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Med sikte på 2020!
I förra nyhetsbrevet väntade vi 
på besked om den statliga finan-
sieringen. Den 20 september fick 
vi veta att det inte kommer att bli 
några statliga medel under 2012. 
Detta är naturligtvis oerhört be-
klagligt. Hur blir det nu med stif-
telsens verksamhet och den till-
lämpade forskningen framöver?

För det första, höstens utlysning 
påverkas inte av beskedet. De 
medel som lysts ut för 2011 står 
fast och alla projekt som tidigare 
har beviljats eller kommer att be-
viljas medel från stiftelsen i den 
pågående utlysningen får finan-
siering i enlighet med fastställd 
planeringsram.

För det andra, vi fortsätter att sat-
sa på den tillämpade forskningen 
och Stiftelsen Lantbruksforskning. 
Under hösten arbetar stiftelsens 
styrelse och kansli intensivt med 
att ta fram en ny forskningsstra-
tegi som ska sträcka sig fram till 
2020. Strategiarbetet måste givet-
vis ta avstamp i de förändrade 
ekonomiska förutsättningarna och 
den påverkan det kan ha på stif-
telsens verksamhet. Men ambitio-
nen är att skapa en ny, stark form 
av samfinansiering bestående av 
både statliga och privata medel. 
Hur finansieringsmodellen ska se 
ut, vilka aktörer som ska ingå och 
hur verksamheten kommer att ut-
formas är för tidigt att säga. 

Den 3 oktober stängde ansök-
ningssystemet för höstens ansök-
ningsomgång. Över 400 ansök-
ningar kom in, lika många som 
förra året. Nu tar det spännande 
och viktiga arbetet för besluts-
grupperna vid.

Den 19-22 oktober finns Stiftelsen 
Lantbruksforskning på plats på 
Elmia Lantbruk Djur & Inomgård. 
I år är vi en del av LRF:s monter 
under rubriken Forskning. Kom 
förbi och prata tillämpad forsk-
ning!

Hösthälsningar

Karin Dahlström, forskningschef

Arbetstiden per ungdjur varierar stort mellan olika nötdjursbesättningar. Det kan 
skilja 1 600 kronor i lönekostnad per kalv och omgång. Genom ett effektivt arbete 
går det alltså att spara stora kostnader vilket direkt påverkar lönsamheten.

Inom nötköttsproduktionen står 
lönekostnaden för 15 till 20 procent 
av de rörliga kostnaderna. Om ar-
betet sker effektivt, och manuellt 
arbete kan automatiseras, går det 
att öka lönsamheten per djur. Fors-
karna rekommenderar att långa 
transporter mellan stallar ska und-
vikas, att manuella rutinuppgifter 
som utfodring kan minskas samt 
att man ska använda rationella ru-
tiner för vägning och djuromflytt-
ning. Arbetseffektiviteten i mottag-
ningsstallar är särskilt viktig att ha 
koll på. 

I projektet studerade man också ar-
betsmiljön. Det var vanligt med ett 
hårt fysiskt arbete, speciellt i sam-
band med ströning och utfodring. 
52 procent av mellankalvsprodu-

centerna hade haft belastningsbe-
svär under det senaste året. Det är 
ändå en lägre siffra än i mjölk- och 
svinproduktion. Det var vanligare 
med olyckor i besättningar med 
mer än 100 mellankalvar per år än 
i de mindre besättningarna. 90 pro-
cent av olyckorna inträffade under 
arbete med djuren.

För mer information: 
Elise Bostad, SLU, elise.bostad@slu.se, 
040-41 52 21
Christian Swensson, SLU, 040-41 51 06, 
christian.swensson@slu.se
Stefan Pinzke, SLU, stefan.pinzke@slu.se, 
040-41 54 93
Projekt V0746189: Arbetseffektiv 
nötköttsproduktion eller rätt sak, i rätt tid, 
på rätt plats – arbeta smart och säkert!
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Effektivt arbete ger bättre 
lönsamhet



