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Klimatsmart mjölk
från Norrland
Det är ”importen” av foder från södra Sverige och utlandet som är den stora
miljöboven inom mjölkproduktionen i Norrland. Norrland har däremot mindre av de miljöproblem som mjölkgårdar i södra Sverige slåss mot, t.ex. övergödning och försurning
En ökad foderproduktion i Norrland
skulle minska energianvändningen
för mjölkens hela livscykel och skapa
mer öppna landskap. Användningen
av bekämpningsmedel skulle också
minska totalt sett eftersom odling i
norra Sverige har ett lägre behov av
bekämpningsmedel, då insekts- och
ogrästrycket sjunker i takt med temperaturen.
Forskare vid SLU i Umeå, Svensk
Mjölk samt SIK i Göteborg har undersökt miljöpåverkan och resursanvändning vid 16 konventionella och sju
ekologiska mjölkgårdar i Norrland.
Forskarna har tittat på mjölkens hela
livscykel från och med produktion av
insatsvaror som t.ex. foder och fram
till att mjölken lämnar gården. Miljöpåverkan i form av användning av resurser som energi, mark, och bekämpningsmedel samt klimatpåverkan,
övergödning och försurning undersöktes också.
Den totala energianvändningen var
3,7 MJ för att producera ett kg konven-

tionell mjölk och 3 MJ för ett kg ekologisk mjölk. Denna skillnad förklaras
av en större förbrukning av fossil energi för den konventionella mjölken.
Det fanns däremot ingen säkerställd
skillnad i totalt utsläpp av växthusgaser mellan ekologisk och konventionell produktion, men ekologisk mjölk
har lägre utsläpp av lustgas beroende
på lägre kvävegivor och ingen förekomst av handelsgödsel under foderproduktionen. Utsläppen av koldioxid
var också lägre för ekologisk produktion beroende på mindre foderinköp
och ingen handelsgödselanvändning.
Däremot var metanutsläppen per kg
mjölk högre för ekologisk produktion
eftersom mjölkproduktionen per ko är
lägre.
För mer information: Lars Ericson, SLU,
tel 090-786 87 20, e-post lars.ericson@njv.
slu.se
Projekt: H0530077 Livscykelanalys (LCA)
av norrländsk mjölkproduktion
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Forskare på SLU har testat avkastning, sjukdomar, mekaniska skador och kokkvalitet
för nya potatissorter.
Ett stort antal nya potatissorter har
lanserats i Sverige under de senaste
åren och det är viktigt att vara medveten om att dessa ofta inte har testats under nordiska förhållanden.
Potatisens egenskaper förändras
med både klimat och kvävegiva.
När man väljer en ny potatissort är
det viktigt att man tittar inte bara på
avkastning och sjukdomar i fält utan
också på kvaliteten efter kokning.
Under säsongerna 2004 och 2005
gjordes försök i Skåne och Väster-

götland. Potatissorterna odlades
med två olika kvävegivor, 60 respektive 120 kg kväve per ha på varje
växtplats. Totalt ingick 19 sorter och
dessa jämfördes med de etablerade
potatissorterna Asterix, Bintje och
King Edward. Några av de nya sorternasorterna har endast hunnit testas under ett år eller på en växtplats
och några visade så dåliga resultat
att de drogs tillbaka från testerna
under tiden. Samtliga bedömningar
och tester utfördes på 10 av sorterna.
De tester och analyser som gjordes
var:
• Avkastning
• Storleksfördelning
• Sjukdomsangrepp, främst
skorv
• Mekaniska skador,dvs. kross-,
sprick-, stöt- och stötblåskador
• Torrsubstans
• Kokanalys, blöt- och sönderkokning
• Mörkfärgning efter kokning,
klorogensyrahalt
• Nitrathalt
• Glykoalkaloidhalt
• Vitamin C-innehåll
Det är tyvärr en praktisk omöjlighet att kombinera alla goda egenskaper i en sort så därför får man
jämka lite och bestämma sig för
vilka egenskaper som är viktigast.
Superb, Asterix och Melody var de
sorter som sammantaget hade mest
positiva resultat.
För mer information: Kerstin Olsson,
SLU, tel 040-41 53 28, e-post kerstin.
olsson@ltj.slu.se och Jannie Hagman,
SLU, tel 018-67 14 23, e-post jannie.
hagman@vpe.slu.se
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Projekt 0342010 Utökad provning av
kvalitetsegenskaper i matpotatis för
svensk marknad.
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Superb, Asterix
och Melody - bra
nya potatissorter

