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Lyckade forskningssatsningar från fjäder-
fäbranschen ökar konkurrenskraften för 
svenska ägg och kycklingar. Tillsammans 
med Stiftelsen Lantbruksforskning har 
branschen finansierat närmare 35 projekt 
för totalt 22 miljoner kronor sedan slutet 
av nittiotalet. I detta temanummer av 
Nytt om forskning kan du läsa de senaste 
rönen inom SLF:s fjäderfäforskning.

R E D A K T I O N EN

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

    ”Forskning lönar sig” är ett nyhetsbrev 
som fokuserar på resultaten från ett forsk-
ningsprojekt och beräknar de kronor och 
ören som en lantbrukare kan spara på att 
tillämpa resultat från projektet. 

Du kan prenumerera GRATIS på båda 
dessa nyhetsbrev via e-post eller få dem 
direkt hem i brevlådan. 
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Citera oss gärna men ange källan!

Vad kan göras för att skapa en attraktivare arbetsplats hos svenska äggprodu-
center? Forskarna har gjort en enkätundersökning av både producenter och 
anställda på 126 värphönsgårdar för att kartlägga arbetsmiljön inom svensk 
äggproduktion.

Resultaten visar att mindre än en 
tredjedel av företagen var anslutna till 
företagshälsovård. Närmare 20% av 
företagarna och 30% av de anställda 
hade drabbats av hälsobesvär eller 
olycksfall under det senaste året. Fler-
våningssystem och inredda burar var 
de system som hade störst problem 
med arbetsmiljön.

Producenterna var positiva till 
pauser och arbetsrotation vid an-
strängande arbete men trots detta var 
det få företag som tillämpade flextid. 
En satsning på flextid kan vara en 
framtida framgångsfaktor för att öka 
attraktionskraften för värphönspro-
duktionen.

Det är viktigt att tänka på arbets-
miljön redan i planeringsstadiet t.ex. 
vid ny- eller ombyggnation, inte minst 
för att underlätta arbetsställningar och 
därmed minska belastningsskadorna. 

Några saker som kan behöva göras för 
att underlätta arbetsmiljön är:

Höj/sänkbart golv i inredda bur- 
system och förpackningsbord
Förbättrade handtag till sandbads-
skopa
Hjälpmedel för utlastning av djur
Bättre reglage för gödselmattor
Bättre hjälpmedel för plockning  
av golvägg
Råd för rätt arbetsteknik

För mer information: Peter Lundqvist, 
SLU, tel 040-41 54 95, e-post peter.lund-
qvist@jbt.slu.se eller Catharina Alwall, 
SLU, tel 040-41 54 98, e-post catharina.
alwall@jbt.slu.se 

Projekt 0235011 Hur skapas attraktiva 
och hälsosamma arbetsplatser inom svensk 
äggproduktion?
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Fällor, nimolja och 
ångsanering bra 
mot rött höns-
kvalster
Forskarna rekommenderar att man 
använder flera olika metoder för att 
bli av med det blodsugande röda 
kvalstret (Dermanyssus gallinae) i 
fjäderfäbesättningar. Att spruta hela 
anläggningen är inte speciellt effek-
tivt eftersom kvalstren gömmer sig, 
och just nu finns heller inga godkän-
da preparat för detta. 

Istället föreslås att man använder 
sig av fällor som är utom räckhåll för 
hönsen, men som placeras i skryms-
len där kvalstren trivs. Fällorna har 
också en viss långtidseffekt till skill-
nad från de övriga bekämpnings-
lösningarna som provats i denna 
studie. Nimolja (Azadiraktin) som 
är ett biologiskt preparat, testades i 
fällorna med gott resultat. 

Ångsanering med temperaturer 
mellan 130°C och 180°C fungerade 
bra mellan omgångarna, vilket ock-
så medlet foxim gjorde. Foxim är ett 
godkänt preparat som får användas 
när hönshuset är tomt. Kiseloxid i 
pulverform används ibland efter-
som det inte klassas som bekämp-
ningsmedel men ändå har en bevi-
sat bra effekt på insekter av olika 
typer. Kiseloxiden skadar insektens 
ytterhölje och sätter sig i lederna. I 

denna studie visade det sig att en 
typ av kiseloxid, som säljs av Gård 
Hemskydd AB i Nybro, var mest 
effektiv. Vitlöksextrakt gavs till fåg-
lar via dricksvattnet men gav ingen 
märkbar effekt.

