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Fotröta är en smittsam klövsjukdom hos 
får som ger omfattande skador på klövarna 
på drabbade djur och orsakar både lidande 
och ekonomiska förluster. Utbrott av fotröta 
riskerar att bli vanligare hos svenska får i 
framtiden bland annat på grund av klimatför-
ändringar och genom ökad handel med djur 
mellan länder. Den ekologiska djurhållning-
ens krav på utevistelse även vintertid kan 
också leda till ökad mottaglighet för fotröta.

Tidig upptäckt avgörande
Fotröta orsakas av bakterien Dichelobacter 
nodosus. Sjukdomen kan uppträda med 
varierande svårighetsgrad, huvudsakligen 
beroende på bakteriestammens virulens, 
det vill säga i hur hög grad den kan framkalla 
sjukdom. Den behandlas med fotbad med 
zinksulfat och eventuellt antibiotika. 

Tidig upptäckt av besättningar med viru-
lent fotröta innebär att åtgärder kan sättas in 
så tidigt att djurlidande och smittspridning 
begränsas, men fram till nu har det inte fun-
nits någon metod för virulensbestämning 
i Sverige. Man har varit tvungen att odla 
bakterier och låta laboratorier utomlands 
utföra virulensbestämning med hjälp av gela-
tin-gel-test, en dyr och tidskrävande process.

Gen avslöjar bakteriens virulens
Men ett forskningsprojekt vid SVA lett av Sara 
Frosth, doktorand vid SLU, har ändrat på det. 
Projektet inleddes 2014 i syfte att utveckla ett 
test som snabbt och kostnadseffektivt kan 
identifiera fårbesättningar som bär på virulen-
ta bakteriestammar och som kan användas 
som redskap i kontrollprogrammet. 

– Det är jätteroligt att arbetet gett resultat 
och att testet nu används, säger Sara Frosth.

En vanlig metod för detektion av smitt-
ämnen är realtids-PCR. En sådan metod har 

funnits tillgänglig för Dichelobacter nodosus 
sedan tidigare men den har inte kunnat ge 
besked om bakteriens virulens. Det är känt att 
en specifik gen är associerad med virulens 
och en metod baserad på den utvecklades.

– Det finns mycket tidigare forskning som 
vi har byggt vidare på. Det nya är att vi har 
tagit fram en molekylärbiologisk metod för vi-
rulensgenen aprV2/B2, berättar Sara Frosth.

Metoden testades på prover, både godar-
tade och aggressiva, från tidigare studier. 
Sarah Frosth undersökte också om metoden 
fungerar vid poolning, det vill säga om flera 
prover kan analyseras tillsammans för att 
minska analyskostnaderna. Nya prover togs 
på 250 djur i 19 fårbesättningar.

Metoden används redan i Klövkontrollen
Den nya metoden visade sig vara mycket 
säker, både för att upptäcka smittan och 
identifiera godartade respektive aggressiva 

bakterier. Poolning av prover, i grupper om 
fem, visade ingen eller försumbar skillnad i 
känslighet.

Sedan 2009 finns ett frivilligt kontroll- och 
saneringsprogram mot fotröta hos får som 
drivs av Gård & djurhälsan. Syftet är att sane-
ra drabbade besättningar och möjliggöra liv-
djurshandel med fotrötecertifierade djur. Här 
har den nya metoden kommit till användning:

– Den används i Klövkontrollen, vid miss-
tanke om sjukdom och nyanslutning av be-
sättningar till programmet, säger Sara Frosth.

Resultaten av forskningen har publicerats 
vetenskapligt. Sara Frosth kom under arbetet 
i kontakt med forskare i andra länder och 
hennes metod används nu i ett brittiskt forsk-
ningsprojekt. I december disputerar Sara 
Frosth själv på sin forskning om fotröta på får.
 
Projekt H1350161: ”Ny metod för virulensbestämning sv fotröte-
bakterier hos får”, Sara Frosth, SVA. sara.frosth@sva.se

Nytt verktyg i kampen mot fotröta på får
Ett nytt test som snabbt och säkert identifierar virulenta stammar av fotröte- 
bakterier, utan att bakterier måste odlas, har utvecklats vid SVA. Testet har  
direkt kommit till användning inom kontrollprogrammet Klövkontrollen.

Fotröta hos får, tarmparasiter hos kyckling 
och mögelgifter på havre. Det är ämnen för 
forskningsprojekt vi berättar om i det här 
numret av nyhetsbrevet.

