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Växande grisar som utfodras med 
vallfoder växer lite långsammare. 
I gengäld har de högre andel kött, 
bråkar mindre och drar nytta av en 
värdefull resurs som både gynnar 
växtföljden och minskar beroendet 
av köpt foder. 

Att odla vall med baljväxter är bra 
för växtföljden eftersom det minskar 
behovet av handelsgödsel samt fö-
rekomsten av ogräs, skadedjur och 
sjukdomar. Dessutom får man ett 
lokalt producerat grovfoder som ger 
husdjur näring och sysselsättning. 
Vallodling gynnar också den biolo-
giska mångfalden. 

Långsammare tillväxt  
men större andel kött
Resultatet av att blanda in vall beror 
på hur fodret serveras. Överlag har 
grisar som utfodras med vall lägre 
tillväxt. När grisarna utfodrades 

Vallfoder till 
växande grisar 
– nyttigt på 
flera sätt
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med hackat eller långstråigt ensilage 
var skillnaden mot konventionellt 
foder störst. Det berodde med största 
sannolikhet på att de inte åt upp allt 
foder. Skillnaden var mindre för de 
grisar som fick pelleterat foder med 
vallinblandning. Hackat eller lång-
stråigt foder gav högre köttprocent 
vid slakt vilket delvis jämnade ut 
skillnaden i utbyte vid slakt. Resulta-
ten visar att vallfoder kan bidra med 
en väsentlig del av växande grisars 
näringsbehov.

Mindre stress och aggressivitet
Grisarna som fick hackat eller lång-
stråigt foder ägnade mer tid åt att 

äta. Det var antagligen anledningen 
till att de utförde mindre oönskade 
skadliga beteenden. Det, och förde-
larna av eget vallfoder, borde kunna 
väga upp den långsammare till-
växten. Forskarna tror också att ett 
spädare, tidigare skördat, vallfoder 
borde vara mer frestande med bättre 
tillväxt som resultat.

För mer information:
Magdalena Presto, 0722-28 48 22, 
magdalena.presto@lrf.se

Projekt H0950187: ”Fullfoder med vallgröda 
till växande grisar – en möjlighet att utnyttja 
närproducerade foderresurser för förbättrad 
välfärd?”

EFTER ETT ÅR som tillförordnad forskningschef för Stiftelsen Lant-
bruksforskning är det dags att lämna över stafettpinnen. 2012 blev 
ännu ett händelserikt år för stiftelsen:

• Fyra företag som handlar med spannmål och konstgödsel har skrivit 
nya avtal med stiftelsen om att samla in forskningsmedel. 

• Trots att vi inte fått någon ny statlig medfinansiering i år har vi 
kunnat finansiera ett stort antal nya och pågående projekt med en-
bart privata medel. Förhoppningsvis kommer en bra lösning för statlig 
medfinansiering att bli klar innan årsskiftet. Det betyder i så fall mer 
pengar till lantbruksforskning under åtminstone 2014 och 2015.

• Den 1 september skiljdes stiftelsen organisatoriskt från LRF. Viktigt 
internt men för forskare, insamlande företag, rådgivare och övriga 

2012 — ÄNNU ETT HÄNDELSERIKT ÅR

intressenter har förändringen knappast märkts.

Under mitt år har jag sett vilken nytta stiftelsen verkligen gör. Hund-
ratals pågående FoU-projekt med finansiering från Sveriges bönder 
kommer att bli viktiga bidrag till ett lönsamt och miljövänligt svenskt 
lantbruk. I det här nyhetsbrevet skriver vi om hela 20 färdiga FoU-
projekt som blivit verklighet tack vare Sveriges lantbrukare och de 
företag som samlar in forskningsmedel.

Den 7 december började stiftelsens nya vd Christian Nyrén. Jag öns-
kar honom och stiftelsen lycka till med sitt viktiga arbete framöver.

