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Förra året beviljade Stiftelsen Lantbruks-
forskning medel till fyra nya grisforsk-
ningsprojekt. Bara under 2010 kommer 
mer än tre miljoner kronor att omvandlas 
till ny kunskap. En viktig del av grisforsk-
ningen handlar om djurvälfärd och om 
skötarnas arbetsmiljö. I det här numret 
av Nytt om forskning skriver vi om tre 
avslutade projekt som har gett ny kun-
skap som grisföretagarna kan använda 
för att göra det bättre för både djur, 
människa och den egna ekonomin.

18 & 19 januari anordnade Sveriges Gris-
företagare ett seminarium om framtida  
svensk grisforskning - Grisforsk 2015. 
SLF var representerat av flera ledamö-
ter i beslutgruppen. Det är glädjande att 
branschen tar initiativ och visar engage-
mang i den viktiga forskningsfrågan, vi 
ser fram emot fortsättningen.

Arbetsmiljön och miljön är viktiga frågor 
även inom trädgårdsnäringen. Här intill 
kan du läsa om hur de anställda upplever 
sin situation och på nästa sida skriver vi 
om ett projekt där forskarna undersökt 
biologiska bekämpningsmedel.

Den 21 december anordnade SLF en 
välbesökt seminariedag om bioener-
giprogrammet. Nu finns presentatio-
ner från dagen tillgängliga som fil-
mer. Du hittar dem via webbplatsen  
www.lantbruksforskning.se.
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Ett glädjande resultat från en studie inom trädgårdsnäringen är att hela 80 procent av de 
anställda uppger att de trivs bra med sitt arbete. Men det finns även mörka moln på deras 
himmel: 40 procent av de anställda oroar sig för arbetsrelaterade sjukdomar och var fjärde 
anställd har besvär med domningar, stickningar eller nedsatt kraft i händerna.

En enkätundersökning inom träd-
gårdsnäringen visar det positiva re-
sultatet att över 80 procent av de an-
ställda trivs bra eller mycket bra med 
sitt arbete. Ännu bättre resultat var det 
för företagarna där endast ett fåtal per-
soner uppger att de trivs dåligt. Hur 
trivsel och kamratskap hänger ihop 
må vara osagt men även relationerna 
verkar fungera bra inom trädgårdsnä-
ringen; de allra flesta anställda uppger 
att de har goda relationer med både 
arbetskamrater och chefen. Däremot 
upplever inte alltid de anställda att 
deras idéer får gehör eller att deras ar-
bete värdesätts tillräckligt. 
På det fysiska planet visar enkätsvaren 
att så många som 40 procent av de an-
ställda känner oro för arbetsrelaterad 
sjukdom, var fjärde anställd uppger be-
svär med domningar, stickningar eller 
nedsatt kraft i händerna och ungefär 
20 procent har upplevt besvär efter att 

ha exponerats för bekämpningsmedel. 
Många arbetsmoment sker manuellt, 
ensidigt och i besvärliga ställningar 
– här kan fortsatt forskning inom er-
gonomi vara en del av lösningen. Men 
enkätsvaren pekar också på att det 
finns ett generellt behov av informa-
tion och utbildning för såväl anställda 
som företagare i frågor som arbets-
miljö, ledarskap, belastningsergonomi 
och skyddsutrustning. 
Projektet ”Åtgärdsprogram för en god 
arbetsmiljö inom trädgårdsnäringen” 
baseras på en omfattande enkätstudie 
där 257 anställda, de flesta kvinnor, 
och 96 företagare, merparten män, 
ingick. 
För mer information: 
Peter Lundqvist, SLU, tel 040-41 54 95 
e-post peter.lundqvist@ltj.slu.se
Projekt 0456009: Åtgärdsprogram för en 
god arbetsmiljö inom trädgårdsnäringen.
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Anställda i trädgårdsnäringen trivs 
– men oroar sig för sjukdom
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Bakterie bakom 
grissjukdom 
kartlagd
Actinobacillus pleuropneumoniae, APP, 
är en bakterie som står bakom många 
luftvägsinfektioner hos grisar. För att 
bättre kunna upptäcka och behandla 
smittade djur har forskare från SVA, 
SLU och Svenska Djurhälsovården 
samarbetat i ett tvärvetenskapligt 
forskningsprojekt. Den nya kunskapen 
kan bidra till att minska bakteriens 
skadeverkningar.
APP-bakterien har totalt konstate-
rats i 13 olika varianter, varav fyra 
hade förekommit i Sverige innan 
projektet påbörjades. En del av 
forskningen gick ut på att ta fram 
metoder för att identifiera alla de 13 
varianterna, så kallade serotyper. 
Den nya kunskapen kom till nytta 
tidigare än väntat när en helt ny va-
riant av serotyp 5 för första gången 
någonsin upptäcktes i Sverige sam-
tidigt som projektet pågick. 
En annan av projektets upptäckter 
var att grisar som mycket snabbt 
fick antibiotikabehandling mot APP 
visserligen blev friska men när de 
återigen utsattes för smitta saknade 
de motståndskraft. Den kunskapen 
är värdefull i arbetet med att ta fram 
effektiva förebyggande metoder.
Det har spekulerats om nya vari-
anter av APP, eftersom sjukdomen 
verkar ha blivit vanligare på senare 
år. Forskargruppen kunde dock 
visa att de varianter som sprids nu, 
med undantag för den helt nya va-
rianten som nämns ovan, är iden-
tiska med stammar från 1970-talet. 
Det verkar snarare som att större 
besättningsstorlekar ligger bakom 
den nya sjukdomsbilden. Ett effek-
tivt motmedel skulle kunna vara att 
vaccinera slaktsvinsbesättningarna 
och försök med vaccinering gjordes 
också som en del av projektet.
Forskarna konstaterade även att 
smågrisars motståndskraft mot 
APP beror på mängden antikrop-
par som suggan bildar och delar 
med sig av genom råmjölken. En del 
smågrisar får ett starkt skydd och 
andra ett svagare. Det finns en risk 
för att de senare blir smittade tidigt 

