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Den 3 oktober 2011 är sista dagen för 
att söka forskningspengar från Stif-
telsen Lantbruksforskning. Vi hoppas 
på många ansökningar från olika håll. 
På önskelistan står tvärvetenskapliga 
projekt som studerar problem och 
områden ur flera perspektiv. Gärna i 
samarbete mellan fler forskare och  
lärosäten. 

I forskningsprogrammen hittar du 
frågeställningar som är aktuella inom 
varje område. Forskningsprogram-
men, som har tagits fram av besluts-
grupperna, hittar du under respektive 
forskningsområde på vår webbplats 
www.lantbruksforskning.se.

Det är beslutsgrupperna som bestäm-
mer vilka projekt som beviljas forsk-
ningsmedel. Läs mer om det arbetet på 
mittuppslaget. Där uppmärksammar vi 
mjölkgruppen som tog årets beslut om 
nya projekt tidigare i somras.

FORTSÄTTER STATEN ATT TA ANSVAR?

De senaste åren har staten bidragit 
med ungefär 70 miljoner kronor årli-
gen till nyttobaserad lantbruksforsk-
ning genom Stiftelsen Lantbruksforsk-
ning. Samtidigt har lantbruksnäringen 
bidragit med cirka 30 miljoner varje år. 
De statliga pengarna har kommit från 
återförda miljöskatter men sedan skat-
ten på handelsgödsel togs bort 2010 
har inga besked getts om framtiden.

I år har Stiftelsen Lantbruksforskning 
medel att bevilja men för att kunna 
arbeta med den framförhållning som 
forskningen kräver måste vi veta hur 
framtiden kommer att se ut.

Under sommaren har vi uppmärksam-
mat den osäkra finansieringssitua-
tionen i Nytt om forskning och även 
genom debattartiklar i Dagens Industri 
och i lantbrukspressen. 

Vi hoppas på ett positivt besked för 
framtiden i höstens budgetproposition. 
Men innan dess uppmanar vi alltså 
våra kompetenta forskare att skicka in 
nya spännande ansökningar.

Glad höst!

Karin Dahlström, forskningschef

Den svenska får- och lammnäringen växer. De senaste tio åren har både antalet och stor-
leken på besättningarna ökat. Arbetsmiljön är emellertid eftersatt och hanteringssystem 
för foder, vatten, strömedel och gödsel kräver mycket manuellt arbete. En enkätundersök-
ning visar att det är så vanligt med fysiska besvär att situationen är alarmerande enligt 
forskare vid SLU.

Två tredjedelar av lammproducenterna 
uppger att de haft fysiska besvär i ryg-
gens nedre del och varannan har haft 
fysiska besvär i skuldra/axel, handle-
der/händer och knän. Det är framfö-
rallt djurhantering och manuellt arbe-
te med kraft- och grovfoder samt strö 
som orsakar besvären. Andra problem 
i arbetsmiljön handlade om damm och 
buller från djuren. Även besvär med 
stalltemperatur och stress förekom.
I stallar med mekaniserade hante-
ringssystem var den fysiska belast-
ningen av arbete med foder och strö 
avsevärt lägre. Ett mer omfattande 
bruk av tekniska hjälpmedel skulle 
förbättra arbetsmiljön. Det behövs 
detaljstudier av tunga och farliga mo-
ment inom lammproduktionen och 
därefter teknikutveckling. Och inte 

