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Förra året gav regeringen Forsknings- 
rådet Formas i uppdrag att utvärdera 
SLF:s verksamhet. Nu är utvärderingen 
klar och i den konstateras att SLF  
finansierar relevant och behövlig 
forskning. En del av projekten bedöms 
hålla allra högsta kvalitet. Utvärderingen 
visar också att SLF har haft en avgörande 
betydelse inom vissa områden genom 
att finansiera tillämpad forskning som 
annars inte hade blivit genomförd. 

Utvärderingen utmynnar i 10 rekommen-
dationer om utlysningar, bedömningar av 
ansökningar och slutrapporter, resultats-
spridning med mera. Rekommendationer 
som vi kommer att använda för att bli 
ännu bättre. Det är skönt att få ett kvitto 
på att den dryga miljard av lantbrukarnas 
pengar som vi sedan 1996 fått förtroen-
det att förvalta har använts på rätt sätt.

Den 24 och 25 juni kommer SLF att 
ställa ut i LOFT-montern under Borgeby 
Fältdagar. Kom och träffa oss där!

Johan & Stina

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

Det räcker att ge helsädesensilage som enda foder till rekryteringskvigor. Ibland kan det 
vara bra att komplettera med något proteintillskott. Det visar forskare från SLU i Uppsala 
i ett försök där de har undersökt smältbarheten hos ensilaget och hur mycket ensilage 
kvigorna äter. 

Svenska mjölk- och köttproducenter 
har använt helsädesensilage under 
många år, bland annat till rekryte-
ringskvigor. Ett hinder för mer allmän 
användning av helsädesensilage är 
att det inte har funnits några pålit-
liga metoder att analysera hur mycket 
tillgänglig energi (fodrets smältbar-
het) det finns i fodret. Forskarna har 
därför testat olika metoder att mäta 
smältbarheten i helsädesensilaget 
samtidigt som de undersökt om en-
ergimängden täcker rekryterings- 
kvigornas behov. Resultaten visade att 
det räcker att ge helsädesensilage till 
rekryteringskvigor. 
Av de testade analysmetoderna kla-
rade sig VOS-metoden och gas in vitro 
bäst. VOS-metoden, där man ser hur 

mycket av foderprovet som löser sig i 
vomvätska i ett provrör, används idag 
redan till analys av vallfoder. Gas in 
vitro, där man ser hur mycket gas som 
produceras när man blandar foder-
provet med vomväska i ett provrör, är 
en alternativ metod som också visade 
sig ge ett bra resultat när det gäller att 
analysera energivärdet för idisslare i 
helsäd.

För mer information:  
Jan Bertilsson, SLU, tel 018-67 16 45,  
e-post jan.bertilsson@huv.slu.se,   
Johanna Wallsten, SLU,  
e-post johanna.wallsten@njv.slu.se

Projekt: 0330028 Underlag för värdering 
av helsädesensilage till idisslare
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Helsäd nog för rekryteringskvigor
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Metoder för att  
upptäcka salmonella 
jämförda
Det är ingen skillnad i noggrannhet 
mellan de tre olika analysmetoderna 
för salmonella som forskare vid Statens 
Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, 
har studerat. Men forskarna upptäckte 
samtidigt att det är svårare att påvisa 
förekomsten av salmonella i vissa foder-
produkter än i andra. Att upptäcka låga 
halter av salmonella i palmkärnmjöl är 
till exempel mycket svårare än att upp-
täcka dem i rapsmjöl. Det gör att det 
finns en risk att missa salmonella i vissa 
kontaminerade råvaror.
Pålitliga analysmetoder för att hitta 
salmonella i olika foderprodukter 
är ett måste för att vi ska kunna 
behålla vår salmonellafria livsmed-
elsproduktion. Det är viktigt att 
metoden som används ger en sann 
bild av förekomsten av salmonella i 
fodret, men också att den kan hitta 
salmonella även vid låga halter.
Därför har Per Häggblom och hans 
kollegor på Statens Veterinärme-
dicinska Anstalt, SVA, jämfört den 
metod som är vanligast i Sverige 
idag, NMKL*-metoden, med två 
andra analysmetoder (MSRV* och 
EN/ISO 6579*). Alla tre metoderna 
är bakteriologiska, det vill säga pro-
ver av det infekterade fodret odlas i 
laboratorium på näringsplattor där 
salmonellabakterierna trivs.
Forskarna tillsatte salmonella till 
helt vete, sojamjöl, rapsmjöl, palm-
kärnmjöl och pellets till smågri-
sar, samt tog prover från elevatorn 
i en foderfabrik. Resultaten visar 
att samtliga bakteriella metoder är 