i livet och därefter för över smittan 
även till de smågrisar som fått ett 
starkare skydd med råmjölken. För 
att kunna följa och analysera smitt-
vägar tog forskarna fram metoder 
för att följa smittspridningen.
Forskningsprojektet har gett många 
svar men också lämnat frågor obe-
svarade. En del av dessa kommer 
förhoppningsvis att bli besvarade 
i en fortsättningsstudie med sam-
ma namn som ska vara klar under 
2010.
För mer information 
Per Wallgren, SVA, tel 018-67 42 28 
e-post per.wallgren@sva.se
Projekt 0252010: Luftvägsinfektioner 
hos grisar med särskild inriktning på 
Actinobacillus pleuropneumoniae

Mikroorganismer 
skyddar 
växthusgrödor 
I slutna hydroponiska odlingssystem 
i växthus återanvänds vatten och nä-
ringsämnen. Förutom att man utnytt-
jar resurserna fullt ut innebär det att 
näringslösningen inte behöver tas om 
hand på annat sätt, vilket annars är ett 
lagkrav. Men de slutna systemen har 
också nackdelar, framför allt är de käns-
liga för sjukdomar. Nu har forskare vid 
SLU undersökt hur effektiva olika biolo-
giska bekämpningsmedel är.
I så kallade slutna hydroponiska od-
lingssystem odlas grödorna direkt i 
näringslösning. För att ge plantorna 
stadga används stenull, pimpsten 
eller något liknande material men 
näringen kommer från vätskan. I 