Det låter kanske inte så trevligt men ge-
nom forskningen kan vi i bästa fall slippa 
sjukdomar på djur och grödor. Och även om vi 
inte alltid kan åstadkomma det så kan vi i alla 

fall få verktyg för att upptäcka, behandla och 
lindra effekten av många sjukdomar.

Vi kan också få svar på om de preparat vi 
har tillgängliga fortfarande är verksamma 
eller om det krävs nya medel och metoder. 

Resultatet av forskningen blir friskare djur 
och grödor och bättre djurvälfärd i stort. Men 
också bättre ekonomi för lantbrukarna. Två 

effekter som går hand i hand. För bara i ett 
långsiktigt lönsamt lantbruk har vi råd att 
forska, utveckla och förbättra verksamheten. 

Under sommaren har våra branschgrupper 
bedömt idéskisser och 41 ansökningar går 
vidare till steg 2. Läs mer om utlysningen på 
sidan 3.

Trevlig läsning!

Forskning om sjukdomar för friskare djur och grödor
Många av våra projekt handlar om sjukdomar. Det låter kanske inte så kul, 
men vårt mål är desto trevligare - vi strävar mot ett friskt svenskt lantbruk.
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Désirée Jansson, SVA, har lett ett forsknings-
projekt med syfte att utröna om vaccinering 
av ekologiska kycklingar mot koccidios fung-
erar. Det gör det: ingen av de vaccinerade och 
undersökta kycklingarna dog av koccidios på 
de två gårdar som deltog i projektet.

Hinder för ekologisk kycklinguppfödning
Koccidios och nekrotiserande enterit är två 
tarmsjukdomar som drabbar kycklingar. Efter-
frågan på ekologiska livsmedel ökar snabbt, 
men i fråga om ekologisk kyckling har dessa 
sjukdomar länge ansetts vara ett av flera 
hinder. I konventionell produktion tillsätts 
koccidiostatika i fodret, men i ekologisk pro-
duktion är det inte tillåtet vilket gör det svårt 
att undvika koccidieangrepp. Tarmparasiter-
na sprids med kycklingarnas träck och finns i 
kycklingarnas närmiljö.

Både parasiter och bakterier skadar
Koccidier är encelliga parasiter som vållar 
tarmskador, koccidios. Nekrotiserande ente-
rit är en sjukdom som orsakas av bakterien 
Clostridium perfringens, som finns naturligt i 
tarmen men som under vissa omständighet-
er kan utvecklas till nekrotiserande enterit. 
Tarmskador av koccidier är en sådan riskfak-
tor.

Båda sjukdomarna medför diarré, avmag-
ring, långsam tillväxt och ibland dödsfall, och 
innebär alltså både djurlidande och ekono-
miska förluster. De ses ofta tillsammans och 
de kan förekomma i en subklinisk, det vill 
säga en inte fullt utvecklad, form.

Nytt med forskning på ekologisk produktion
– Forskningen om koccidios har de senaste 
decennierna fokuserat på vad som händer i 
konventionella kycklingar när de smittas av 
koccidier. I dessa studier finns det mycket 
kunskap om vilka koccidiearter man kan hitta 
och när de orsakar problem under kycklingen 
liv. I ekologisk produktion fanns inga sådana 
studier tidigare, säger Désirée Jansson.

Hennes forskningsprojekt skulle dels kart-
lägga förekomsten av koccidios i ekologiska 
kycklingflockar, dels utvärdera effekten av 
vaccination mot koccidier.

Vaccin på fodret vid ankomst
Två kycklingflockar vardera på två ekologiska 
gårdar undersöktes i projektet. Antalet insat-
ta kycklingar per flock var 4 800 och de kom 
från samma kläckeri. De första två flockarna 
sattes in i början av april 2014, de följande 
två cirka fem veckor senare. Andraflockarna 
vaccinerades på ankomstdagen mot koccidi-
os genom att fodret spejades med ett kom-
mersiellt tillgängligt vaccin. Flockarna följdes 
under 70 dagar från insättning till slakt. En 
rad prover togs och analyser genomfördes, 
liksom obduktioner av såväl självdöda som 
avlivade sjuka djur.

Inga dödsfall av koccidios eller  
nekrotiserande enterit i vaccinerade flockar
Resultatet visar att dödsfall orsakade av 
koccidios och, i enstaka fall, nekrotiserande 
enterit inträffade på båda gårdarna, men att 
inga dödsfall i dessa två sjukdomar inträffade 
i någon av de två vaccinerade flockarna.

Förekomsten av Clostridium perfring-
ens-bakterier skiljde mellan gårdarna och 
vaccination mot koccidier hade en positiv 
effekt.