lika bra på att upptäcka salmonella, 
men att det är lättare att påvisa den 
i vissa fodermedel jämfört med an-
dra. Detta gör att det finns risk för 
att man missar salmonella i vissa 
kontaminerade råvaror. I till exem-
pel palmkärnsmjöl var det svårt att 
detektera låga halter av salmonella. 
Det visade sig vara mycket lättare att 
påvisa även låga halter i rapsmjöl.

*NMKL = Nordisk Metodikkom-
mitté för Livsmedel 
*MSRV = Modified Semisolid  
Rappaport Vassiliadis 
*EN/ISO 6579 = Internationell 
standarmetod

För mer information:  
Per Häggblom, SVA, tel 018-67 42 26, 
e-post per.haggblom@sva.se
Projekt: H0550351 Fysiologiska och 
epidemiologiska studier av salmonella i 
svensk foderproduktion 

Kvävetillskott från 
mellangröda
Forskare vid SLU i Skara och i Uppsala 
har visat att insådd av mellangrödor i 
höstvete kan ge ökad avkastning hos ef-
terföljande grödor utan att det påverkar 
höstvetet negativt. Mellangrödor med 
inslag av baljväxter minskar risken för 
kväveläckage genom att ta upp lättlös-
ligt kväve från marken på hösten . De 
bidrar också med kväve till efterföljande 
gröda genom att förhindra läckage och 
binda kväve från luften.
Mellangrödor i höstvete och bevux-
na trädor har många fördelar menar 
forskarna. Höstvetets avkastning 
påverkas inte negativt, samtidigt 

som mellangrödorna binder över-
flödigt kväve från marken under 
hösten och på så sätt minskar kvä-
veläckaget. Det bundna kvävet och 
eventuellt fixerat kväve kan sedan 
utnyttjas av efterföljande gröda. Ju 
högre innehåll av mineralkväve i 
marken och ju kortare säsong, desto 
viktigare är det att välja en effektiv 
mellangröda. Detta blir speciellt 
viktigt om man sår mellangrödan 
efter höstvetets skörd. Forskarna 
testade eftersådd höstraps, höstråg, 
luddvicker och oljerättika, och olje-
rättikan var den som bäst tog upp 
det lättlösliga kvävet i marken. 
Med mellangrödor kan man också 
minska på kvävegödslingen till 
höstvetet. Mindre kväve till höst-
vetet ger visserligen mindre skörd, 
men uppvägs av att det blir mer 
baljväxter i mellangrödan som tar 
upp kväve från luften. Det kvävet 
ger sedan påföljande gröda en hö-
gre avkastning, och det utan att man 
behöver tillföra mer kvävegödsel. 

I ett av försöken där höstvete fått låg 
kvävegiva och såtts in med baljväx-
ter, gav det efterföljande ogödslade 
vårkornet dubbelt så stor avkast-
ning som när man inte använt sig 
av någon mellangröda. Höstvetets 
lite lägre avkastning vägdes upp av 
vårkornets ökade avkastning, plus 
att man sparar både pengar och 
miljö genom att använda mindre 
kvävegödsel.