den typen av odlingssystem är ris-
ken för bland annat rotsjukdomar 
relativt hög och därför används 
olika kommersiella biologiska be-
kämpningsmedel. I ett projekt fi-
nansierat av Stiftelsen Lantbruks-
forskning har man undersökt tre av 
dessa, både hur de fungerar på egen 
hand och effekten av olika kombi-
nationer. Dessutom har man testat 
en ny bakterie, Pseudomonas fluo-
rescens 5.014, som kan användas för 
att skydda grödorna.
Det visade sig att produkterna på 
marknaden klarade sig bäst på egen 
hand. Framför allt gav BinabT och 
Mycostop goda resultat när de inte 
användes tillsammans med andra 
bekämpningsmedel. Kombinatio-
ner av tre eller fyra preparat för-
sämrade den sjukdomshämmande 
effekten. Den nya bakterien Pseudo-
monas fluorescens 5.014 var effek-
tiv mot pythiumsvampar på egen 
hand. Dessutom förbättrade både 
den och de kommersiella prepara-
ten grödornas tillväxt, det verkar 
alltså som att bekämpningsmedlen 
producerar ämnen som är till nytta 
för grödan.
Projektet visade också hur viktig 
tidpunkten och tidsmarginalerna 
är. Samtliga bekämpningsmedel 
fungerade som tänkt redan efter ett 
dygn och det är avgörande att be-
handlingen görs innan sjukdomen 
uppträder.
För mer information:  
Sammar Khalil, SLU, tel 040-41 53 35 
e-post sammar.khalil@ltj.slu.se
Projekt 0456018: Utvärdering av bio-
logiska bekämpningsmedel för kontroll 
av rotsjukdomar i slutna hydroponiska 
odlingssystem
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Skavsår på 
smågrisar ger 
ledinflammation
Ungefär 10 procent av smågrisarna i 
många av Sveriges besättningar be-
handlas för ledinflammationer. Skav-
sår och bakterier som är vanligt fö-
rekommande i miljön ser ut att vara 
bakomliggande orsaker.  
I en studie utförd av forskare vid 
SVA har man konstaterat att det fö-
rekommer ledinflammationer hos 
smågrisar i ungefär varannan kull. 
Inom kullarna är en till samtliga 
smågrisar drabbade. Som en följd 
av detta behandlas totalt cirka 10 
procent av smågrisarna i många 
besättningar för ledinflammatio-
ner eller andra rörelsestörningar. 
Utöver att vara ett av grisnäring-
ens största välfärdsproblem med 
lidande för djuren påverkar pro-
blemet även grisnäringens ekono-
mi eftersom drabbade grisar både 
växer långsammare och har högre 
dödlighet.
Resultaten från studien visar på en 
tydlig koppling mellan skavsår på 
grisarna, förekomsten av vanliga 
bakterier (streptokocker, stafylo-
kocker och coli) och ledinflamma-
tioner. Skavsår på smågrisar är 
vanligt och kan upptäckas redan 
från levnadsdag tre. Man kan se 
att flera faktorer påverkar förekom-
sten av skavsår, främst strömängd, 
golvbeläggning och underhåll av 
golvytan. Några sätt att minska 
risken för skavsår kan vara att ge 
smågrisarna tillgång till en rele-
vant mängd strö, se till att golvytan 
i grisningsboxarna underhålls samt 
ha väl anpassad golvbeläggning.
En närmare titt på ekonomin visar 
att problemet på riksnivå motsva-
rar 19 miljoner kronor. För en be-
sättning med 100 suggor motsvarar 
det en årlig förlust på 8700 kronor 
när man räknar på vad långsam-
mare tillväxt och ökad dödlighet 
hos drabbade djur kostar.
För mer information:
Per Wallgren, SVA, tel 018-67 42 28  
e-post per.wallgren@sva.se
Projekt 0352016: Ledinfektioner hos 
smågrisar – etiologi och profylax

Bättre 
arbetsmiljö med 
tvättrobot i 
grisstallet 
Att investera i en tvättrobot för grisstal-
let innebär en kostnad på flera hundra 
tusen kronor. Många grisföretagare har 
gjort bedömningen att det är för mycket 
och därför fortsatt med manuell tvätt av 
stallarna. Men det finns goda skäl för 
att investera i en tvättrobot. Ny forsk-
ning från Karolinska institutet och JTI 
visar att den tvätt som återstår efter att 
roboten gjort grovjobbet är mindre krä-
vande och påverkar de anställdas hälsa 
i mindre utsträckning.
Arbetet med att tvätta svinstallar 
mellan uppfödningsperioderna ska 
klaras av på kort tid för att snabbt 
göra plats för en ny grisbesättning. 
Tvättarbetet utförs i en fuktig miljö, 
det är tungt, smutsigt och leder till 
luftvägsbesvär. Svinskötare drab-
bas oftare än andra av luftvägs-
symptom, bland annat av kroniskt 
obstruktiv lungsjukdom, KOL, en 
diagnos som vanligtvis förknip-
pas med rökning. Utöver problem i 
luftvägarna leder högtryckstvätt av 
svinstallar också till belastning på 
skuldror, armar och händer. 
En tvättrobot kan minska mängden 
manuellt tvättarbete med 75 pro-
cent. Eftersom roboten dessutom 
trivs lika bra med nattarbete kan 
även den totala tvättiden minska. 
Nu har forskare från KI och JTI 

dessutom kunnat visa att männis-
kors hälsa påverkas mindre av att 
tvätta klart i ett robottvättat stall 
jämfört med att tvätta ett stall som 
bara blötlagts. 
När stallet först robottvättats utsat-
tes försökspersonerna för mindre 
mängder damm i andningsluften 
och mängden giftiga bakteriebe-
ståndsdelar som kan ta sig ned i 
lungorna minskade. Förutom att 
luften var renare visade mätningar 
på blod och nässköljvätska även att 
påfrestningarna på kroppen mins-
kade. Efter robottvätt var bland 
annat mängden vita blodkroppar 
i blodet lägre än vid tvätt efter 
blötläggning. Dessutom kunde 
forskarna konstatera minskad be-
lastning på lungor och luftvägar. 
Försökspersonerna upplevde själ-
va en minskad trånghetskänsla i 
bröstet och hade mindre besvär 
med hosta.
Trots en kännbar kostnad finns 
det alltså goda argument för att 
investera i en tvättrobot. Förutom 
att skötarna slipper slitsamt arbete 
i en ohälsosam miljö är det arbete 
som ändå måste utföras manuellt 
mindre skadligt.
För mer information:
Lena Palmberg, Karolinska institutet, 
tel 08-524 822 10  
e-post lena.palmberg@ki.se
Projekt V0535087: Tvättning av svin-
stallar utan respektive efter robottvätt 
- en utvärdering av luftvägspåverkan 
och ergonomisk belastning
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YTTERLIGARE LäSNING

”Nytt om forskning” beskriver kortfattat re-
sultat från forskningsprojekt som finansie-
rats av lantbrukare via Stiftelsen Lantbruks-
forskning. Dessutom förmedlas kontakter 
med forskare som är kopplade till respektive 
projekt.