God avslutning på 2012
Linda Segerblom, tillförordnad forskningschef



Rostringar motverkas  
med virusfritt utsäde
Rostringar i potatis orsakas av 
potatismopptoppvirus och tobaks-
rattelvirus. Virusen har påträffats 
från Skåne och upp till norra Jämt-
land. Bägge går att identifiera med 
realtids-PCR, en metod som snabbt 
ger tydliga resultat som är lätta att 
läsa av. Virusen kan förekomma i 
knölar utan symptom och genom att 
kontrollera utsädet med realtids-PCR 
kan man undvika smitta.
Projekt H0742018 & H0542257

Ny kunskap om  
botulism bland slaktkycklingar
Med ny teknik har det gått att få 
fram ny kunskap om botulism bland 
slaktfjäderfä. Bland annat att bak-
terien Clostridium Botulinum som 
orsakar sjukdomen kan förekomma 
även i besättningar som klarar sig 
från sjukdomsutbrott, att bakterien 
kan försvinna av sig själv och att sa-
nering efter utbrott är effektiv.
Projekt H0743013 & V0643006

Bättre teknik krävs för  
att kyla mjölk med värme
Det finns tekniska lösningar för att 
kyla mjölk med överskottsvärme från 
mjölken. Än så länge är inköpskost-
naden för hög för att nå lönsamhet. 
Med bättre och billigare teknik kan 
metoden bli intressant.
Projekt H0840074

Fodertillsatser ger  
mindre kväve i gödsel  
Tillsatser i fodret kan minska mäng-
den kväve i grisars urin och utsläp-
pen av kväve i form av ammoniak. 
Zeoliter, torv och betfiber som foder-
tillsats hade en tydlig effekt.
Projekt H0850353

Evidens och certifiering  
behövs för grön omsorg
För att grön omsorg ska kunna bli en 
framgångsrik verksamhet krävs evi-
dens och certifiering. Effektiviteten 
måste kunna visas och dokumen-
teras. Samtidigt måste kunder och 
upphandlare veta vad de betalar för.
Projekt H0546307

Bättre avkastning och  
lönsamhet med nya rörflenssorter
Fältförsök visar att flera rörflens-
sorter i genomsnitt har högre avkast-
ning än referenssorterna Palaton och 
Bamse. Under gynnsamma förhål-
landen bör de kunna ge 10 % bättre 
avkastning. En sådan ökning innebär 
en tydligt förbättrad lönsamhet.
Projekt H0840070

Gott om mineral i gammalt vete
Mineralhalterna är mycket höga i 
gamla vetesorter: höst- och vårfor-
mer av spelt-, emmer-, enkorn- och 
lantveten samt brödvetesorter. En 
del av förklaringen ligger i lägre 
avkastning.
Projekt H0733478 

Småskalig kraftvärme inte lönsam än
Med dagens teknik, kostnader och 
elpriser är det svårt att nå lönsamhet 
för småskaliga kraftvärmeanlägg-
ningar. Men med nya lösningar och 
förbättrade förutsättningar kan bil-
den ändras inom en snar framtid.
Projekt V0740022

Goda möjligheter att arbeta till hög 
ålder inom jordbruket
Det är av större betydelse att före-
bygga skador och olyckor bland äldre 
eftersom återhämtning tar längre 
tid. Om man har använt skyddsut-
rustning från unga år och dessutom 
lägger in pauser i arbetet finns det i 
många fall goda möjligheter att fort-
sätta arbeta i hög ålder.
Projekt H0835096

Acceptabla uppskattningar  
av kväveupptag
N-sensor kan användas för att upp-
skatta grödans ovanjordiska kväve-
upptag. Resultaten var acceptabla för 
bland annat korn och havre.
Projekt H0833505

Bättre register för bättre grisar
Bättre registrering i grisavelsbesätt-
ningar ger förutsättningar för djur 
med god produktion, reproduktion 
och hälsa.
Projekt V0650124

Bekämpning med automatik
Ett automatiskt system har utvecklats 
för att mäta insektsangrepp. Syste-
met kan användas för att sätta in 
bekämpningsåtgärder i rätt tid. 
Projekt H0733459

Så undviker du lackskorv på potatis
Senapsväxter och kålväxter som för-
frukt eller mellangröda kan hämma 
förekomsten av lackskorv på potatis. 
De effektivaste sorterna är krus-
sarepta och sareptasenap. Efter blast-
dödning, framför allt kemisk, ska 
potatisen skördas så snart det går. 
Angreppen av lackskorv blir värre ju 
längre skörden dröjer. Det är också 
avgörande att använda friskt utsäde 
och att ha minst tre år mellan pota-
tisgrödorna för att slippa angrepp.
Projekt H0548290 & V0748173

