär varmt, omväxlande 
torrt och fuktigt väder.

Den tidigare bedömningen var att 
torrfläcksjukan är alltför värmebe-
roende för att ha betydelse i Sverige 
men senare undersökningar har 
visat på kraftiga angrepp och stora 
skördeförluster på stärkelsepotatis i 
Skåne och Blekinge.

För mer information: 
Björn Andersson, SLU, 
tel 018-67 16 17,  
bjorn.andersson@mykopat.slu.se

Projekt: 0455031 Betydelsen av torr-
fläckssjuka (Alternaria ssp) på potatis

”Vi och dom”  
i skogsägar- 
föreningarna
Skogsägarföreningarna passar för dem 
som bor på sin skogsfastighet, upp-
skattar möjligheten att upprätthålla en 
skogsbrukartradition, vill behålla kon-
takten med sin uppväxtmiljö och vär-
derar skogsinkomsterna högt. 

Det traditionella familjeskogsbru-
ket som varit skogsägarföreningar-
nas kärntrupp blir allt mindre.  Fär-
re och färre skogsägare bor på sin 

skogsfastighet, och skogsbruk i 
kombination med jordbruk blir 
mindre och mindre vanligt. Dess-
utom ökar konkurrensen om skogs-

ägarnas virke bland uppköparna. 
Därför har forskare på SLU i Umeå 
tittat på vilken nytta medlemmarna 
tycker att de har av sina skogsägar-
föreningar idag.

Undersökningen visar att många 
medlemmar inte känner sig del-
aktiga i sin förening och dessutom 
saknar förståelse för helheten av 
föreningens verksamhet. Ingen 
känner sig som ägare till förening-
ens industrier och ser inte heller 
sambandet mellan industriägande 
och prisbildning. Istället känne-
tecknas inställningen av ”vi och 
dom” där medlemmarna ser sig 
själva som ”vi” medan föreningen 
betraktas som ”dom”. 

När det gäller synen på virkespris 
råder två uppfattningar. En positi-
vare där man menar att föreningen 
är garanten för att hålla priset på 
virke uppe, medan de mer kri-
tiska menar att föreningen betalar 
för dåligt. Därför säljer de till den 
aktör som ger bäst pris, vilket säl-
lan är föreningen. Ägarnyttan ser 
medlemmarna främst i förening-
ens näringspolitiska engagemang.

Studien visar att skogsägarför-
eningarna står inför en framtida 
utmaning där förmågan att kom-
municera med sina medlemmar, 
så att de förstår sin egen roll och 
känner delaktighet i föreningen, är 
avgörande.

För mer information: Gun Lidestav, 
SLU, tel 090-786 68 11, 
e-post gun.lidestav@srh.slu.se

Projekt 0145010 Hur kan den ekono-
miska föreningen tillgodose olika ägar-
nyttor på en marknad med virkesöver-
skott och pressad lönsamhet
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BESTäLL FRåN
SLF-BIBLIOTEKET!

ARBETSMILJÖ 
En temaskrift som redovisar tre års  
forskning inom området arbetsmiljö.  
ämnen som behandlas är olycksfall,  
lantbrukares hälsa och risker vid  
växtodling och stallarbete.  
“Mer om Forskning nr 1/2006”.

FJäDERFä 
Resultat från flera års forskning på 
värphöns och slaktfjäderfä presenteras i 
skriften ”Mer om Forskning nr 1/2004”.

POTATIS 
Resultaten från de senaste årens  
forskning på matpotatis presenteras i 
”Mer om Forskning nr 2/2003”.

MJÖLKPRODUKTION 
Läs om resultaten från tre års forskning 
inom mjölkproduktion, produktkvalitet, 
vall och utfordring, hälsa, avel samt  
inhysning i ”Mer om Forskning nr 1/2003”.

Skrifterna ”Mer om Forskning” är 
producerade av Oscarsson Text & Form.

Tryck: Ekotryck Redners AB 
Papper: Tom & Otto Silk 
Upplaga: ca 8 000  
ISSN 1401-5471

Citera oss gärna och  
kom ihåg att ange källan!

P O S T T I D N I N G B
Stiftelsen Lantbruksforskning
105 33 STOCKHOLM

STIFTELSEN
LANTBRUKSFORSKNING

Spara arbetstid och få 
gladare grisar! 
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En automatisk ströare kan spara arbets-
tid och göra grisarna gladare på köpet. 
För många grisföretagare kan det här 
snart vara verklighet. Ett projekt vid JTI, 
med finansiering från Stiftelsen Lant-
bruksforskning, har resulterat i ett enkelt 
strösystem med stora fördelar.

Strömedel hanteras i stort sett lika-
dant idag som man gjorde på 1800-ta-
let, med mycket manuellt arbete och 
brister i arbets- och djurmiljö. Djuren 
riskerar att få för lite strö och arbetet 
är både dammigt och tidskrävande. 
Det problemet ville forskargruppen 
vid JTI – Institutet för jordbruks- och 
miljöteknik, hitta en lösning på.

Forskarnas lösning består av ett 
transportrör som går i en slinga över 
samtliga grisboxar i en avdelning. 
Genom röret löper en vajer med run-
da plattor som drar med sig ströet. 
Ovanför varje grisbox finns en behål-
lare där en lagom mängd strö samlas 
och släpps ned i boxen på förinställda 
tider eller manuellt, till exempel när 
boxarna har rengjorts.

Systemet har många fördelar. Praktis-
ka försök i en slaktsvinsanläggning 
visar att det går att spara arbetstid 
samtidigt som arbetsmiljön förbätt-
ras eftersom man inte behöver vistas 
i stallavdelningen under ströning. I 
försöksanläggningen uppskattades 

att arbetstiden minskade med tio 
minuter per avdelning och dag. För 
en större anläggning med sex avdel-
ningar innebär det en sparad timme 
varje dag. Dessutom verkar grisarna 
bli stimulerade av att få strö oftare. 
Forskargruppen hoppas därför att 
djuren ska hålla sig renare och att 
stressbeteenden som svansbitning 
ska minska.

Dagens alternativ för svenska grisfö-
retagare är att arbeta manuellt eller 
investera i en så kallad strörobot. Det 
finns flera lösningar på marknaden 
men de har det gemensamt att de är 
komplexa, dyra och oftast rälshängda 
vilket kräver anpassningar och om-
byggnationer i grisstallar med flera 
avdelningar.

En modell av den automatiska 
ströaren demonstrerades under El-
mia Lantbruk i oktober och lockade 
många nyfikna besökare.

För mer information: Cecilia Lindahl, 
JTI, telefon: 018-30 33 38, 
e-post: cecilia.lindahl@jti.se eller 
Mats Gustafsson, JTI, 
telefon: 018-30 33 98, 
e-post: mats.gustafsson@jti.se

Projekt: H0650317 Automatisk ströhan-
tering för slaktsvin