Småskalig biogasel 
en utmaning
Den svenska småskaliga produktionen 
av el från biogas är en ny verksamhet. 
I ett forskningsprojekt vid Agroväst 
samlades sex lantbrukares praktiska 
erfarenheter in. 
Småskalig elproduktion som ba-
seras på biogas är en ny verksam-
het. För lantbrukare innebär den en 
möjlighet att bli självförsörjande på 
el och värme samtidigt som man 
drar nytta av råvaror som redan 
finns på gården. Men pionjärerna 
har själva fått skaffa sig sin kun-
skap och mötts av varierande vill-
kor och olika förutsättningar.
Nätbolagens avgifter varierar från 
ingenting till avskräckande höga, 
och de priser som erbjuds för den 
producerade elektriciteten varierar 
kraftigt. Detsamma gäller betal-
ning till producenten för nätnyttan, 
alltså en ersättning för de minskade 
nätförluster som den lokalt produ-
cerade kraften bidrar till. Nätbo-
lagens bemötande verkar bero på 
vilken person man får kontakt med 
och vilken kunskap hon har.
Rent tekniskt har små bensinmoto-
rer fungerat sämre som biogasmo-
tor än leverantörerna gett hopp om. 
De har slitits ut snabbare än utlovat 
och verkningsgraden har varit låg. 
Ombyggda dieselmotorer och gas-
turbiner har gett bättre resultat.
Flera producenter ser till att dra 
nytta av den värme som alstras i 
samband med elproduktionen. Den 
ger värme till gårdens spannmål-
stork, till närliggande svinstallar, 
skolbyggnader och bostäder. Men 
hos andra elproducenter används 
överskottsvärmen inte alls eller bara 
i liten omfattning. Investeringskost-
nader avskräcker och istället släpps 
värmen ut. 
Höga kostnader och krångliga lös-
ningar gör att de flesta också har 
valt bort att använda kraftvärmean-
läggningens el till reservkraft.
På önskelistan står enklare och 
tydligare regler och villkor som är 
enhetliga över landet. Dessutom 
skulle en mindre krånglig skatte-
lagstiftning förenkla för de små el-
producenterna och göra det mer att-
raktivt att bli småskalig producent 

av el på biogas.
För mer information: 
Kent-Olof Söderqvist, Agroväst, 
kent-olof.soderqvist@agrovast.se, 
0511-672 84
Projekt H0840076: Utvärdering av 
anslutning till elnät för elproduktion 
från biogas på gårdsnivå

Så använder du 
marken bäst
Genom en ny form av kalkyl går det 
att räkna ut vilken typ av gröda som 
är lönsammast för en viss lantbrukare. 
Metoden kallas totalstegkalkyl och pre-
cis som namnet antyder räknas alla ty-
per av kostnader in. Med den nya me-
toden kan man jämföra grödor som till 
stor del skiljer sig från varandra, som 
till exempel korn och salix.
Forskare har arbetat fram en total-
stegkalkyl som gör det möjligt att 
jämföra olika slags grödors lönsam-
het, även när grödorna är av olika 
slag med olika investerings- och 
etableringskostnader. Med total-
stegkalkylen går det att ta hänsyn 
till alla dessa faktorer och fördela 
dem rättvist per gröda och över 
tid. Till exempel får markanvänd-
ning som orsakar en relativt liten 
samkostnad, som träda och salix-
odling, därmed ökad kalkylmässig 
konkurrenskraft.
I slutänden handlar det om det 
svenska lantbrukets framtida lön-
samhet. I just det här fallet om varje 
bondes beslutsunderlag när hon el-

ler han ska välja gröda. Beroende på 
vilken risk han eller hon är beredd 
att acceptera kan lantbrukaren få 
svar på frågan vilken gröda som är 
lönsammast på kort och lång sikt. 
Den kalkylmetod som traditionellt 
har använts, bidragskalkylen, är 
lämplig när man som rådgivare el-
ler lantbrukare vill jämföra lönsam-
heten mellan grödor som nyttjar de 
gemensamma resurserna på lik-
nande sätt, till exempel vad gäller 
anställda eller maskinpark. Om så 
inte är fallet har totalstegkalkylen 
vissa fördelar jämfört med traditio-
nella bidragskalkyler. Fördelarna är 
störst i långsiktiga analyser samt då 
det ej upprättas någon driftsplan.
Ett mål med projektet var att öka 
lantbrukares kunskap om energig-
rödornas konkurrenskraft.  Genom 
ökad kunskap om olika grödors 
lönsamhet kan svenskt lantbruks 
lönsamhet öka. I dagsläget är kun-
skapen om energigrödor sämre än 
kunskapen om traditionella grödor.
Projektet har finansierats av Stif-
telsen Lantbruksforskning och 
Värmeforsk.
För mer information: 
Carl-Johan Nilsson, Hushållningssäll-
skapet Malmöhus, 046-71 36 29,  
carl-johan.nilsson@hushallningssall-
skapet.se
Håkan Rosenqvist, 0418-43 10 70,  
hakan.rosenqvist@post.utfors.se
Projektet V0840056: Kalkylmetodik 
för lönsamhetsjämförelser mellan olika 
markanvändning
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Ovanligt med resi-
stenta fårparasiter
Det svenska resistensläget mot inälvs-
mask är fortsatt gott. En stor undersök-
ning av 90 lammgrupper visar att flera 
olika slags parasiter är vanliga men att 
resistens mot avmaskningsmedel allt-
jämt är mycket ovanligt. Resultatet är 
glädjande mot bakgrund av en betyd-
ligt värre situation i många fårprodu-
cerande länder.
I samtliga 45 undersökta besätt-
ningar förekom olika typer av 
mag-/tarmparasiter. Endast en-
staka besättningar var infekterade 
med resistenta maskar. Värre är 

