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Den 1 oktober är sista dagen för er som  
vill söka forskningsmedel från SLF i 
år. Den här gången finns det cirka 120 
miljoner kronor tillgängliga i ett 15-tal 
forskningsprogram. I år görs särskilda 
satsningar på närproducerat foder, pota-
tisproduktion, integrerat växtskydd och 
på jämställdhet. Mer information finns 
på www.lantbruksforskning.se.

Ansökningsomgången samordnas med 
Stiftelsen Svensk Hästforskning, SSH. 
Även det här numret av Nytt om forsk-
ning är ett samarbete. Temat är foder 
och tre av artiklarna presenterar forsk-
ning som SSH har finansierat. Läs mer 
om SSH på www.hästforskning.se.

Den 26 och 27 augusti ställer SLF ut un-
der Svensk Mjölks D&U-konferens som 
hålls i SLU:s lokaler i Ultuna i Uppsala. 
Där kommer vi att ha sällskap av JTI, 
Formas och Svensk Mjölk i en gemensam 
LOFT-monter. Kanske ses vi där.
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”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

Forskare vid SLU har jämfört hösilage gjort av snittad och av långstråig grönmassa, och 
visat att det går bra att använda båda hösilagetyperna till häst. Skillnaderna i konserve-
ring och påverkan på hästen är mycket små.

Det blir allt vanligare att hästar utfod-
ras med inplastat vallfoder, så kall-
lat hösilage. Inplastat vallfoder i balar 
konserveras ofta i långstråig form, 
men i andra konserveringssystem, 
som plan- och tornsilor, är det vanligt 
att hacka eller snitta gräset för att för-
bättra konserveringen. Cecilia Mül-
ler vid Institutionen för husdjurens 
utfodring och vård, SLU, har därför 
undersökt om snittad grönmassa ger 
en bättre konservering än långstråig, 
samt om hästars ätbeteende och fo-
dersmältning påverkas olika av snittat 
och långstråigt hösilage.
Resultaten visar att hästars ättid var 
densamma för snittat såväl som för 
långstråigt hösilage. Ättiden är viktig 
för hästar, eftersom för korta ättider 
kan bidra till att hästen utvecklar bete-
endestörningar. Tugghastigheten var 
aningen högre då hästarna åt snittat 
hösilage, men skillnaden var mycket 
liten. Det fanns små skillnader i träck-
ens sammansättning, men de bedöm-
des inte ha någon avgörande betydelse 

för fodersmältningen.
Resultaten visade också att snittning 
av grönmassan inte påverkade konser-
veringsresultatet, den hygieniska kva-
liteten i fodret eller hållbarheten efter 
öppning annorlunda än den långstrå-
iga grönmassan. Slutsatsen är alltså 
att snittat hösilage kan användas för 
hästutfodring, men snittningen kan 
inte förväntas ha samma positiva ef-
fekter på konservering av hösilageba-
lar som i andra konserveringssystem.
Just nu (2009) pågår vidare forskning 
om skördetidpunktens betydelse för 
hygienisk kvalitet och hästens ätbete-
ende och fodersmältning.

För mer information:  
Cecilia Müller, SLU, tel 018-67 29 93 
e-post cecilia.muller@huv.slu.se
Projekt H0647120 Systemanalys av  
balensilage för hästutfodring - snittat  
vs. långstråigt vallfoder
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Ingen skillnad på snittat eller  
långstråigt hösilage till häst

