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Kor mår bra ute på vintern

REDAKTÖRENS RUTA

Eftersom det inte blir några kor på Elmia 
Lantbruk Djur och Inomgård den 22-25 
oktober så lägger vi istället in extra 
många här i vårt senaste nummer av 
Nytt om forskning. 

Det här är ett temanummer med inrikt-
ning på köttproduktion och innehåller 
flera matnyttiga forskningsresultat.

Vi hoppas att vi ses på Elmia där ni kan 
hitta oss i montern hos LOFT - lant-
brukare och forskare tillsammans, i 
B-hallen!

I montern blir det kortkorta seminarier 
och vi visar upp en automatisk ströare 
för grisstallet. Läs mer på

www.LOFTinfo.se

Josefin & Johan

R E D A K T I O N E N
”Nytt om forskning” beskriver kortfattat 
resultat från flera olika forsknings- 
projekt 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 
forskningsprojekt och beräknar de  
kronor och ören som en lantbrukare  
kan spara eller tjäna på att tillämpa  
resultat från projektet. 

Du kan prenumerera GRATIS på båda 
dessa nyhetsbrev via e-post eller få  
dem direkt hem i brevlådan. 

Upplagan är ca 8 300. 

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

Ansvarig utgivare Eva Pettersson 
Redaktör Josefin Kihlberg 
Textproduktion: Anna Blomberg 
Tryck Ekotryck Redners AB 
Papper Tom & Otto Silk 
ISSN 1401-5471

Det fungerar bra att ha nötkreatur utomhus under vinterhalvåret. Den slutsatsen 
drar forskare på Sveriges lantbruksuniversitet i Skara efter att ha studerat 15 gårdar i  
Västsverige med olika utedriftssystem för nöt. Djuren håller sig friska och kan bete 
sig naturligt, och de fasta kostnaderna kan hållas låga. Överlag ansåg de intervjuade  
djurägarna att utedriftsystemen var lättarbetade. 

Undersökningen visar att det går 
bra att hålla djuren både i skog och 
på åkermark under vintern. Skogen 
erbjuder djuren skydd vid dåligt 
väder, men samtidigt finns en risk att 
skogen tar skada på grund av djurens 
tramp.  Åkermark som sås in med gräs 
efter att djuren tagits bort kan sedan 
användas till bete nästa vinter igen. 
Gödsel och foderrester kan samlas 
upp och spridas på andra åkrar.

De största nackdelarna med att djuren 
går ute vintertid är att marken blir 
söndertrampad under perioder med 
mycket  nederbörd, samt att det kan 
vara svårt att ta vara på gödseln. Blöt och 
upptrampad mark gör att växtnäring 
kan gå förlorad från odlingssystemet 
och växtnäringsläckaget påverkar 
miljön negativt. 

Kväve- och fosforinnehållet i marken 
är ofta högre än i vanlig åkermark, 
men koncentrerat till små ytor där 
djuren gödslar mest och borde 
därför ha begränsad inverkan på den 

omgivande miljön.

Problemen med söndertrampad 
mark och växtnäringsläckage har 
djurägarna löst på olika sätt; några har 
gjutit en platta där djuren kan stängas 
in under dåligt väder, andra har 
anlagt barkbäddar som håller sig torra 
och där djuren föredrar att vara. Vissa 
använder skogsmark som vinterhagar 
och skrapar bort gödsel och foderrester 
för att minska näringsförluster till 
omgivande miljö och andra låter 
vinterbetet ingå i gårdens växtföljd. 

För mer information: Christina 
Lundström, SLU, tel 0511-67237,  
e-post Christina.Lundstrom@mark.slu.se,  
Bengt-Ove Rustas, SLU, tel 018-67 16 63, 
e-post bengt-ove.rustas@hmh.slu.se

Projekt: 0153004 Utveckling av utedrift 
till framtidens uppfödningssystem för 
köttdjur med hänsyn till produktion, hälsa 
och miljö
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Nytt avelsindex 
hjälper dig att 
välja tjur
Forskare på SLU i Uppsala har utveck-
lat ett nytt avelsindex som ska göra det 
enklare för svenska nötköttsproducenter 
att välja rätt avelsdjur. Istället för att 
som tidigare ha flera olika avelsindex för 
ekonomiskt viktiga egenskaper, läggs de 
ihop i nya rasspecifika totalindex. 

Nu kan nötköttsproducenterna an-
vända sig av ett totalindex för varje 
nötköttsras när de ska planera sin 
avelsverksamhet. Forskarna har 
vägt samman de uppgifter som re-
dan registreras genom köttboskaps-
kontrollen (KAP), det vill säga kalv-
ningsförmåga, tillväxt, formklass 
och fettgrupp, med de olika egen-
skapernas ekonomiska betydelse 
för varje ras. 

Det totala avelsindexet delas i sin 
tur upp i tre delindex: modersindex, 
produktionsindex och kalvindex. 
Indexet kan användas för att jäm-
föra djur inom samma ras men inte 

för att jämföra djur av olika ras. 

