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Mjölkens egenskaper är betydel-
sefulla för mejerierna. Men de kan 
skilja sig mycket mellan olika indi-
vider och raser. I ett stort svensk-
danskt projekt har prover från 
1 200 kor analyserats för att hitta 
kopplingar mellan kornas genupp-
sättning och mjölkens egenskaper. 
Målet är att förbättrad avel ska ge 
en bättre mjölkråvara.

I den svenska delen av projektet 
samlades mjölk- och vävnadsprover 
in från 400 kor av rasen svensk röd 
och vit boskap. I projektets danska 
del togs prover på dansk holstein och 
dansk jersey. Det fanns stora skillna-
der i mjölkens sammansättning och 
egenskaper som i mycket kan förkla-
ras på gennivå.

Protein, fett och vitamin
Bland annat studerades mjölkens 
proteinprofil med olika kaseiner och 
vassleproteiner, fettprofil med fettsy-
rasammansättning och fria fettsyror, 
kolhydrater, nedbrytningsprodukter 

Bättre  
mjölkråvara 
med avel på 
genetisk  
information
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och vitamin E. De egenskaper hos 
mjölken som undersöktes var bland 
annat mjölkens koagulering vid ost-
tillverkning och storleken på fettku-
lor och kaseinmiceller. 

Nyfunna kopplingar  
mellan gener och egenskaper
Forskarna studerade också genetiska 
variationer i hela arvsanlaget för att 
hitta kopplingar mellan gener och 
mjölkens koagulationsförmåga. Det 
var första gången så kallad GWAS-
teknik användes med det syftet. 
Genom att se vilka gener som är ge-
mensamma för individer med en viss 
egenskap gör den det möjligt att med 
statistikens hjälp sluta sig till vilka 
gener som styr just den egenskapen.

Bättre ost med koll på generna 
Ett konkret exempel på hur den nya 

kunskapen kan användas är att få 
fram kor med goda genetiska anlag 
för välkoagulerande mjölk genom 
avel. Dåligt koagulerande mjölk är 
ett problem vid osttillverkning och 
om bönderna kan leverera en bättre 
råvara får de bättre betalt och högre 
lönsamhet samtidigt som mejerier-
nas produktionsprocess förbättras.

Projektet finansierades genom Stif-
telsen Lantbruksforskning med totalt 
3 000 000 kronor över 3 år.

För mer information:
Marie Paulsson, Lunds universitet
046-222 96 30, MARIE.PAULSSON@FOOD.LTH.SE

Projekt V0930028:  
”Milk genomics - genernas betydelse för va-
riationen i sammansättning och teknologiska 
egenskaper i svensk-dansk mjölk”

StiFtelSeN laNtBrukSForSkNiNg utvecklas, det kan du läsa 
mer om i det här nyhetsbrevet. För att kunna arbeta effektivt med 
programutveckling, beredning och förändring behöver vi nu förstärka 
kansliet med en forskningssekreterare.

Har du eN liceNtiat- eller doktorSexameN med agronomin-
riktning? Har du god kunskap om tillämpbar forskning? Vill du bidra 
till att forskningsresultat omsätts i praktiken och gör konkret nytta? 
Har du rentav erfarenhet av forskningsfinansiering?

StiFtelSeN Söker eN ForSkNiNgSSekreterare

i Så Fall kaN du vara vår nya forskningssekreterare.  
Stämmer beskrivningen bättre in på någon du känner? Tipsa! 

SiSta aNSökNiNgSdag är deN 9 marS, du hittar mer information 
om tjänsten på WWW.LANTBRUKSFORSKNING.SE.

med ovanligt varma vinterhälsningar
Christian Nyrén
VD, Stiftelsen Lantbruksforskning



magnesiumklorid förbättrar  
jonbalansen i fodret
Kor som får foder med balans mellan 
positivt och negativt laddade joner 
under de sista veckorna av sintiden 
har mindre problem med kalv-
ningsförlamning. Genom att tillföra 
magnesiumklorid till vallfodret vid 
ensilering får man en positiv effekt 
utan att fodrets smaklighet försäm-
ras. Kornas magnesiumbalans efter 
kalvning blir också bättre.
Projekt V1030053

renhet bakom låga bakterietal
Det verkar inte finnas något tydligt 
samband mellan disk- och kylrela-
terade parametrar och varierande 
bakterietal från mjölkgårdar med 
automatiska mjölkningsstationer. 
Däremot verkar det finnas ett sam-
band mellan rena anläggningar och 
låga bakterietal.
Projekt V1230031