Temanummer om foder
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Titta på kons göd-
sel och anpassa 
utfodringen
Genom att studera kons gödsel går det 
att avgöra om foderstaten har rätt sam-
mansättning. Till exempel kan lös göd-
sel antyda att foderstaten behöver kom-
pletteras med strukturella fiber och ett 
för stort antal långa partiklar i gödseln 
kan visa på störningar i vomfunktionen. 
Till lantbrukaren eller rådgivarens hjälp 
har forskare från SLU och Köpenhamns 
universitet tagit fram instruktioner för 
en våtsiktningsmetod där antalet långa 
partiklar i gödseln enkelt kan fastställas 
på plats i ladugården.
Forskarna utvärderade fodersta-
ter till högproducerande mjölkkor 
genom att studera kornas gödsel 
samt mäta den producerade mjölk-
mängden. 26 mjölkbesättningar 
undersöktes två gånger under en 
stallperiod, 2004-2005. Förutom 
kraftfoder bestod foderstaten av en-
bart vallensilage eller vallensilage i 
kombination med helsädesensilage, 
majsensilage eller HP-massa. Grov-
foderandelen i foderstaten varierade 
från 42 % till 51 %.
Resultaten visar att man bara genom 
att titta på kons gödsel kan avgöra 
om foderstaten behöver justeras. 
Till exempel hade kor som utfodra-
des med en blandning av vall- och 
majsensilage en fastare konsistens 
på gödseln än övriga kor. De kor 
som utfodrades med vall samt hel-
sädesensilage av spannmål eller 
spannmål/trindsäd hade en lika 
stor andel osmälta fiber i gödseln 
men en något lösare konsistens än 
kor som fick vall och majsensilage. 
Störst mjölkavkastning visade kor 
som utfodrades med en kombina-
tion av vallensilage och HP-massa.
Inom projektet togs det även fram 
instruktioner för en praktisk våt-
siktningsmetod som lantbrukare 
och rådgivare kan använda för att 
analysera gödseln på plats i ladu-
gården. Genom att försiktigt spola 
kons gödsel genom en sil kan anta-
let långa partiklar (>1 cm) som blir 
kvar på silen räknas. Om antalet 
långa partiklar i gödseln översti-
ger 45 st/100 g gödsel kan det vara 
tecken på störningar i vommens 

funktion, något som ger svaga sam-
mandragningar av vommen, låg 
fibernedbrytbarhet och ämnesom-
sättningsrubbningar såsom voma-
cidos. Störningarna kan bero på att 
foderstaten har otillräckligt med 
strukturella fiber, vilket leder till 
för kort ät- och idisslingstid samt 
för kort uppehållstid för fodret i 
vommen.
Instruktioner för praktisk våtsikt-
ningsmetod: 
1. 100 g gödsel placeras på en 
sikt (2,36 mm porstorlek) 
2. Spola gödseln försiktigt 
med kranvatten i 2-5 minuter 
3. Lägg över partiklar som är 
längre än 1 cm i en skål 
4. Räkna antalet långa partik-
lar i skålen.
För mer information: Elisabet Nadeau 
SLU, tel 0511-67 142 
e-post elisabet.nadeau@hmh.slu.se
Projekt: 0430006 Värdera träcken och 
anpassa kons utfodring!

Fukt och mögel 
vid lagring av hö 
för hästar
Hö som lagras bör täckas för att skyddas 
mot uppfuktning och tillväxt av mögel-
svampar. Det har forskare vid JTI visat 
i en studie av lagring av hö.
Hö ska vara av god hygienisk kvali-
tet, där innehållet av mikroorganis-
mer är lågt. Under vinterlagringen 
är det mycket vanligt att kvaliteten 
på höet försämras avsevärt, spe-
ciellt i ytskiktet. Detta beror på att 
fukt i omgivningsluften absorberas 
i höet, där vattenhalten ökar till en 
nivå som gör att mikroorganismer, 
främst mögelsvampar, har möj-
lighet att växa till. Det har Martin 
Sundberg, Cecilia Lindahl och Gun-
nar Lundin, JTI – Institutet för jord-
bruks- och miljöteknik samt Karin 
Artursson, SVA kommit fram till i 
sin studie.
Resultaten visar att fuktigheten i 
ytskiktet av det hö som är expone-
rat mot omgivningen ökade snabbt 
under hösten, vilket skapat förut-
sättningar för mikrobiell tillväxt. 
Redan i november var tillväxten av 
lagringssvampar i ytan omfattande 