För mer information: 
Maria Stenberg, SLU, tel 0511-672 74, 
070-299 72 74,  
e-post maria.stenberg@mark.slu.se
Projekt: 0233081 Mellangrödor efter 
höstvete och på EU-träda
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Lantbrukarnas roll som 
företagsledare måste 
stärkas
Varför går vissa mjölkgårdar bättre än 
andra trots att de alla har samma förut-
sättningar? Jo, därför att deras ägare är 
bättre företagsledare och strateger. Det 
visar ny forskning inom kooperation 
vid Sveriges lantbruksuniversitet.
I sitt forskningsprojekt har Helena 
Hansson och hennes kolleger stu-
derat vilka faktorer som gör att 
vissa mjölkföretag är effektivare 
än andra. Resultaten visar att det 
framför allt är det långsiktigt stra-
tegiska arbetet, vad gården ska 
satsa på i framtiden, och företags-
ledningen som utmärker de gårdar 
som går bäst. 
Företag med flera olika produk-
tionsgrenar visade sig också vara 
effektivare än de som bara hade 
mjölkproduktion. Resultaten vi-
sade även att mjölkföretagare med 
långvarig erfarenhet av lantbruk 
och lantbruksutbildning drev sina 
gårdar på ett mer effektivt sätt. Att 
fortbilda sig genom till exempel 
studiecirklar samt att se till att ha 
någon att diskutera sin mjölkpro-
duktion med leder också till lön-
sammare företag. Det vore därför 
önskvärt att utveckla rådgivningen 
inom lantbruket, så att den kan 
stödja lantbrukarna i långsiktiga 
strategiska beslut, och stärka dem i 
deras nya roller som företagsledare, 
tycker forskarna, och inte som idag 
fokusera på det som redan funge-
rar på de flesta gårdar, till exempel 
djurhållningen.   
Mjölkgårdarna i Sverige blir större 
och färre vilket gör att lantbru-
karna möter nya utmaningar när 
de ställs inför att anställa personal 

och lära sig ny teknik. Kunskap om 
hur lantbrukarna kan hantera detta 
kan användas dels till att hjälpa 
mjölkgårdarna att utnyttja sin fulla 
potential, dels för att förstå vilka 
aspekter som är viktiga att tänka 
på i en föränderlig omvärld. 

För mer information:  
Helena Hansson, SLU,  
tel 018-671714,  
e-post helena.hansson@ekon.slu.se
Projekt: 0345001 Drivkrafter och  
hinder för ekonomisk effektivitet i 
mjölkföretaget – vad betyder teknik 
samt lednings- och beslutssystem 

Använd kameran till 
ogräsbekämpning
Det går att använda 30 % mindre ogräs-
bekämpningsmedel och ändå få minst 
lika stora skördar. Det är slutsatsen av 
ett utvecklingsarbete med bildanalys 
som gjorts av forskare från Lantmän-
nen, SIK och SLU med finansiering 
från Stiftelsen Lantbruksforskning. 
Under projektets gång har ett program 
för att analysera ogräsförekomsten ut-
vecklats och man har kommit långt mot 
målet att kunna använda bildanalyser 
i realtid, det vill säga i samband med 
besprutningen.
Hur mycket ogräs som växer på en 
plats beror bland annat på jordar-
ten men inom ett och samma fält 
kan mängden ogräs variera mycket. 
Med samma dosering av bekämp-
ningsmedel på hela fältet kommer 
man därför antingen få ineffektiv 
bekämpning på delar av fältet eller 
använda onödigt mycket bekämp-
ningsmedel. I bägge fallen blir re-
sultatet ett sämre ekonomiskt utfall 
än med besprutning anpassad till 
den specifika mängden ogräs på 