Fler koccidiearter hos ekologiska kycklingar
Skillnader mellan konventionell och ekologisk 
uppfödning blev också tydliga:

– I vårt projekt kunde vi konstatera att 
infektionsförloppet var annorlunda. Fler koc-
cidiearter påvisades hos ekologiska kyckling-
ar. Dödligheten inträffade ganska sent i ålder 
och vid olika ålder i de två besättningarna, 
och orsakades delvis av olika arter, säger 
Desirée Jansson.

Potential att förbättra tillväxten
Även vikten på kycklingarna skiljde mellan 
gårdarna och inom flockarna, men ingen skill-
nad i tillväxt kunde konstateras mellan vacci-
nerade och icke vaccinerade djur. 

Studien visar att vaccination förebygger 
dödsfall i koccidios och med regelbunden 
vaccination över flera flockcykler finns enligt 
Désirée Jansson en potential att förbättra 
tillväxten och minska variationen i kroppsvikt.

– Lönsamheten med vaccination beror 
på hur stort problem koccidios utgör på den 
individuella gården. Den potentiella vinsten 
består av att man effektivt förebygger döds-
fall i koccidios. En annan trolig effekt på sikt 
är att man minskar effekten av subklinisk 
koccidios, det vill säga kycklingarna blir jäm-
nare i storlek, säger Désirée Jansson.
 
Projekt H1343216: ”Kartläggning av tarmhälsa hos ekologisk 
kyckling och effekt av vaccination mot koccidios” 
Désirée Jansson, SVA, desiree.jansson@sva.se

Ekologisk kycklingproduktion lönsammare med vaccination mot koccidios
Fram till i våras vaccinerades inte kycklingar i ekologisk produktion mot koccidios. 
Efter Désirée Janssons kartläggning av tarmhälsan hos ekologiska kycklingar har 
vaccinationen tagit fart.

Foto: Désirée Jansson/SVA



Fler färdiga forskningsprojekt
Du hittar projekten på lantbruksforskning.se/projektbanken 

Under sommaren har stiftelsens bransch-
gruppsmedlemmar läst, bedömt  och betyg-
satt de 121 idéskisser som skickades in i  
steg 1 i årets öppna utlysning. I mitten av 
augusti träffades de två branschgrupperna 
under heldagsmöten för samlade bedöm-
ningar och för att fatta beslut om vilka av de 
sökande som skulle få möjlighet att skicka 
in en fullskalig ansökan. Branschgruppen för 
energi & biomassa har även bedömt ansök-
ningarna inom fokusområdena företagande 
samt klimat & miljö.

Varje ansökan har bedömts av fyra le-
damöter och alla projekt har diskuterats på 
branschgruppsmötena.

Så här ser fördelningen mellan fokusområ-
dena ut för de idéskisser som bedömts vara 
mest relevanta och till störst nytta för näring-
en och därför gått vidare:

• Energi & biomassa  
samt klimat & miljö: 9

• Företagande: 6
• Livsmedel (animalier): 13
• Livsmedel (vegetabilier): 13

Totalt finns 43 miljoner kronor tillgängliga för 
nya projekt, fördelat på livsmedel 60 procent, 
företagande 20 procent, energi & biomassa 
samt klimat & miljö 20 procent.

Samtliga sökande har fått besked om de gått 
vidare eller fått avslag. I steg 1 har vi tyvärr 
inte möjlighet att ge någon motivering annat 
än snittpoäng. 

Nu ser vi fram emot många starka, kreativa 
och välskrivna ansökningar. De fullskaliga 
ansökningarna kan skickas in från den 1 
september till den 7 oktober. I steg 2 bedöms 
både vetenskaplig kvalitet och relevans för 
näringen. 

I december tar styrelsen beslut om vilka 
ansökningar som beviljas medel.

41 ansökningar vidare till steg 2

 
Projekt H0941197

Ur hästens egen mun: ”Så ska betet sås”
Hästar föredrar kort och spätt gräs och de 
betar gräs olika mycket i olika utvecklings-
stadier. Därför bör man inte släppa på för 
sent, eftersom betet då blir stort och mindre 
aptitligt. Favoriter är engelskt rajgräs, gräs-
blandningen SW961, ängsgröe, rödsvingel, 
foderlosta och rörsvingel. Mindre smakliga 
är hundäxing, ängssvingel, timotej och örter. 
I försöken kunde man konstatera att örter, 
lusern och käringtand både var svårt att eta-
blera och mindre tramptåligt.