att det då var frågan om den blod-
sugande stora löpmagmasken, den 
farligaste fårparasiten. Det visade 
sig att en mutation som förknippas 
med resistens mot avmasknings-
medel var frekvent förekommande 
hos stora löpmagsmasken. Däre-
mot framkom resistens bara i två 
besättningar genom standardtestet 
FECRT. 
Att det var så vanligt med olika ty-
per av inälvsmaskar kan ha bidragit 
till att effekten av avmasknings-
medel överskattades med FECRT-
metoden. Det finns alltså stort be-
hov av att utveckla kompletterande, 
känsligare och mer specifika test. 
Projektet genomfördes under 2006 

och 2007 i samarbete mellan får-
hälsoveterinärer inom Svenska 
Djurhälsovården och parasitologer 
vid SLU. Senast resistensen mot 
inälvsmaskar undersöktes hos får 
var i början av 1990-talet. Sedan 
den undersökningen har resistens-
läget i Sverige alltså inte försämrats 
även om parasiterna har blivit van-
ligare och fortsatt vaksamhet är att 
rekommendera.
För mer information: 
Johan Höglund, SLU, 018-67 23 71, 
johan.hoglund@slu.se
Projekt H0550089: Förekomst av resis-
tens mot avmaskningsmedel (anthel-
mintika) hos rundmaskar (nematoder) 
hos får

Våra husdjur ska vara friska, må bra och kunna bete sig 
på ett naturligt sätt. Det är några av de saker som ingår 
i en god djurvälfärd. Självklart finns det ett egenvärde 
i välmående djur men dessutom är ett friskt djur ett 
lönsamt djur. Forskning inom djurvälfärd är med andra 
ord lätt att motivera ur ett lönsamhetsperspektiv precis 
som annan tillämpad lantbruksforskning. Här är ett urval 
av de projekt som fått finansiering under de senaste åren 
inom området djurvälfärd/djurhälsa/djurskydd:

H1050142 Anna Aspán:  
Fotröta hos får – karaktärisering av svenska bakteriestammar 
och identifiering av virulensmarkörer
H0950187 Magdalena Høøk Presto: Fullfoder med 
vallgröda till växande grisar – en möjlighet att utnyttja 
närproducerade foderresurser för förbättrad välfärd?
V0950008 Mats Gustafsson: Frekvent halmtilldelning till 
slaktsvin - effekt på beteende och välfärd
H0850386 Kristina Andersson: Fungerar immunokastre-
ring av hangrisar i praktisk produktion?
H0750354 Jenny Loberg: Gummibeklädnad av spalt golv 
för ökad välfärd hos växande ungnöt i helspaltboxar
V0650124 Lotta Rydhmer:  
Många snabbväxande smågrisar – på suggans bekostnad?
H0650317 Mikael Gilbertsson:  
Automatisk ströhantering för slaktgris
V0650114 Nils Holmgren:  
Inverkan av grisningsboxars golv på klöv- och benskador hos 
spädgrisar samt bogsår hos suggor
H0550223 Anna Rydberg: Bestämmning av vikt och form 
på slaktgris med ett optiskt vågsystem
H0550089 Johan Höglund:  
Förekomst av resistens mot avmaskningsmedel (anthelmin-

tika) hos rundmaskar (nematoder) hos får
H0550159 Kerstin Lundström:  
Maskering av ornelukt i köttprodukter
H0550237 Claes Fellström: Vilda smågnagare som vektorer 
för sjukdomsframkallande bakterier till husdjur
0450038 Mikael Gilbertsson:  
Bättre spårbarhet med RFID-system anpassat för slaktgris
0450030 Kerstin Lundström: Effekt av enskilda gener på 
ornelukt och reproduktionsparametrar
0450029 Anders Herlin:  
Liggplats för ungtjur – djurskydd, beteende och hygien

Vill du veta mer om projekten, gå in på  
www.lantbruksforskning.se och gör en sökning i 
projektbanken direkt på startsidan. 