Lönsamt att gödsla salix
Genom välanpassad gödsling av 
salixodlingar med nya sorter kan 
skörden och lönsamheten förbättras 
avsevärt. 
Projekt V0740012

PCR-teknik avslöjar svampinfektioner
PCR-teknik har använts för att iden-
tifiera svampsjukdomar i höstvete. 
Tekniken kan användas för att tidigt 
spåra och följa infektioner och att 
utvärdera effektiviteten hos fungi-
cider. Metoden är snabb, säker och 
kostnadseffektiv. 
Projekt V0648026 & H0760014

Effekt av fosforgödsling undersökt
Forskare vid SLU har undersökt 
effekten av fosforsgödsling på lätt-
lösligt och växttillgängligt fosfor i 
marken. 
Projekt H0733443

Du hittar projekten i projektbanken på: 
www.lantbruksforskning.se/projektbanken 
Sök på projektnumret.

FLER FÄRDIGA FORSKNINGSPROJEKT
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Så sår du  
oljeväxter säkrast
Det går att odla oljeväxter med plöj-
ningsfri odling och lönsamhet. Men 
det är avgörande att beredningen 
anpassas till underlaget. 

Ett stort antal praktiska försök visar 
att plöjningsfria system kan konkur-
rera med plöjning, vid odling av 
både höst- och våroljeväxter. Högst 
lönsamhet för höstraps erhölls för 
bredspridning efter kultivator. På 
styva jordar är fördelarna med det 
plöjningsfria alternativet minskade 
kostnader, mindre tidsåtgång och 
större möjlighet att så i rätt tid. På 
lätta jordar har plöjning fördelen 
av minskade kostnader för ogräs-
bekämpning. På det stora hela var 
skillnaden mellan olika bearbet-
ningssystem mindre än väntat. Men 
det lönade sig oftast med en ytlig 
bearbetning före sådd jämfört med 
direktsådd. 

Bra för våroljeväxter
Plöjningsfri odling fungerar i regel 
bra till våroljeväxter. Under torra 
förhållanden blev dock etableringen 
sämre än efter plöjning, troligtvis 
på grund av en grövre såbädd. Det 
finns därför god anledning att vara 

noggrann med såbäddsberedning i 
plöjningsfria system.

Minimera antalet överfarter
Det är också viktigt att minimera 
antalet överfarter i samband med 
sådden. Försöken visade att den 
markpackning som uppstår orsakade 
tydliga skördeförluster.

För mer information:
Johan Arvidsson, SLU, 018-67 11 72 
johan.arvidsson@slu.se

Projekt H0533270: Markstruktur för optimal 
oljeväxtodling

24 NYA forskningsprojekt har fått finansiering i höstens ansöknings-
omgång. Det är betydligt färre än tidigare år — ett direkt resultat av 
den uteblivna statliga finansieringen. Samtidigt är det ett styrkebe-
sked att näringen klarar av att finansiera så mycket ny forskning på 
egen hand.

Fältförsök: 4 nya projekt
Inom fältförsök & metodutveckling fick 4 nya projekt forskningsme-
del. Bland annat kommer integrerad bekämpning av åkersnigel i olje-
växter och utveckling och sortprovning av ensilagemajs att studeras. 

Kött: 5 nya projekt
5 nya projekt får dela på drygt 3 miljoner kronor i köttprogrammet. 
Projekten ska bland annat ta reda på om det går att använda mer 
närodlat foder och minska utsläppen av kväve genom att sänka  
proteininnehållet i grisfoder.

Mjölk: 1 nytt projekt
Mjölkprogrammet tar lejonparten av sina beslut på våren men 1 nytt 
projekt har beviljats. Det tar vid där ett tidigare projekt slutade och 
handlar om hur kornas gener påverkar mjölkens egenskaper. 

Slaktfjäderfä: 1 nytt projekt
I slaktfjäderfäprogrammet satsas drygt 1 milljon kronor på ett  
projekt som tar sig an frågan om ammoniakutsläpp från kycklingstal-
lar. Hälften av finansieringen kommer från näringen och hälften från 
tidigare återförda miljöskatter.

Trädgård: 4 nya projekt
4 nya projekt beviljades forskningsmedel i trädgårdsprogrammet. 
Bland annat ska forskare undersöka hur naturliga fiender kan använ-
das mot löss i äppelodlingar och hur integrerade bekämpningsstrate-
gier kan utformas för gurkodling i växthus.