Indexet har också skapats med hän-
syn till om rasen är en fader- eller 
moderras. Charolais räknas till 
exempel som en faderras och det 
är viktigt att dessa tjurar ger kal-
var som växer bra, har goda slakt-
kroppsegenskaper och är lätta att 
föda fram. För Hereford, som är en 
moderras, ligger tyngdpukten på 
kons kalvnings- och modersegen-
skaper samt mjölkavkastning. 

För att få de rätta profilerna på de 
rasanpassade totalindexen utfor-
mades de i samråd med de olika 
avelsorganisationerna för svenskt 
nötkött.

För mer information: Anna Näsholm, 
SLU, tel 018-67 19 72,  
e-post anna.nasholm@hgen.slu.se

Projekt: 0450002 Konstruktion av to-
talindex för köttraser samt utnyttjande 
av korsningsinformation för avelsvär-
dering av köttrasdjur

Kör så det ryker 
under slutgöd-
ningen!
Fördubblad kraftfodergiva och fem må-
naders slutgödningstid efter naturbete 
ger bäst tillväxt, och stutar som innan 
slutgödningen hållits på magrare diet 
växer snabbare än de som fått mer foder. 
Det visar studier från SLU i Skara där 
forskarna har undersökt hur vikt, kraft-
fodergiva och slutgödningstid påverkar 
foderkonsumtion, tillväxt och slakt-
kroppsegenskaper. 

Forskarna jämförde 216 mjölkrass-
tutar som var mellan 18 och 21 må-
nader gamla. De delades in i två 
viktklasser: en där djuren vägde 
ca 390 kg när de togs av naturbetet 
och började slutgödas, och en där 
de vägde ungefär 500 kg. Forskarna 
studerade effekten av två olika kraft-
fodergivor, en på 0,5% och en på 1% 
av stutarnas levandevikt och tittade 
samtidigt på tre olika slutgödnings-
tider: tre, fem och åtta månader.

Resultaten visar att de lättare stu-

tarna har högre slaktkroppstillväxt 
än de tyngre (614 respektive 571 g 
per dag) och att de djur som får den 
större kraftfodergivan också äter 
mer foder totalt (10,5 respektive 9,7 
kg torrsubstans per dag) och därför 
växer snabbare. Slaktkroppsegen-
skaperna påverkas mer av djurets 
vikt vid slakt än av utfodringsinten-
siteten. 

Slaktkroppstillväxten är störst hos 
de stutar som har fem månaders 
slutgödningstid. Fler och fler svens-
ka tjurkalvar av mjölkras kastreras 
och föds upp som stutar på natur-
bete.

Uppfödaren kan då dels få han-
djursbidrag (större för stutar än för 
tjurar) och dels miljöersättningar 
och gårdsstöd för hävd av betes-
marker. Utmaningen är att också få 
ut så mycket som möjligt vid slakt, 
då det är svårt att med mjölkrasstu-
tar producera tillräckligt tunga djur 
som ändå inte blir för feta. Naturbe-
te i kombination med slutgödning 
på stall har visat sig vara en väg till 
bättre formklasser och köttkvalitet 
och mer betalt till uppfödaren.

För mer information: Anna Hessle, 
SLU, tel 0511-67143,  
e-post anna.hessle@hmh.slu.se

Projekt: 0253002 Slutgödning av 
stutar
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Elektronisk 
övervakning 
av grisar snart 
verklighet
Automatisk information om vilka gri-
sar som går och äter kan förbättra kon-
trollen inom slaktgrisproduktionen. 
Till exempel kan sjuka grisar upptäckas 
tidigt eftersom de äter mer sällan. För-
bättrad spårbarhet med data om bland 
annat sjukdomshistoria och medici-
nering skulle också vara till nytta för 
alla från smågrisproducenter till kon-
sumenter.

Genom att märka slaktgrisar med 
små radiosändare, så kallade RFID-
taggar (Radio Frequency Identifica-
tion), kommer det snart vara möjligt 
att på ett smidigt sätt få information 
om grisar på individnivå. Varje gris 
får en liten radiosändare fäst i ena 
örat. Sändaren blir avläst varje gång 
grisen går och äter och den kan ock-
så lagra information om sjukdomar, 
medicinering och annan viktig bak-
grundsinformation ända fram till 
slakt.

Tekniken används redan, bland an-
nat i Danmark, men på grund av 

skillnader i hur grisarna föds upp är 
den svenska användningen begrän-
sad. Kostnaden har varit ett hinder 
men i takt med att priserna gått ned 
har tekniken blivit mer intressant. 
I ett projekt med finansiering från 
Stiftelsen Lantbruksforskning har 
forskare vid JTI förutsättningslöst 
studerat hur tekniken kan använ-
das i svensk grisproduktion.