Vilka projekt som får forskningsmedel bestäms av 
beslutsgruppen för kött som består av Anna Kristoffersson, 
SCAN; Leif Göransson, Lantmännen; Peer Ola Hofmo, 
Norsvin International A/S; Magdalena Jacobson, SLU; 
Erkki Joki-Tokola, MTT; Barbro Mattsson, Svenska 
Pig; Inger Pehrson, Palustre HB; Lars-Olof Petersson, 
KLS Ugglarps AB; Lotta Rydhmer, SLU; Jenny-Ann 
Sundelöf, Svenska Avelspoolen; Mats Törnquist, Svenska 
Djurhälsovården och Nilla Nilsdotter-Linde, Stiftelsen 
Lantbruksforskning.

Forskningen inom köttprogrammet finansieras av 
lantbrukare i Sverige genom ett avdrag per slaktat djur: 
1 krona per gris och lamm, 5 kronor per nötdjur. De 
företag som samlar in forskningsmedel för kött är: KLS 
Ugglarps AB, Scan AB, NyhlénsHugosons och Svenska 
Avelspoolen. Dessutom har forskningen finansierats med 
statliga medel i form av återförda miljöskatter.

Forskning för välmående djur
19–22 oktober 2011 pågår årets upplaga av Elmia Lantbruk. Senaste gången temat var djur & inomgård, 2008, fanns bara en 
fårbesättning på plats. Alla andra djur hölls hemma av rädsla för virussjukdomen blåtunga. Idag är Sverige förklarat fritt från 
blåtunga men arbetet för djurens hälsa och välfärd fortsätter. Genom Stiftelsen Lantbruksforsknings köttprogram har många 
värdefulla forskningsprojekt finansierats.



YTTErLiGArE LäSNiNG

Nyheter, pressmeddelanden, 
artiklar med mera: 
www.lantbruksforskning.se

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

Prenumerera, ladda ned skrifter 
och beställ rapporter: 
www.lantbruksforskning.se/
skrifter

Stiftelsen Lantbruksforskning 
har som mål att skapa tillväxt 
och konkurrenskraft åt lantbru-
ket och dess företagare genom 
att finansiera tillämpbar forsk-
ning och utveckling. Stiftelsen 
driver ett femtontal forsknings-
program. Medel till forskningen 
kommer från lantbrukarna själva 
samt via återförda miljöskatter. 
Nytt om forskning är  Stiftelsen 
Lantbruksforsknings nyhetsbrev 
och beskriver kortfattat resul-
tat från forskningsprojekt som 
finansierats genom stiftelsen.

Citera oss gärna och  
kom ihåg att ange källan!
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Gnagare – en risk i djurstallet
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I projektet fångades över tvåhundra 
gnagare: husmöss, brunråttor och 
större skogsmöss. Tre av råttorna 
försågs med radiosändare och 
forskarna satte upp videokameror 
för att följa deras rörelser. Det visade 
sig att de i huvudsak var aktiva 
på kvällar och nätter. Råttorna 
hade inga problem med att vistas 
tillsammans med grisar och de 
föredrog också grisfoder, som de var 
vana vid, framför andra alternativ 
som forskarna dukade upp.

Forskarna kunde konstatera 
att gnagarna bar på ett antal 
smittämnen som också förekommer 
hos bland annat grisar, fjäderfän 
och människor. De hittade också 
nya varianter av smittämnen som 
dittills inte beskrivits. Några av de 
smittämnen som förekom hos råttor 
och möss kunde konstateras även 
hos grisar. Eftersom smittämnena 
är identiska innebär gnagarna en 
smittrisk; vid rengöring av stallar 
finns all anledning att också 
bekämpa gnagare.

Man undersökte också om gnagarna 
utvecklat resistens mot råttgifter, 
något som har rapporterats både i 
Sverige och i andra länder. Av den 
här undersökningen verkade det 
inte så. Men det vore farligt att i 
alltför hög grad förlita sig på gift för 
bekämpning av gnagare. Dels finns 
resistensrisken men användningen 
av råttgift kan också komma att 
begränsas eller förbjudas i framtiden. 
Då är det viktigt att det finns 
alternativa och effektiva metoder.

Projektet har finansierats av 
Stiftelsen Lantbruksforskning, SLU 
och Forskningsrådet Formas.

För mer information: 
Claes Fellström, SLU, 018-67 14 73, 
claes.fellstrom@slu.se
Projekt H0550237: Vilda smågnagare 
som vektorer för sjukdomsframkallande 
bakterier till husdjur

Gnagare förekommer i gris- och fjäderfästallar och det finns en risk att de sprider 
smittor till husdjur och eventuellt även till människor. I ett projekt vid SLU har forskare 
undersökt vilka gnagare som förekommer, vilka smittor de bär på och hur de beter sig. 
Kunskap som hittills saknats både i Sverige och internationellt.