minst behövs anpassning av befintliga 
lösningar inom andra, närliggande 
produktionsgrenar.
Forskarna gjorde en litteraturstudie 
och genomförde en enkätundersök-
ning som skickades till samtliga före-
tag med besättningar på 100 djur eller 
mer. Drygt hälften svarade, nästan 350 
företag. Projektet ger en tydlig bild av 
att det behövs forskning, utveckling 
och information för att förbättra arbets-
miljön inom får- och lammnäringen.
För mer information: 
Knut-Håkan Jeppsson, SLU, 040-415484 
knut-hakan.jeppsson@slu.se, 
Stefan Pinzke, SLU, 040-415493, stefan.
pinzke@slu.se 
Projekt V0635019: Bättre arbetsmiljö i 
stallar för lammköttproduktion
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Slitsamt manuellt arbete med 
får och lamm
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Meny på vete och 
majs gav god aptit 
men mindre mjölk 
än förväntat 
Majsensilage har blivit ett allt vanligare 
foder till mjölkkor. Forskare vid SLU kan 
visa att det fungerar utmärkt med vete i 
en majsdominerad foderstat trots att det 
innebär att korna får i sig mer stärkelse 
än tidigare rekommenderat. Nackdelen 
är att mängden mjölk per mängd foder 
minskar med högre stärkelsehalter.  
Mjölkkorna fick fullfoderbland-
ningar med olika stärkelsehalt där 
majsensilage var det dominerande 
grovfodret. Dessutom ingick grov-
foder i form av ensilage av gräs 
och klöver, samt kraftfoder i form 
av sojamjöl och vetepellets. Kor-
nas aptit ökade när andelen vete 
och därmed stärkelsehalten steg. 
Även mjölkmängden ökade men 
inte i samma takt. Det innebär att 
foderkostnaden steg snabbare än 
mängden producerad mjölk. Sam-
manfattningsvis mådde korna fint 
trots höga givor spannmål, men allt 
för hög energikoncentration i form 
av lättillgänglig stärkelse sänkte fo-
derutnyttjande så att lönsamheten i 
utfodringen påverkades. 
Den tidigare stärkelserekommen-
dationen är anpassad till att djuren 
får kraftfodret separat vid relativt få 
tillfällen per dag. Rekommendatio-
nen anger en maxgräns om 20 pro-
cent stärkelse i foderstaten. I försö-
ken var stärkelsehalten som mest 28 
procent. Uppenbarligen gick det att 
passera den gränsen när stärkelsen 
är en del av ett fullfodersystem och 
majs ingick i foderstaten.
För mer information: 
Christian Swensson, SLU,  
christian.swensson@slu.se 
040-415106,
Mårten Hetta, SLU, 090-786 87 47, 
marten.hetta@slu.se
Projekt V0530088: Majsensilage och 
mycket korn eller vete - går det?

Beprövad och 
billig metod för 
fodervärdering 
VOS-metoden har i en studie visat sig 
vara en tillförlitlig metod vid mätning 
av osmältbara växtfibrer (iNDF) i de 
flesta grovfoderprover. VOS-metoden 
är både enklare, snabbare och billigare 
än den nuvarande referensmetoden.
Forskare vid SLU har undersökt 
om VOS-metoden kan fungera 
som alternativ metod för att mäta 
andelen osmältbara växtfibrer 
i foder, så kallat iNDF-värde. 
Den referensmetod som annars 
används går ut på att en påse med 
ett foderprov placeras i våmmen 
på en fistulerad ko, en ko med en 
lucka in i magen, under tolv dagar. 
Därefter vägs det som finns kvar i 
påsen. Problemet med den metoden 
är att den är dyr, tar tid och kräver 
tillgång till fistulerade kor.
iNDF-värdet är den viktigaste 
parametern i NorFor Plan, det 
system som används för att beräkna 
energivärde i foder. Med kunskap om 
energivärdet kan man komponera 
en välanpassad meny, foderstat, till 
sina djur. För rutinanalys av fodret 
används NIR-teknik men för att 
testerna ska vara tillförlitliga måste 
avvikande resultat analyseras. 
Det visade sig att VOS-metoden, 
där fodret placeras i ett provrör 
med våmvätska, kan användas för 
att mäta andelen iNDF med som 
mest 16 procents felmarginal, så 
kallad variationskoefficient, för 
både vallfoder, majsensilage och 
helsädesensilage. Det är tillräckligt 
bra för att den ska kunna användas 
som alternativ till referensmetoden 
för de flesta grovfoder. VOS-metoden 
är beprövad och väletablerad efter 
ett trettiotal år som standardanalys 
i Sverige.
För mer information: 
Torsten Eriksson, SLU, 018-671643, 
torsten.eriksson@slu.se
Projekt H0630380: In vitro-metod för 
osmältbar Neutral Detergent Fiber 
(iNDF)