Forskarna fick lösa problem som 
hur RFID-taggen skulle fästas, vil-
ken radiofrekvens som fungerade 
och hur man identifierar enskilda 
grisar när de äter i grupp. Dessut-
om visade sig grisarna vara nyfikna 
på den nya tekniken och besökarna. 
Det ledde till att de backade bort 
från fodertråget och mätarutrust-
ningen för att kunna se bättre. Det 
är uppenbarligen inte bara männis-
kor som reagerar på utökad över-
vakning.

För mer information: Mikael Gilberts-
son, JTI, tel 018-30 33 34  
e-post mikael.gilbertsson@jti.se

Projekt: 0450038 Bättre spårbarhet 
med RFID-system anpassat för slakt-
gris

Ovanstående artikel är skriven av 
Johan Thorburn

Tjäna pengar på 
får! 
Fler än 500 tackor och du har stor chans 
till en vinstgivande lammproduktion. 
Färre djur och det blir svårare med lön-
samheten. Det visar kalkyler som fors-
kare på SLU i Skara har gjort. 

Trots att forskarnas resultat visar att 
det är lättare att få lönsamhet i stora 
besättningar, har mindre än en halv 
procent av de svenska lammprodu-
centerna mer än 500 djur. Det kan 
bero på praktiska svårigheter som 
till exempel att det är dyrt att byg-
ga nya tillräckligt stora stallar. Det 
kan lösas genom att först skaffa så 
många djur som maximalt får plats 
i de byggnader som man redan har, 
och först därefter investera i en ny 

byggnad. Sedan fortsätter man att 
utöka sin besättning så snabbt som 
möjligt genom egen rekrytering. 

Ett annat hinder för att bygga upp 
stora fårbesättningar är brist på bil-
lig betesmark i närheten av gården. 
Det kan gå att lösa genom att arren-
dera mark på något annat ställe där 
annan produktion är olönsam och 
miljöersättningen till bete är hög. 

De praktiska möjligheterna att 
bygga upp stora lönsamma får-
besättningar undersöktes genom 
intervjuer med 20 större lammpro-
ducenter.

För mer information: Karl-Ivar 
Kumm, SLU, tel 0511-67256,  
e-post karl-ivar.kumm@hmh.slu.se

Projekt V0750248 Möjligheter att 
förverkliga storleksfördelar i lammpro-
duktionen.
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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.

Visste du att vi lägger upp hela forsk-
ningsrapporterna till de projekt som du 
just har läst på www.lantbruksforskning.
se. Du kan också beställa ditt eget exem-
plar av forskningsrapporten helt gratis.

Beställ skrifter och rapporter GRATIS 
på e-post till johan.thorburn@lrf.se eller 
via hemsidan
www.lantbruksforskning.se/skrifter

tfn 08-787 54 15 
fax 08-22 68 30 
eller per post
Stiftelsen Lantbruksforskning 
105 33 Stockholm

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

Sent skördat helsädesensilage skall hack-
as när det utfodras till unga mjölkrasstu-
tar. Då äter djuren bra och växer därefter.  
Det har forskare på SLU i Skara kommit 
fram till efter att ha studerat hur stutarna 
betedde sig när de fick hackat och lång-
stråigt ensilage av korn som skördats vid 
olika tidpunkter.

Forskarna jämförde unga mjölkrass-
tutar (175 kg) med lite äldre (ca 350 
kg). De unga stutarna fick hackat och 
långt helsädesensilage skördat vid 
degmognad (när kärnans innehåll är 
degigt och kornet har börjat gulna). 
De äldre stutarna fick hackat och 
långt helsädesensilage skördat vid 
axgång (när axen precis tittat fram ur 
bladen) och degmognad. 

När helsäden skördades vid axgång 
åt de äldre stutarna lika mycket av 
det hackade som av det långa ensi-
laget. När helsäden skördades vid 
degmognad åt både  de yngre och 
de äldre djuren mer när ensilaget var 
hackat. Hackningen hade störst ef-
fekt på de yngre stutarna som både 

åt och växte betydligt bättre än om de 
fick långt foder. Det verkade som de 
yngre djuren inte tyckte om de borst 
som fanns i det långa ensilaget. 

De äldre stutarna tog längre tid på 
sig att äta det långa ensilaget än det 
korta. Vid utfodring med långt ensi-
lage krävs därför större utrymme vid 
foderplatsen än när djuren får kort-
hackat ensilage. 

Idisslingen påverkades inte av läng-
den på ensilaget, men axgångsen-
silaget idisslades kortare tid än det 
degmogna.

För mer information: Bengt-Ove Rustas 
och Elisabet Nadeau, SLU,  
tel 018-67 16 63, 0511 - 67 142,  
e-post: bengt-ove.rustas@hmh.slu.se, 
elisabet.nadeau@hmh.slu.se

Projekt: 0450026 Effekt av fodrets par-
tikelstorlek och utvecklingsstadium på 
konsumtion och utnyttjande av helsäde-
sensilage till växande mjölkrasstutar.
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Hackad helsäd godast 
tycker unga stutar
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