och på en nivå som får anses oac-
ceptabel. Den mögelsvamp som ge-
nomgående påvisats mest frekvent 
och i högst halter i studien var Wal-
lemia sebi, men också Aspergillus spp 
återfanns i höga halter. Under vin-
tern har även svampar av släktena 
Penicillium och Eurotium växt till, 
dock i något måttligare omfattning. 
Även i de två underliggande bal-
lagren skedde en viss uppfuktning 
och mögeltillväxt, dock inte till oac-
ceptabla nivåer.
För att undvika hälsorisker både för 
djur och för människor bör alla ex-
ponerade ytor av höet skyddas mot 
uppfuktning. En skyddstäckning 
(till exempel ett lager med halmba-
lar) bör för att vara effektiv läggas 
på så tidigt som möjligt, innan luft-
fuktigheten stiger på hösten.
Just nu (2009) pågår ett fortsättnings-
projekt vid JTI för att undersöka om 
täckning av höet med fiberväv kan 
hålla tillbaka mögeltillväxten under 
vinterlagringen.
För mer information:  
Martin Sundberg, tel 018-30 33 24  
e-post martin.sundberg@jti.se 
Gunnar Lundin, tel 018-30 33 56 
e-post gunnar.lundin@jti.se
Projekt 0447026 Uppfuktning och mö-
gelbildning vid lagring av hö för hästar.
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Utfodring av 
högpresterande 
hästar
Det går att utfodra även högpresteran-
de hästar med stor andel grovfoder i fo-
derstaten men då krävs ett mycket en-
ergirikt grovfoder. Det bör eventuellt 
kompletteras med något näringsämne 
som stimulerar muskelglukogenupp-
lagringen och i första hand konserveras 
som hösilage eller hö. Det har forskare 
vid SLU visat i en studie av utfodring 
av hårt arbetande hästar.
Kraftfoder utgör idag en stor del av 
många högpresterande hästars fo-
derstat. Detta beror på att de van-
ligaste grovfodren som produceras 
för häst inte är tillräckligt energiri-
ka men också på att det finns en tro 
att kraftfoder i sig är prestations-
höjande. Detta finns det inga ve-
tenskapliga bevis för men däremot 
för att kraftfoder kan ge upphov till 
flera sjukdomar och problem.
 Anna Jansson med medarbetare 
har visat att hästar i träning kan bi-
behålla sin kroppsvikt på en foder-
stat bestående av endast ett ener-
girikt grovfoder (10-11,7 MJ/kg ts). 
En sådan foderstat ger också större 
plasmavolym, vilket kan vara posi-
tivt för borttransport av värme och 
restprodukter från muskulaturen 
under arbete och minska effek-
terna av ”uttorkning” i samband 
med resa och tävling. Dessutom 
kan det eventuellt effektivisera 

den aeroba energiomsättningen 
(som inte genererar mjölksyra). En 
nackdel är att upplagringen av gly-
kogen försämras jämfört med om 
hästen även får kraftfoder vilket 
troligtvis utgör en begränsning för 
prestationsförmågan. 
Ensilage har högre smältbarhet än 
hö och ökar värmeproduktionen 
och vätskeförlusten vilket kan vara 
negativt för hårt arbetande/täv-
lande hästar men i övrigt påverkar 
inte ett stort intag av råprotein och 
vallfoder i form av ensilage det me-
taboliska svaret under arbete. I en 
annan studie har man sett att ett 
vallfoder med högt råproteinin-
nehåll ger en större upplagring av 
glukogen hos hästen än ett vallfod-
er med lägre råproteininnhåll (men 
som ändå motsvararde det rekom-
menderade behovet av råprotein).
Effekterna på grovtarmsmiljön av 
ett foderbyte mellan vallfoder med 
olika råproteininnehåll och från hö 
till ensilage/hösilage var små hos 
hästar som fodrades på underhålls-
nivå men orsakade förändringar i 
träcksammansättningen inom två 
dygn hos hästar med större foder-
intag (hästar i hård träning).
För mer information:  
Anna Jansson, SLU, tel 018-67 21 06 
e-post anna.jansson@huv.slu.se
Projekt 0447016 Utfodring för hälsa 
och prestation