Forskarnas generella rekommendation, 
om hästarna inte har särskilda behov, är 
en blandning av timotej, engelskt rajgräs, 
rörsvingel, rödsvingel, ängsgröe och vit-
klöver. Bakgrunden till projektet är att de 
vallfröblandningar som används till hästbete 
är anpassade till högavkastande nötkreatur. 
Eftersom det finns fler hästar än mjölkkor i 
Sverige är det rimligt med en egen betesre-
kommendation som bygger på vad hästar 
föredrar och mår bra av.

Projekt V0933050

Inga bekämpningsmedel  
funna i djupt grundvatten
I ett område med kemiska bekämpningsme-
del i det grunda grundvattnet kunde forskar-
na, med några få undantag, inte hitta rester 
i grundvatten på mellan 5,5 och 35 meters 
djup. Ämnena hade antingen inte hunnit nå 
så djupt eller så hade de brutits ned på vägen. 
Forskarna konstaterade också att den vikti-
gaste faktorn bakom bekämpningsmedel-
rester i det grunda grundvattnet är dosen 
vid besprutningstillfället. De kunde också 
bekräfta teorin att nedbrytning och sorption 
– att ämnen fastnar på eller tas upp av andra 
material – och nedbrytning är mycket viktiga 
faktorer i hur bekämpningsmedel transporte-
ras i mark och grundvatten.

Projekt V0930061

Små klimatskillnader mellan  
foderstater för mjölkkor
Den samlade växthuseffekten från olika fo-
derstater för mjölkkor verkar vara relativt lika. 
En foderstat där majsensilage och HP-massa 
– sockerbetsfiber – ersatte en del av vallen 
hade något lägre utsläpp och markanvänd-
ning. Å andra sidan hade en foderstat med 
högre andel vallfoder av bättre kvalitet större 
kolsänka i marken och därför en något lägre 
total klimatbelastning. Skillnaderna var för 
små för att kunna dra någon slutsats om vil-
ken foderstat som är bäst ur klimatsynpunkt. 
Inte minst för att den dominerande faktorn är 
metanutsläpp från kornas matsmältning som 
var densamma för de tre foderalternativen.

Projekt H0936280

Genetiska markörer  
underlag för havreförädling
Genom att kartlägga 3 000 genetiska markö-
rer i nästan 600 havresorter från olika delar 
av världen har forskare hittat ett stort antal 
markörer som styr viktiga egenskaper som 
sjukdomsresistens, kvalitet och odlingsvärde. 
Varje liten del påverkar de olika egenskaperna 
i liten utsträckning men genom att lägga ihop 
olika delar kan man bättre bedöma en havre-
plantas egenskaper, information som är viktig 
för effektiv växtförädling.

Projekt H0941232

Lusern alternativ till rödklöver
I ett framtida torrare klimat kan rödklövern få 
svårt att hävda sig som baljväxt i vallodlingen. 
Därför har forskare undersökt hur fröbland-
ningar med blålusern och rörsvingel, rörsving-
elhybrider och rajsvingel fungerar jämfört 
med kombinationen lusern och hundäxing.

Försöken visade bland annat att lusern 
skulle kunna vara en mer högavkastande 
baljväxt än rödklöver om än svårt att etablera, 
att lusern kan samodlas med hundäxing och 
rörsvingelhybrid och att kvävegivan bör vara 
lägre än 130 kg per hektar.

Projekt H0940040

Lägre energikostnad med  
ventilation av svinstallar med kanaler
Det går bra att spara energi och kostnader i 
grisproduktion genom att använda kanaler 
under stallet för luftintag och minska luft-
strömmarna. Djuren hade fortsatt en bra 
miljö vid kanalventilation men när luftflödet 
minskades så mycket som med 40 procent 
under varma perioder försämrades luftkvali-
tén för djurskötarna. Kanalventilationen gör 
att lufttemperaturen jämnas ut över dygnet 
i och med att luften kyls ned i kanalerna på 
sommaren och värms upp på vintern. Den kan 
också innebära andra fördelar som minskad 
smittrisk eftersom luften kommer in i stallet 
nära varje box.

Projekt H0930015

Ökad precision i beräkning  
av kors foderstater
Svenska forskare har samarbetat med kolle-
gor i Danmark och Norge och tagit fram ett 
underlag för att i fodervärderingssystemet 
Norfor ska ge bättre optimerade foderstater. 
Bland annat kom forskarna fram till att utby-
tet av fodertillskott avtar ju mer foder som 
tillförs. De kom också fram till att äldre kor 
hade högre respons i mjölk och viktförändring 
på mängden energi. 