Vill du veta mer kan du läsa artiklar och 
pressmeddelanden på vår webbplats. Du kan 
också beställa tidigare nummer av Nytt om 
forskning och våra nya temablad Forskning 
om. Och naturligtvis kan du ta del av forsk-
ningen som vi baserar artiklarna på.

Sedan förra numret av Nytt om forskning har 
vi publicerat en ny artikel på webben:

”Sockerbetor inte friskare av gröngödsling”

Den 7 januari skickade vi ut ett  
pressmeddelande: 
”Orsaker till hög kadmiumhalt i vete”

Två nya Forskning om-temablad är klara: 
”Mindre kadmium i potatisen med rätt 
gödsel” och 
”Ny röta på morötter går att stoppa”

Temabladen kommer att delas ut under 
Potatis- och frilandmässan i Örebro 11-12 
februari och kommer även finnas att ladda 
hem från webbplatsen.

Forskningen bakom artiklarna hittar du 
enklast i Projektbanken på adressen  
www.lantbruksforskning.se/projektbanken. 

Det går också bra att beställa utskrifter 
från kansliet. Beställ skrifter, rapporter och 
prenumeration av stina.bergstrom@lrf.se 
eller hämta dem själv på adressen:  
www.lantbruksforskning.se/skrifter.

P O S T T I D N I N G B
Stiftelsen Lantbruksforskning
105 33 STOCKHOLM
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Stärkelserikt foder bra till  
intensivuppfödda lamm
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Vare sig tillväxten eller slaktkroppse-
genskaperna hos lammen påverkades 
negativt av stärkelsehalter på upp till 
32 procent av kraftfodrets torrsub-
stans. Ett villkor var att mängden 
stärkelse, smältbara fibrer och socker 
ingick i lagom proportion till varan-
dra i kraftfodret och att kraftfodret 
kompletterades med ett energirikt 
gräsensilage. 
Därmed påverkades inte heller det 
ekonomiska nettot, slaktintäkten 
minus foderkostnaden, nämnvärt. 
Tvärtom hade bagglammen i stu-
dien en mycket hög daglig tillväxt 
på 480 gram och även tacklammen 
växte 400 gram per dag oavsett stär-
kelsenivå när de även fick fri tillgång 
till gräsensilage. Även de önskvärda 
slaktkroppsegenskaperna kvarstod, 
det ansattes inte mer fett på djuren 
när andelen stärkelse ökade. 
Syftet med projektet var att finna en 
optimal stärkelsenivå i foderstaten 
till intensivuppfödda bagg- och tack-
lamm. Försöken upprepades under 
två år på Götala försöksstation i Ska-
ra. 36 avvanda bagg- och tacklamm 
fick fri tillgång till kraftfoder med 

19, 26 respektive 32 procent stärkelse 
i torrsubstansen och fri tillgång till 
energirikt gräsensilage. I Sverige är 
den normala halten cirka 19 procent.
Lammen utfodrades i cirka 40 dagar 
och vägde vid slakt mellan 43 och 47 
kilo. Deras konsumtion av stärkelse 
varierade mellan 260 och 410 gram 
per dag för bagglammen och mel-
lan 210 och 370 gram för tacklam-
men med korn, vete och rågvete som 
stärkelsekällor. Spannmålsandelen i 
kraftfodret varierade från 30 procent, 
vid 19 procent stärkelse av ts, till 50 
procent, vid 32 procent stärkelse. 
Höga spannmålspriser skulle natur-
ligtvis kunna försämra ekonomin för 
den stärkelserika kosten. Ett uppföd-
ningssystem som bygger på fri till-
gång till såväl grov- som kraftfoder 
har dock alltid fördelen att det mins-
kar utfodringsarbetet. 
För mer information:  
Elisabet Nadeau, SLU, tel 0511-671 42, 
e-post elisabet.nadeau@hmh.slu.se
Projekt V0650121: Intensiv 
lammproduktion med olika 
stärkelsenivåer i foderstaten 

Varken lammen eller ekonomin påverkas nämnvärt om kraftfodrets stärkelsehalt får 
stiga från normala 19 procent till 32 procent. Resultatet öppnar för ändrade foderstater 
eftersom man i Sverige tidigare varit skeptisk mot stora mängder stärkelse.
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