Mjukt golv bra för 
både kviga och ko
Mjölkkor som gick på gummigolv 
hade bättre klöv- och benhälsa än kor 
som gick på betong. Bland kvigor som 
haft mjuk djupströbädd och bytte till 
hård betongspalt var det vanligare 
med klövlidande, i flera fall fick korna 
allvarliga problem. Forskarna bakom 
studien rekommenderar försiktighet vid 
tillvänjning till hårt stallgolv, speciellt 
om kvigorna kommer från ett mjukt 
underlag.
Tanken bakom studien var att se hur 
förstakalvares klöv- och benhälsa 
påverkas av vilket underlag de hade 
som kvigor och efter kalvningen. 
120 kvigor hade antingen liggbås 
med skrapade betonggångar eller 
djupströbädd. Efter inkalvning fick 
de antingen gå på betongspalt eller 
gummispaltmatta.
Det visades tydligt att mjukt golv 
var att föredra för både kvigor och 
kor. Gummigolv i gångarna gjorde 
att mjölkkorna hade färre skador 
på klövar och ben trots att det 
var identiska komfortmadrasser 
i alla liggbås. Effekterna på 
förstakalvarnas klöv- och benhälsa 
av kvigornas golvsystem var svårare 
att se. Men trots att djuren hade 
en lång mellanliggande period på 
bete som jämnade ut skillnaderna 
var de ändå tydliga. Forskarnas 
rekommendation är att vara försiktig 
med framförallt byte från mjukt till 
hårt golv och att bytet ska ske lång 
tid före kalvning. 
En annan skillnad var att kor av 
rasen SH, Svensk Holstein, hade 
sämre klöv- och benhälsa än SRB-
kor, Svensk röd och vit boskap, 
vilket också visats i tidigare data. 
Bland annat var det vanligare med 
sulblödningar hos SH-djur.
För mer information: 
Christer Bergsten, SLU, 0511-67102, 
christer.bergsten@slu.se
Michael Ventorp, SLU, 040-415084, 
michael.ventorp@slu.se 
Projekt 0430024: Betydelsen av 
rekryteringskvigors golvunderlag för 
deras klöv- och ben hälsa som mjölkkor
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Beslutsgrupperna består av forskare, lantbrukare och 
representanter från näringen. Samtliga är valda för 
sin kompetens och deras uppgift är att se till så att 
forskningspengarna kommer till så stor nytta som 
möjligt.

Redan en månad innan mötet får ledamöterna i stiftelsens 
beslutsgrupper tillgång till alla nya ansökningar 
och bedömer dem efter ett antal kriterier, som finns  
tillgängliga på webbplatsen.

Under mötet går man igenom ansökningarna och de 
som bedöms vara till störst nytta för lantbruket, och 
samtidigt håller hög vetenskaplig kvalitet, beviljas 
forskningsmedel.

Beslutsgruppen för mjölk består av:
Thomas Lundgren, Svensk Mjölk
Henrik J Andersen, Arla Foods 
Björn Bengtsson, SVA 
Lennart Andersson, Svensk Mjölk 
Åke Hantoft, Svensk Mjölk
Mats Höglind, Bioforsk Norge
Nilla Nilsdotter-Linde, Stiftelsen Lantbruksforskning
Anders Olsson, Svensk Mjölk
Gunnar Pleijert, Svensk Mjölk
Erling Strandberg, SLU
Finn Strudsholm, Dansk Landbrugsrådgivning, 
Landscentret
Anders H Gustafsson, Svensk Mjölk

De nya projekt och forskare som fick forskningsmedel i 
vårens beslutsomgång är:
V1130050 Britt Berglund: Hög mjölkavkastning försämrar 
brunstvisningsförmågan – hur ska vi få korna dräktiga? 
Del II

V1130023 Renée Båge: Kräver akut livmoderinflammation 
hos ko behandling med bredspektrumantibiotika?
V1130032 Ulf Emanuelson: Självdöda eller avlivade 
mjölkkor – del II
V1130034 Ulf Emanuelson: Varför ökar inte livslängden 
hos svenska mjökkor?
V1130056 Torsten Eriksson: FTIR-metodik för gårdsanalys 
av ammoniak i flytgödsel från mjölkkor och för att följa 
kväveomsättning i simulerad stallmiljö
V1130031 Jenny Frössling: Ny metod för diagnostisering 
av smittsamt klöveksem
V1130059 Mikko Griinari: Risk för härsken smak i mjölk 
ökar – kan vi göra något åt det?
V1130072 Kjell Holtenius: Fosfor till mjölkkor – effekter 
på våmmetabolismen
V1130045 Pekka Huhtanen: Högre utnyttjande av protein 
i mjölkproduktionen för bättre miljö och mer pengar till 
mjölkföretagaren
V1130035 Ann Nyman: Är PCR-analys av heljuverprov 
en effektiv metod för bakteriologisk undersökning?
V1130006 Marie Paulsson: Tilläggsansökan till SLF-
projekt V0930028: Milk genomics – genernas betydelse 
för variationen i sammansättning och teknologiska 
egenskaper i svensk-dansk mjölk
V1130004 Susanna Sternberg Lewerin: Effektivisering av 
salmonellakontrollen i svenska mjölkbesättningar
V1130067 Hans Stålhammar: Identifiering av QTL/
kandidatgener med påverkan på mjölkkors fruktsamhet

Vill du veta mer om projekten är det bara att gå in på 
www.lantbruksforskning.se och göra en sökning i 
projektbanken direkt på startsidan.