varje plats.
I projektet använde sig forskarna 
av en vanlig digitalkamera som var 
monterad på en fyrhjulig motorcy-
kel och tog en bild av fältet ungefär 
var tionde meter. Varje fotoplats be-
stämdes med GPS. Med hjälp av ett 
antal bildanalysmetoder beräkna-
des sedan antalet ogräs per yten-
het, hur stor yta som täcks av ogräs 
och hur stor yta som täcks av grö-
da. Under förutsättning att bilder-
na togs tillräckligt tidigt var resul-
taten lika tillförlitliga som manuell 
ogräsräkning, men en fördel är att 
man med denna metod snabbt kan 
analysera hundratals mätpunkter. 
Grödans tvåbladsstadium verkade 
vara en optimal tidpunkt. Den in-
samlade datan användes i nästa 
steg för att dosera den mängd be-
kämpningsmedel som behövdes på 
varje plats. Besprutningen gjordes 
med en konventionell lantbruks-
spruta kopplad till en GPS.
Med en snabbare bildanalys och 
integration mellan de olika de-
larna kommer tekniken att kunna 
användas för besprutning on-line, 
det vill säga att behovet av be-
kämpningsmedel beräknas sam-
tidigt som besprutningen görs. 
Försöken genomfördes i Västergöt-
land under perioden 2005 – 2007 
och i Skåne 2007.

För mer information: 
Thomas Börjesson, Lantmännen, tel 
0510-885 59, e-post  
thomas.borjesson@lantmannen.se
Projekt V0533126 Bildanalys 
som ett redskap för platsspecifik 
ogräsbekämpning
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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”.

Tryck: Ekotryck Redners AB 
Papper: Tom & Otto Silk 
Upplaga: 8 500  
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
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Tio råd för smittskydd i 
mjölkkobesättningar
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Svenska mjölkkobesättningar har med 
tiden blivit större och därigenom mer 
sårbara för sjukdomar. Nu har forskare 
vid Sveriges lantbruksuniversitet ställt 
samman tio råd som om de följs kan 
hjälpa till att behålla vårt gynnsamma 
smittläge även i framtiden.

En del av forskarnas råd handlar 
om att skapa rutiner för att minska 
smittorisken. I rapporten läggs vikt 
på att besättningarna ska skyddas 
mot smittor utifrån, bland annat 
genom att införda djur hålls separat 
under en tid innan de blandas med 
de andra djuren och att besökande 
får byta kläder och skor innan de 
går in i besättningen. Dessutom bör 
man bekämpa råttor och möss samt 
förhindra att fåglar förorenar fodret. 

Andra råd handlar om att ge djuren 
goda förutsättningar att hålla sig 
friska. Rekryteringskvigorna ska ges 
en bra start i livet, som nyfödda ska 
de få en bra immunisering genom 
råmjölken, som unga ska de hållas 
i små grupper och utfodras för en 
god tillväxt. Kalvande kor bör ges 
ett enskilt utrymme med flexibel 
inredning som gör att kalven får en 
bra start.

Inom mjölknäringen går utveckling-
en mot färre och större besättningar. 
I en stor besättning är antalet möjliga 
smittvägar fler och en infektion ris-
kerar att bli kvar under längre tid. 
Sverige har idag ett betydligt bättre 
smittläge än många andra länder. 
Vi är bland annat förskonade från 
sjukdomar som mul- och klövsjuka, 
boskapspest, bovin tuberkulos och 
galenkosjuka. Men kombinationen 
av ökad rörlighet över gränserna och 
större besättningar ställer nya krav 
på smittskydd för att undvika förö-
dande sjukdomsutbrott.

Arbetet med att ta fram rekommen-
dationerna finansierades av Stiftel-
sen Lantbruksforskning.

Samtliga tio råd presenteras utförligt 
i forskarnas rapport som finns till-
gänglig på adressen: 
http://pub-epsilon.slu.se/80/01/
rapport200711.pdf.

För mer information 
Anders Herlin, SLU, tel 040-41 52 19, 
e-post anders.herlin@ltj.slu.se

0430051 Smittskydd i stora 
mjölkkobesättningar – rapport  
från två arbetskonferenser.