Projekt H0950272

Behandla lamm mot fästingar
När får går på naturbeten där fästingar som 
bär på bakterien Anaplasma phagocytophilum 
förekommer bör de behandlas med så kallade 
pour-on-preparat. En studie av 12 besättning-
ar i olika delar av landet visar att utebliven 
fästingprofylax ofta leder till allvarliga sjuk-
domsfall som kan resultera i svår hälta, feber 
och ibland dödsfall. På nya beten kan man 
använda en fästingflagga och skicka påträffa-
de fästingar till analys.
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Bildtext

Fusarium langsethiae är en av många 
svampararter som angriper och producerar 
mykotoxiner, mögelgifter, i spannmål. Fusari-
umangripna skördar riskerar att klassas ned 
till djurfoder eller bränsle och ger då sämre 
betalt. På senare år har framför allt deoxy-
nivalenol (DON) och zearalenon (ZEN) upp-
märksammats som hot mot havre. Fusarium 
langsethiae är en mindre vanlig art men den 
producerar två mögelgifter, T-2 och HT-2, som 
är mer toxiska än DON. Dessutom syns det 
inte på grödan att den är angripen.

– Det finns prognosverktyg för att bedöma 
risken men för att verkligen veta om ett fält 
är angripet krävs analyser säger Zahra Omer, 
forskare på HS Konsult. Kärnor som är an-
gripna av Fusarium Langsethiae ser inte heller 
annorlunda ut när de gror på filterpapper.

Snabb och enkel analysmetod
LAMP står för Loop-Mediated Isothermal 
Amplification och är en teknik för att mångfal-
diga specifika DNA-sekvenser, som är unika 
för en art, i ett så kallat amplifieringsrör. I röret 
finns primers, korta enkelsträngade nuklein-
syrasekvenser som tillsammans med ett 
DNA-polymeras sätter igång DNA-syntesen. 
Till skillnad från andra tekniker kan analys 
med LAMP-metoden genomföras i konstant 
temperatur, 60-65 grader, och tar bara 30-60 
minuter. Om testet är positivt blir vätskan 
grumlig. Realtids-LAMP kan också ge svar på 
hur omfattande angreppen är genom att be-
räkna mängden DNA i analysproverna.

– I projektet tog vi fram primers som är 
specifika för Fusarium langsethiae och inte 
reagerar på andra arter förutom Fusarium 
sibiricum som hittills inte rapporterats i Sve-
rige berättar Zahra Omer. I nästa steg vill vi 
använda dem för att ta reda på mer om artens 
epidemiologi, hur den sprider sig och hur den 
angriper havre.

Gruppspecifika primers för olika mögelgifter
LAMP-tekniken reagerar på mycket små 
mängder DNA och den är relativt billig jämfört 
med andra PCR-metoder eftersom den utförs 
på enkla labbinstrument som värmeblock. 
En realtidsversion av LAMP kräver särskilda 
instrument, men de är fortfarande billigare än 
PCR-maskiner. LAMP-tekniken skulle därför 
kunna användas av rådgivare och forskare för 
att få svar på om ett fält är angripet. Det skulle 
ge lantbrukaren ett bättre beslutsunderlag 
och rätt förväntningar på betalning för sin 
skörd.

– En forskargrupp i Tyskland har tagit fram 
gruppspecifika primers för LAMP PCR som 

reagerar på arter som producerar samma 
sorts mykotoxiner, till exempel DON eller T-2 
och HT-2. För den praktiska rådgivningsverk-
samheten är det mindre intressant vilken 
svamp det rör sig om, för att kunna bedöma 
skördens kvalitet, det vill säga kontaminering 
med mykotoxiner, avslutar Zahra Omer.
 
Projekt H1333237: ”Snabb och säker detektion av Fusarim lang-
sethiae med ’Loop-Mediated Isothermal Amplification’ metod” 
Zahra Omer, HS konsult AB,  
zahra.omer@hushallningssallskapet.se 
 
Artikeln har tidigare publicerats i Lantmannen #7 2016.

Ny teknik kan avslöja osynlig svampinfektion i spannmål 
Med LAMP-teknik går det snabbt och enkelt att ta reda på om spannmål är smit-
tat med Fusarium langsethiae, en fusariumart som producerar mögelgifterna T-2 
och HT-2. Infektionen syns inte på grödan utan upptäcks först när spannmålen 
analyseras efter leverans. Med hjälp av LAMP hoppas forskarna lära sig mer om 
hur arten sprider sig och dess angreppsvägar.

Foto: Johan C Thorburn/Stiftelsen Lantbruksforskning