Växtodling: 9 nya projekt
Inom växtodlingsprogrammet läggs 12 miljoner kronor på 9 nya pro-
jekt. Fokus ligger på mark och gödsling samt odling och växtskydd. 
Forskarna kommer bland annat att studera höstvete, strukturkalkning 
och effekten av fasta körspår på markstruktur och skördepotential.

Tillsammans med vårens 16 projekt har totalt 40 nya FoU-projekt 
fått finansiering genom stiftelsen under 2012. Dessutom har 85  
pågående projekt i 12 program fått fortsatt finansiering.

24 NYA FOU-PROJEKT

FLER FÄRDIGA PROJEKT

Ammoniakförluster beräknade med 
amerikansk metod
Kväveförlusterna i form av ammo-
niak från mjölkkor i lösdriftsstallar 
är högre än tidigare uppskattningar. 
Det visar tester med en amerikansk 
metod som bygger på relationen 
mellan fosfor och kväve hela vägen 
från foder till gödsel. Testerna visade 
också att svenska ammoniakut-
släpp är i nivå med amerikanska 
undersökningar.
Projekt V0755012



POSTTIDNING B
Stiftelsen Lantbruksforskning
105 33 STOCKHOLM

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

Mer än 1 400 projekt på nätet:
www.lantbruksforskning.se/projektbanken

Prenumerera & ladda ned skrifter
www.lantbruksforskning.se/skrifter

CITERA OSS GÄRNA  
och kom ihåg att ange källan! 
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Ur en tomatproducents perspektiv 
är det viktigt att tomater mark-
nadsförs och utvecklas. Det gäller 
både sortiment, smak och pris och 
är ett måste för att producenten ska 
kunna bedriva en effektiv odling 
med möjlighet till investeringar och 
nya odlingar. En ettårig satsning 
på intensiv marknadsföring av den 
runda röda tomaten verkar ha gett 
effekt. 

Den totala volymen producerade to-
mater har i Sverige minskat under de 
senaste 20 åren. Anledningen är att 
många producenter tvingats lägga 
ned på grund av dålig lönsamhet. 
För att stimulera försäljningen av 
svenska tomater beviljade Stiftelsen 
Lantbruksforskning hösten 2010 
medel till ett projekt för marknads-
föringsåtgärder. Framför allt runda, 
röda tomater låg i fokus.

Tomater på frammarsch

Fo
to

: o
dl

ar
na

.s
e

Tomatodlare samverkar
Ett flertal tomatodlarföreningar i 
samverkan ansökte om pengar och 
beviljades drygt 2,2 miljoner kronor. 
Odlarna hade redan tidigare skapat 
varumärket odlarna.se för att ha 
en gemensam avsändare. Målet 
med projektet var att med hjälp av 
marknadsföringsåtgärder vidareut-
veckla kvalitet och det gemensamma 
varumärket. Man ville bland annat 
åstadkomma tydlig ursprungsmärk-
ning i butik samt informera om vilka 
specifika smaker och egenskaper 
som olika tomatsorter har. Dessutom 
ville man ge konsumenterna en 
avsändarinformation för att skapa 
förtroende för producenten och dess 
odlingsmetoder. 

Reklam, annonser och webb
Under det år som projektet pågick 
genomförde man i samarbete med 

reklam- och mediebyråer bland an-
nat en tv-kampanj, upprepad annon-
sering, en målgruppsundersökning 
och en stor förändring av webbplat-
sen www.odlarna.se. 

Ökad konsumtion och bättre pris 
Odlarna tycker sig se en effekt av 
det genomförda arbetet i form av en 
något ökad konsumtion. Man konsta-
terar också att priset på tomater har 
ökat något till förmån för odlarna 
men poängterar att konsumentbete-
ende tar tid och att det behövs ytter-
ligare marknadsföringsarbete. 
Projektet finansierades genom Stiftel-
sen Lantbruksforskning med pengar 
från Jordbruksverket.

För mer information:
Sven-Olle Olofsson, 042-38 38 61,
olle.olofsson@svenskaodlarlaget.se

Projekt V1056070: ”Försäljningsfrämjande 
åtgärder för tomater”

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.
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