Fransk meny 
passar svenska 
lamm
Det franska systemet för näringsrekom-
mendationer till lamm har i en interna-
tionell jämförelse visat sig vara det som 
passar bäst för svenska förhållanden.
Svensk lammproduktion har ut-
vecklats mot större besättningar 
och mer produktion på stall. Bak-
grunden är krav på lönsamhet och 
en vilja att kunna leverera lamm-
kött hela året. Med de här för-
utsättningarna står fodret för en 
större del av kostnaden och köttet 
står ofta för hela intäkten. De nya 
villkoren gör det viktigt att kunna 
styra utfodringen för att få lammen 
slaktfärdiga i rätt tid utan att ge för 
mycket foder med onödiga kostna-
der och utsläpp av näringsämnen 
som följd.
Hittills har det saknats rekommen-
dationer anpassade till svenska 
rastyper, uppfödningssystem, kli-
mat och tillgängliga fodermedel. 
Men nu har forskare vid SLU gjort 
en studie av internationella rekom-
mendationer som jämförts med 
åtta års svenska studier av vad 
svenska lamm faktiskt konsume-
rar. Forskarna gick igenom rekom-
mendationer och system för fo-
dervärdering från Storbritannien, 
USA, Frankrike, Norge, Finland, 
Danmark och Island. 
Det visade sig alltså att det franska 
systemet, INRA, var det som bäst 
beskrev sambandet mellan kon-
sumtion och tillväxt i de svenska 
försöken. Studien har resulterat i 
en tabell som kan användas som 
ett hjälpmedel vid beräkning av 
foderstater till lamm, med avse-
ende på energibehov. Tabellen ba-
seras på de franska rekommenda-
tionerna för raser med medelstor 
tillväxtpotential.
För mer information: Evelina  
Viklund, SLU, tel 090-786 87 50 
e-post evelina.viklund@njv.slu.se
Gun Bernes, SLU, tel 090-786 87 44 
e-post gun.bernes@njv.slu.se
Projekt H0550152 Lammens närings-
behov - litteraturstudie och inledande 
framtagning av normer
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Vill du veta mer kan du läsa artiklar och 
pressmeddelanden på vår webbplats. Du 
kan också beställa tidigare nummer av Nytt 
om forskning och vår temaskrift Mer om 
forskning. Och naturligtvis kan du ta del av 
forskningen som vi baserar artiklarna på.

Sedan förrra numret av Nytt om forskning 
har vi publicerat nya artiklar på webben:

MJÖLK
”Bättre fruktsamhet med hormontest”
”Kartläggning av virus  
förbättrar djurhälsan”
”Praktiskt användbar markör för mastit”

KÖTT
”Bättre teknik men samma beteende- 
problem i ESF-system”

Vi har också skickat ut två  
pressmeddeladnden: 
9 juni 2009 ”Kartläggning av parasiten 
Neospora hos svenska köttkor”
18 augusti 2009 ” Lägre temperatur i stallet 
minskar utsläpp av ammoniak och lukt”

Mer om forskning samlar resultat från flera 
års forskning inom ett område. Följande 
temanummer går att beställa: 

2006 - Arbetsmiljö
2004 - Fjäderfä
2003 - Potatis
2003 - Mjölkproduktion

Forskningen bakom artiklarna hittar du 
enklast i Projektbanken på vår webbplats 
www.lantbruksforskning.se. Det går också 
bra att beställa utskrifter från kansliet.

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

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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Låga halter spårämnen i grödan beror  
på jorden
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Mängden mikronäringsämnen i 
grödan beror på jordens kvaliteter. Hur 
jorden brukas verkar spela mindre roll, 
åtminstone på kort sikt. Det är resultatet 
av en forskarstudie vid SLU

Både människor och djur behöver 
mikronäringsämnen för att må bra. 
Bland annat behövs små mängder 
av koppar, kobolt, mangan, selen och 
molybden. Idag är halterna av dessa 
ämnen låga i foder och kost i Sverige. 
Dessutom är variationerna stora. Till 
djur som kor, får och grisar ges foder 
med tillskott av mineralsalter för att 
uppnå de rekommenderade halterna 
av spårämnen. För människor ligger 
det dagliga intaget av selen visser-
ligen högre än vad man tror kan ge 
bristsymptom men samtidigt under 
rekommendationer från Världshäl-
soorganisationen WHO.
Forskaren Lars Johnsson har under-
sökt vad variationerna beror på. I 
projektet undersökte han hur geogra-
fiska skillnader och brukningsmeto-

der påverkar halterna av spårämnen 
i grödan. Dessutom bestämdes olika 
jordars kapacitet att leverera ämnen. 
Det visade sig att de geografiska 
skillnaderna – geologiskt material, 
jordart, halten organiskt material, 
pH-nivå – hade avgörande påverkan 
på halten spårelement i grödan. Dä-
remot var skillnaderna små mellan 
olika jordbruks- och odlingssystem. 
I projektet analyserades totalt 80 jord-
prov och 20 prov av höstvetekärnor. 
De odlingssystem som jämfördes var 
konventionellt, ekologiskt och biody-
namiskt, samtliga med djurhållning. 
Projektet finansierades av Stiftelsen 
Lantbruksforskning.
För mer information:
Lars Johnsson, tel 018-195058 
 e-post lars.johnsson@lansstyrelsen.se
Projekt: 0233059 Utveckling av en 
metod för bestämning av olika jordars 
förmåga att leverera essentiella 
mikronäringsämnen till fodergrödor och 
stråsäd.