kunskap och effekt  
krävs för spannmålstorkning
Det finns inga betydande skillnader 
i mögelhalt, jästsvampar eller ned-
brytningsprodukter från fältsvampar 
mellan silotorkad och varmluftstor-
kad spannmål. Forskarna rekom-
menderar att ansvariga personer har 
god kunskap om hur spannmålen 
ska tas om hand, lagras och över-
vakas. Det är också viktigt att ha 
tillräcklig effekt på bränsleeldade 
uppvärmningssystem för att inte ris-
kera foder- och livsmedelssäkerhet.
Projekt H1133294

dikobaserad nötköttsproduktion  
lönsam med rätt förutsättningar
Om man har stora arealer betesmark 
eller verksamheten är förlagd till 
områden med höga stöd går det 
att bedriva lönsam dikobaserad 
nötköttsproduktion. En ekologisk 
verksamhet klarar sig med 100 dikor 
men det krävs större besättningar 
och billiga byggnadslösningar för 
att få lönsamhet i en konventionell 
produktion. Det går att få lönsamhet 
med mindre besättningar men då 
krävs befintliga resurser som inte 
används till annat.
Projekt V0846001

livscykelanalys för foder uppdaterad
En livscykelanalys för ett stort antal 
fodertyper och miljöparametrar har 
sammanställts till en datasamling. 
Allmänna rekommendationer är att 
minska överutfodring och spill, und-
vika soja och att gärna använda bi-
produkter från livsmedelsindustrin. 
Livscykelanalysen för foder finns 
tillgänglig på WWW.SIKFODER.SE.
Projekt H0941270

alven viktig faktor  
för fosforutlakning
Alven har stor betydelse för diffust 
fosforläckage och kan fungera både 
som fosforläcka och som fosforsänka. 
Beroende på alvens kemiska och 
fysikaliska egenskaper kan fosfor-
läckaget bli större från fosforfattig 
än från fosforrik jord. För att få en 
klar bild av fosforläckaget från olika 
jordbruksjordar räcker det alltså inte 
att enbart studera matjorden.
Projekt H0870010

god utrötning och uppsamling  
minskar metanemissioner
Risken för höga utsläpp av metan 
från lager är störst på sommaren, 
speciellt från rötad gödsel. Genom 
en god utrötning och uppsamling av 
gasen från tätt lager går det att mins-
ka metanemissioner från rötad göd-
sel. Kylning och syratillsats minskar 
bildningen av metan i lager.
Projekt V0930019

Bruka ned rötad nötflytgödsel direkt
Rötad nötflytgödsel förlorar nästan 
en tredjedel av ammoniumkvävet i 
form av ammoniak under fyra tim-
mar efter spridning. För att minime-
ra ammoniakavgång är det viktigt att 
bruka ned rötad nötflytgödsel direkt.
Projekt H1033126

Förtorka med bredspridningsteknik 
och se till att ensilagebalen är tät
I ungefär hälfter av proverna på 
ensilage med hög torrsubstanshalt 
förekom mögel. Totalt hittades 26 
mögelsorter i prover från 100 gårdar 
över hela landet. Det gick att se 
samband mellan två faktorer och 
mögelförekomst: när på året skörden 
togs och ifall det slagna gräset legat 
i sträng eller bredspridits under 

förtorkningen.  Forskarnas råd är att 
gärna förtorka med bredspridnings-
teknik, se till att balen är tät och att 
alltid sortera bort allt synligt mögel. 
Projekt H0941121

Biogödsel och aska  
ger snabb fosforeffekt
Höga kostnader för mineralfosfor 
har ökat intresset för alternativa 
gödslingsmedel. I det här projektet 
har forskare undersökt ett antal 
alternativa medels gödslingseffekt. 
Biogödsel och askor som har lågt or-
ganiskt innehåll kan ge en snabbare 
effekt av fosfor än produkter som 
köttbenmjöl, nötflytgödsel och slam. 
På längre sikt hade de flesta testade 
restprodukterna ungefär hälften så 
stor fosforeffekt som mineralfosfor. 
Projekt H0933250

Fånggrödor känsliga för frost
Ett antal fånggrödor har testats för 
att se hur väl de lyckas hålla kvar 
fosfor även efter frost. Det visade sig 
att cikoria var mest framgångsrik, 
bland de ettåriga fånggrödorna var 
honungsört bäst på att behålla fos-
forn även efter frysning. 
Projekt H0870005