Dessutom utfördes en enkätun-
dersökning kallad ”Krypvägen” 
med ca 390 svar från olika värp-
hönsuppfödare, äggproducenter 
och packerier. I undersökningen 
framkom att många företagare inte 
uppmärksammar riskerna med 
smitta i hela produktionskedjan 
utan främst ser till sin egen gård. I 
framtiden behövs därför ökad sam-
ordning mellan alla produktionsled. 
Det viktiga är att ett helhetsgrepp 
tas för bekämpning av kvalstren så 
att smittvägarna minskas. 

För mer information: Jan Chirico, SVA, 
tel 018-67 41 59, e-post jan.chirico@
sva.se 

Projekt 0137005 Integrerad bekämp-
ning av blodsugande kvalster hos fjä-
derfä.

Brachyspira-
infektion leder till 
färre ägg och eko-
nomiska förluster
Brachyspira är ett spiralformat och 
rörligt bakteriesläkte som bland an-
nat kan leda till tarminflammationer 
hos grisar och höns. Forskarna har 
i detta projekt påvisat en koppling 
mellan Brachyspira-infektion och  
sänkt äggproduktion hos svenska 
värphöns. 

Detta bekräftar  tidigare studier 
som dessutom visat att Brachyspira 
ofta leder till smutsägg. Smutsägg 
orsakar en ekonomisk förlust efter-
som man får sämre betalt för äggen 
och smutsiga ägg måste sorteras 
bort. Forskarna har lärt sig mer om 
vilka typer av Brachyspira-bakterier 
det finns, hur de smittar och vad in-
fektionen kan leda till. 

Infektionen var klart vanligare hos 
ekologiska höns (71%) än i höns-
flockar som hölls i inredd bur eller 
på golv inomhus (25-31%). Detta 

antyder att smittan kommer utifrån, 
och i tester av vilda fåglar framkom 
att t.ex. andfåglar ofta bär på varian-
ter av Brachyspira som är vanliga hos 
tamfåglar, men Brachyspira verkade 
inte orsaka sjukdomssymptom hos 
änderna. Därför är det viktigt att 
hålla rent runt husen och inte ta yt-
vatten till dricksvatten till värphöns. 
Hygienbarriärer vid ingångarna till 
de olika avdelningarna är också en 
viktig åtgärd. 

När det fanns mer än en separat 
avdelning eller fler än ett hönshus 
på gården ökade risken för smitta. 
Troligen eftersom det annars ges ett 
naturligt avbrott i smittspridningen 
vid slakten och tomhållningstiden.

Identiska varianter (kloner) av 
Brachyspira har visat sig kunna 
leva kvar länge på en anläggning i 
olika flockar trots rengöring, des-
infektion och hygienåtgärder. Hur 
spridningen sker mellan flockarna 
är ännu oklart. Sett över en lång tid 
kan gamla kloner försvinna och nya 
tillkomma på en anläggning.
   
För mer information: Désirée Jansson, 
SVA, tel 018- 67 40 00, e-post 
desiree.s.jansson@sva.se

Projekt 0137012 Tarmspiroketer – vik-
tig orsak till smutsägg och sänkt ägg-
produktion. En studie hos svenska 
värphöns.
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Komplex  
bakgrund till 
klostridios
Ett av den moderna slaktkyckling-
uppfödningens stora problem är 
klostridios. Det är en sjukdom som 
orsakas av att bakterien Clostridium 
perfringens snabbt förökas i tunn-
tarmen och producerar gifter som 
skadar slemhinnan. 

Sjukdomsutbrott av klostridios 
orsakar akut elakartad tarminflam-
mation (nekrotiserande enterit), el-
ler mildare, symtomlösa tarm- och 
leverinflammationer. Den akuta 
formen leder till hög dödlighet, 
medan de symtomlösa inflamma-
tionerna leder till dålig tillväxt och 
kassationer vid slakt. I detta projekt 
har forskarna bland annat stude-
rat vilka av Clostridium perfringens 
egenskaper som kan ha betydelse 
för sjukdomens uppkomst.

Bakterien döps efter det toxin som 
det bildar och delas in i fem toxin-
typer (A-E). Alla nordiska Clostridi-
um perfringens-isolat som forskarna 
undersökte visade sig vara av typ 
A (bildar bara alfatoxin) som inte 
orsakar matförgiftning hos män-

niska. Alfatoxinet tycks vara det 
toxin som ensamt eller tillsammans 
med thetatoxin förorsakar sjukdom 
hos kyckling. Kycklingisolaten lik-
nar inte isolat från andra djur med 
enterit, t.ex. gris. Det tyder på att 
sjukdomen inte sprids mellan olika 
djurslag.