Ny mjölkforskning för 15 miljoner kronor
Den 8 juni träffades Stiftelsen Lantbruksforsknings beslutsgrupp för mjölk och bestämde att 13 nya och 11 pågående FoU-projekt 
får dela på drygt 15 miljoner kronor. Finansieringen består både av medel som samlats in av Arla, Gäsene Mejeri, Norrmejerier, 
Gefleortens, Milko och Skånemejerier genom avdrag på avräkningen från de lantbrukare som levererar mjölken, samt av statliga 
medel som har sitt ursprung i återförda miljöskatter.
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YTTERLIGARE LÄSNING

Ytterligare läsning av nyheter, artiklar, 
pressmeddelanden med mera: 
www.lantbruksforskning.se

Mer än 1 300 projekt i projektbanken:  
www.lantbruksforskning.se/projektbanken

Prenumerera  på nyhetsbrevet, ladda ned 
skrifter och beställ rapporter: 
www.lantbruksforskning.se/skrifter 
eller maila lantbruksforskning@lrf.se

Stiftelsen Lantbruksforskning har som 
mål att skapa tillväxt och konkurrenskraft 
åt lantbruket och dess företagare genom 
att finansiera tillämpbar forskning och 
utveckling. Stiftelsen driver ett femtontal 
forskningsprogram. Medel till forskningen 
kommer från lantbrukarna själva samt via 
återförda miljöskatter. Nytt om forskning är  
Stiftelsen Lantbruksforsknings nyhets-
brev och beskriver kortfattat resultat från 
forskningsprojekt som finansierats genom 
stiftelsen.

Citera oss gärna och  
kom ihåg att ange källan!

Redaktion:  
Ansvarig utgivare: Karin Dahlström  
Redaktör: Johan C Thorburn &  
Stina Bergström 
Text: Johan C Thorburn

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

Tryck: Ekotryck Redners AB 
Papper: Tom & Otto Silk 
Upplaga: 8 000 
ISSN 1401-5471
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Äppelforskning bär frukt

Fo
to

: B
al

sg
år

d

Forskarna testade ett stort antal 
sorter och fröplantor från lovande 
korsningar under tre år. Flera av dem 
hade höga halter av antioxidanter, 
bland annat ämnet phloridzin som 
bara finns i äpplen och som skulle 
kunna motverka diabetes. Halterna 
varierar mellan olika år men det var 
tydligt att samma sorter utmärkte sig 
varje år. 

Många björkpollenallergiker är 
känsliga mot proteinet Mal d 1 som 
är vanligt i äpplen. Ett antal av de 
testade sorterna/fröplantorna hade 
låga halter av proteinet och skulle 
förhoppningsvis kunna ätas även av 
överkänsliga personer utan allergiska 
reaktioner. 

En av de allvarligaste sjukdomarna 
i kommersiella äppelodlingar 
är äppelskorv. För att motverka 

sjukdomen besprutas odlingar 
med svampmedel 10 – 20 gånger 
varje år. Flera av de analyserade 
fröplantorna visade sig bära på 
anlag för skorvresistens. Om nya 
skorvresistenta sorter får spridning 
skulle det innebära ett minskat behov 
av bekämpningsmedel.

 Så här långt ser det alltså lovande ut. 
Och om de nya superäpplena även 
visar sig smaka gott, ser aptitliga ut 
och ger god avkastning kan vi se 
fram emot nya och bättre svenska 
äpplen i framtiden.

För mer information: 
Helena Persson Hovmalm, SLU,  
helena.persson@slu.se, 040-415521
Projekt S0636007: Äppleförädling för 
låg halt allergener, högt fenolinnehåll 
och stark resistens mot skorv

Svenska äpplen utsätts för hård konkurrens från importerad frukt. Ett sätt att hantera 
konkurrensen är att ta fram nya äppelsorter med speciella egenskaper. Ett projekt vid 
SLU har kommit en bra bit på vägen i arbetet mot nya sorter som är fulla av antioxidanter, 
står emot skorv och kan ätas även av allergiker.