Bättre produktiv livslängd  
med utvecklad modell
Dikors produktiva livslängd kan 
förbättras genom att använda antal 
kalvningar per ko som mått vid av-
elsvärdering. Det bygger på att kons 
födelseår ingår i modellen. 
Projekt H0850390

Bättre mätning av 
proteinnedbrytning
Mätning av kors proteinnedbryt-
ning kan automatiseras och det finns 
utvecklingspotential för nya metoder 
för proteinanalyser. Bättre mätning 
och analys bäddar för kostnads- och 
miljöeffektiva foderstater.
Projekt V0930038

Du hittar projekten i projektbanken på: 
WWW.LANTBRUKSFORSKNING.SE/PROJEKTBANKEN 
Sök på projektnumret.

Fler Färdiga ForSkNiNgSProjekt
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Lägre kalv-
dödlighet med 
vitaminer från 
råmjölk
Kalvdödligheten i Sverige har länge 
varit låg. Men trenden mot större 
mjölkbesättningar har lett till en 
försämring. Variationen är också 
stor mellan olika besättningar. Nu 
har forskare kunnat visa ett sam-
band mellan E-vitamin i spädkal-
varnas blod och låg kalvdödlighet. 

Kalvdödlighet – antalet levande 
födda kalvar som dör inom tre måna-
der efter födseln – är bekymmersamt 
i sig men det är också en indikator 
på besättningens kalvhälsa i stort. 
Det är dock inte helt klart vilka 
faktorer som påverkar; i ett projekt 
med finansiering genom Stiftelsen 
Lantbruksforskning har forskare vid 
SVA undersökt hur kalvens vitamin-
status, råmjölksutfodring och kornas 
vitaminstatus spelar in.

Samband mellan fett,  
protein och e-vitamin
Resultatet visar på ett samband mel-
lan hög halt av E-vitamin hos 2-7 da-
gar gamla kalvar och låg kalvdödlig-
het. Forskarna såg också en koppling 
mellan råmjölkens vitamininnehåll 

och dess fett- och totalproteinhalt. 
Det är komplicerat att mäta vitamin-
halten i kalvens blod eller i råmjölk. 
Fetthalten i råmjölken är dock en god 
indikator på vitaminkoncentrationen 
i råmjölk men det finns idag inga 
tillförlitliga fältmetoder för att göra 
detta. Att mäta totalproteinhalten 
i råmjölken är däremot praktiskt 
möjligt men denna metod är tyvärr 
inte lika tillförlitlig för att uppskatta 
vitamininnehållet. 

Bra foder ger nyttig råmjölk
Att orsaksambandet mellan E-vita-
min och låg kalvdödlighet har

StiFtelSeN Har BeviljatS medel från Vinnova för att under 2014 
utveckla en strategisk forsknings- & innovationsagenda för Sveriges 
lantbruks- och trädgårdsnäringar.

ageNdaN Ska BeSkriva hur svenska lantbrukare når ökad tillväxt 
och konkurrenskraft genom forskning och innovation. 

ceNtralt För ageNdaN är en ny kraftfull och tydlig modell för 
att finansiera forskning. I modellen ska närheten till företagaren och 
forskningens nyttoperspektiv samspela tydligt och knytas samman 
med forskning av hög vetenskaplig kvalitet. 

målet är att SveNSka producenter ska stå sig i den internatio-
nella konkurrensen.

vi Ska SkaPa ett iNStrumeNt för att se till att forskning som 
finansieras ska leda till konkret nytta för Sveriges lantbrukare. 
Forskningen ska samtidigt bidra till hållbara lösningar på framtidens 
nationella och globala samhällsutmaningar.

ageNdaN, ocH vägeN dit, ska bidra till att identifiera och skapa 
kontaktytor och mötesplatser mellan kedjans olika aktörer. För att 
få optimal utväxling av tillgängliga resurser krävs att behov, resultat 
och kunskap identifieras och förmedlas effektivt.