För att kunna ringa in vilka bak-
teriestammar av typ A som är skad-
liga för kycklingar gjorde forskarna 
en släktskapsanalys. Bakterier från 
ett tomt stall och de bakterier som 
man fann i kycklingar (senare upp-
födda i samma stall) med skador i 
mage och tarm jämfördes. Denna 
studie visade på en stor variation 
mellan stallbakterier och bakterier-
na från kycklingarna. Många olika 
stammar gav mag- och tarmskador, 
men många av dessa kunde inte 
hittas i huset innan kycklingarna 
anlände. 

Inga av de nordiska isolaten var 
resistenta mot den jonofora kocci-
diostatikan (läkemedel med anti-
biotisk effekt) narasin som trots 
lång tids användning mot klostri-
dios fortfarande har en god effekt 
mot Clostridium perfringens. Däre-
mot var fler svenska bakterieprover 
resistenta mot tetracykliner än de 
norska och danska proverna.

För mer information:
Björn Engström, SVA, tel 018-67 41 
13, e-post bjorn.engstrom@sva.se

Projekt: 0043001 Nekrotiserande en-
terit och cholangiohepatit (klostridios) 
hos slaktkyckling – betydelsen av olika 
typer av Clostridium perfringens. 
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BESTäLL FRåN
SLF-BIBLIOTEKET!

VERKSAMHETSBERäTTELSE 2006
En sammanfattning av de viktigaste 
händelserna under året hittar du i SLF:s 
nya verksamhetsberättelse. Projektkatalo-
gen, med listan över alla projekt som fått 
finansiering under 2006, har vi i år lagt på  
hemsidan www.lantbruksforskning.se.

ARBETSMILJÖ
En temaskrift som redovisar tre års forsk-
ning inom området arbetsmiljö. ämnen 
som behandlas är olycksfall, lantbrukares 
hälsa och risker vid växtodling och stallar-
bete. “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 ”Mer om Forskning nr 
1, 2003”.

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

Beställ skrifterna GRATIS på 
tfn 08-787 51 54 
fax 08-22 68 30 
eller per post
Stiftelsen Lantbruksforskning 
105 33 Stockholm

Du kan också beställa via hemsidan
www.lantbruksforskning.se 
eller på e-post till josefin.kihlberg@lrf.se 

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

Förhållanden som minskade risken 
för smitta på gården var luftintag via 
skullen, strikta hygienbarriärer, går-
dar i skogsbygd, inga andra anima-
lieproducerande djur i närheten och 
god ordning på gården. 

Men risken finns också att kyckling-
arna blir smittade på väg till eller på 
slakteriet. I en test av transportlådor 
visade det sig att på ett slakteri var 
85% av de rengjorda lådorna förore-
nade med  Campylobacter. 

Genom så kallad genetisk subtyp-
ning, då man med genetisk teknik 
tittar på bakteriens DNA kunde man 
även uttala sig om varifrån smittan 
kom eftersom man på detta sätt kan 
urskilja släktskap hos bakterien. Med 
hjälp av subtypning  kunde man kon-
statera att smitta kan överföras till 
kycklingarna från transportlådorna.

Bakterierna artbestämdes också 
och 96% av bakterierna från testade 
kycklingar var av samma art (Cam-
pylobacter jejuni), vilket också är den 
som oftast påvisas hos sjuka männis-
kor. 

En ny metod för diagnostik av pro-
ver har också testats i projektet. Di-
agnostikmetoden, som heter realtids-
PCR kan  ge resultat samma dag som 

provet kommer in till laboratoriet till 
skillnad från traditionell odlingstek-
nik som tar minst tre dagar.

Inom detta forskningsprojekt har 
modern DNA-teknik använts vilket 
ökat möjligheten att spåra smitta. 
Dessutom har faktorer som påverkar 
gårds- och slakterismitta undersökts. 

I projektet har flera olika aspekter 
av campylobactersmitta undersökts i 
samverkan med Campylobacterpro-
grammet. Campylobacterprogram-
met har ett stort statistiskt underlag 
och drivs med Svensk Fågel AB som 
huvudman. Programmet innebär att 
alla kycklingflockar testas i samband 
med slakt. 

För mer information: Eva Olsson Eng-
vall, SVA, tel 018-67 40 00, e-post eva.
olsson@sva.se

Projekt 0243004 Campylobacter hos 
slaktkyckling. Utveckling av diagnos-
tik, studier av kontamination och sprid-
ningsvägar samt identifiering av speci-
fikt virulenta stammar.

Campylobacter är en tarmbakterie som kan finnas hos slaktkyckling och leda 
till infektion hos människa. I detta projekt har forskarna undersökt hur cam-
pylobactersmitta kan spridas. 

STIFTELSEN
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Transportlådor sprider Campylobacter
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