När 14 ForSkNiNgSProgram blir 4 fokusområden ändras också 
beredningsprocessen. 

eN modell som kommer att användas redan till hösten är en ansö-
kan i två steg. 

i det FörSta Steget  presenterar forskaren sin idé kortfattat. Om 
stiftelsens experter bedömer att projektidén är relevant och till nytta 
för näringen får forskaren gå vidare med en komplett ansökan som 
bedöms på sin vetenskapliga kvalitet.

med eN välFuNgeraNde tvåstegsmodell behöver forskare inte 
göra fullständiga ansökningar i onödan och beredningsprocessen blir 
hanterlig med bibehållen kvalitet.

Ny ForSkNiNgS- & iNNovatioNSageNda ocH BeredNiNg i två Steg

klarlagts är till konkret nytta för 
mjölknäringen. Högdräktiga kor 
som får ett vitaminrikt fullfoder eller  
blandfoder får högre vitaminhalt i 
blodet vilket leder till vitaminrik rå-
mjölk som i sin tur förbättrar kalvar-
nas vitaminstatus. Som lantbrukare 
går det alltså att påverka kalvdöd-
ligheten genom något så grundläg-
gande som val av foder.

För mer information:
Karin Persson Waller, SVA 
018-67 46 72, KARIN.PERSSON-WALLER@SVA.SE

Projekt V0930002: ”Vitamin E- och beta-
karotenstatus hos kor, råmjölk och spädkalvar 
på gårdar med hög eller låg kalvdödlighet”
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mer än 1 400 projekt på nätet
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Under växtsäsongen läcker det 
mindre fosfor från åkrar med en 
välskött och högavkastande gröda. 
I forskarnas försök växte havre som 
fick mer kvävegödsel bättre och 
tog då också upp mer fosfor. Vis-
serligen är effekten på den totala 
utlakningen begränsad, eftersom 
mycket av avrinningen sker under 
vinterhalvåret, men en välavvägd 
gödsling är en åtgärd bland många 
mot fosforutlakning. 

Förlusterna av fosfor är normalt 
relativt små jämfört med den totala 
gödselmängden, men utlakad fosfor 
kan ändå ha en betydande effekt på 
kringliggande miljö, med övergöd-
ning som följd. Forskare vid SLU, 
med finansiering genom Stiftelsen 
Lantbruksforskning, har under två 
år genomfört ett projekt för att få mer 
kunskap om vilken roll grödans fos-
forupptag och en effektiv gödslings-
teknik spelar för fosforutlakningen.  

mindre utsläpp med mer gödsel
Projektet genomfördes på lerjordar i 
befintliga försök med stigande kvä-
vegivor. Skillnaden i fosforupptag 
var stor. I det ogödslade ledet tog 
havren upp 5 kg fosfor per hektar, 
en siffra som ökade till som mest 

Högavkastan-
de gröda 
minskar fos-
forläckaget
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17 kg i de led som fick över 100 kg 
kväve per hektar. Omvänt gällde att 
fosforutlakningen från det ogödslade 
ledet var tydligt högre än i övriga 
led. Det är alltså så att ökad gödsling, 
under rätt förutsättningar, minskar 
utlakningen.

För mer information:
Sofia Delin, SLU 
0511-672 35, SOFIA.DELIN@SLU.SE

Projekt H0970257: ”Fosforutlakning i 
förhållande till grödans upptag vid olika 
spridningsteknik”

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. 

Stiftelsen Lantbruksforsknings 
nyhetsbrev ges ut med sex nummer per 
år och beskriver kortfattat resultat från 
forskningsprojekt som finansierats genom 
stiftelsen.

redaktioN 
ansvarig utgivare: Christian Nyrén
redaktör och text: Johan C Thorburn

Stiftelsen Lantbruksforskning 
105 33 Stockholm 
INFO@LANTBRUKSFORSKNING.SE 

WWW.LANTBRUKSFORSKNING.SE

tryck: Ineko AB 
Papper: Cocoon 160 g 
upplaga: 5 900  
ISSN 2001-5356

Potatis kan klara sig  
med mindre fosfor
Potatis kan ta upp 30 procent mer 
fosfor om man sprider ut givorna 
över växtsäsongen i stället för att 
fosforgödsla enbart vid plantering. 
Det innebär att den totala givan kan 
minskas. Potatisen tar i första hand 
upp den gödslade fosforn, hellre än 
den som finns i marken. Att vara 
frikostig med fosforgödsel kan bli 
kostsamt eftersom potatisen tar upp 
mer ju mer den får tillgång till samti-
digt som det inte verkar finnas något 
samband mellan fosforupptag och 
storlek på skörden.
Projekt H0742021

Fler Färdiga Projekt