Miljövinst med
direktsådd av
höstvete
Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har undersökt vinsterna och
förlusterna av att direktså höstvete efter
oljeväxter. Direktsådd och reducerad
jordbearbetning på hösten kan minska
mängden kväve som frigörs i marken med
åtta procent.
Åsa Myrbeck, doktorand vid SLU
i Uppsala, har undersökt hur direktsådd minskar kvävemineralisering. Kvävemineralisering kallas
den process där mikroorganismer
i marken bryter ner organiskt material och frigör ammoniumkväve.
När marken rörs om, t.ex. vid plöjning, ökar mineraliseringen. Stor
kvävemineralisering på hösten, när
det inte finns någon gröda som tar
upp kvävet, ökar riskerna för kväveläckage.
Direktsådd av höstvete testades
året efter att oljeväxter odlats på
fälten. Undersökningarna genomfördes i Skåne, Västergötland och
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Kalvar bär på
antibiotikaresistenta bakterier
Kalvar i gruppboxar behandlas oftare med
antibiotika än andra kalvar. Det leder till
att många bakterier blir resistenta, dvs.
motståndskraftiga. Forskare på Statens
Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) fann
resistenta bakterier hos upp till hälften av
de svenska mjölkkalvar de testade. Samma
tester i Danmark visade att det fanns resistenta bakterier i 80-90 procent av proverna.

För mer information: Åsa Myrbeck,
SLU, tel 018-67 12 13, e-post asa.myrbeck@mv.slu.se
Projekt: 0233020 Direktsådd av höstvete som åtgärd för att förbättra kväveutnyttjandet under hösten i höstvete
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För mer information: Kerstin de Verdier, SVA, tel 018-67 41 44, e-post kerstin.de-verdier@sva.se
Projekt 0353011 Escherichia coli och
tarmflora samt antibiotikaresistens hos
bakterier från svenska kalvar

System där många små kalvar hålls
tillsammans i en stor box har blivit
allt vanligare och har många fördelar, men samtidigt ökar riskerna för
infektion. Ökad sjuklighet innebär
att man behandlar mer med antibiotika vilket i sin tur kan leda till
att antibiotikaresistens utvecklas
hos bakterier .
För att inte använda antibiotika i
onödan, rekommenderar forskarna
gårdar som har problem med kalvdiarré att:
•
•

•

•

Ta prover på 3-5 kalvar med
akut diarré för att hitta orsaken
till sjukdomen
Undersöka proverna för att
hitta rota- och coronavirus,
Cryptosporidium och E. coli F5
(K99)
Om E. coli F5 (K99) hittas bör
man utreda om den är resistent
mot någon typ av antibiotika
för att sedan behandla med det
antibiotika som är effektivast
Fortsätta behandla lunginflammationer med penicillin

Forskarna har undersökt prover
från 279 mjölkbesättningar. Prover
togs från kalvarnas näshålor och
avföring och samlades in under ett
år. I avföringsproverna var sjukdomsframkallande bakterier förvånansvärt vanliga. Mängden av de
diarréframkallande mikroorganismerna rotavirus (35 %), coronavirus
(16%) Cryptosporidium (39 %) och
ETEC (10 %) var betydligt högre än
vad som hittats i tidigare svenska

Foto:Rickard Häggbom, Bildarkivet

Uppland. Kvävemineraliseringen
i de direktsådda fälten jämfördes
med mineraliseringen från fält där
sådden skett med konventionell
plöjning och såbäddsbearbetning,
alternativt med reducerad bearbetning. I genomsnitt var kvävemineraliseringen åtta procent lägre
i direktsådda fält i jämförelse med
de konventionella. Hur stor mängd
av det mineraliserade kvävet som
läcker ut från fältet är dock oklart.
Skörden blev i genomsnitt två
procent lägre vid direktsådd än vid
konventionell markbearbetning, en
trolig anledning till detta är att förekomsten av ogräs var högre.
Direktsådd är vanligare utomlands där problem med jorderosion
och vattenhalter i marken leder till
att lantbrukare minskar markbearbetningen. I Sverige där problemen
med vattenbrist och erosion är förhållandevis små används inte direktsådd i lika stor utsträckning.

undersökningar.
När bakterierna behandlades
med antibiotika visade det sig att
32-52 % av avföringsproverna var
resistenta mot åtminstone en typ av
antibiotika. I Danmark är ca 80-90
% av proverna resistenta. Inga bakterier från luftvägarna var resistenta mot penicillin vilket var positivt.
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POSTTIDNINGB
Stiftelsen Lantbruksforskning
105 33 STOCKHOLM

Beställ från
SLF-biblioteket!
ARBETSMILJÖ
En temaskrift som redovisar tre års forskning inom området arbetsmiljö. Ämnen
som behandlas är olycksfall, lantbrukares
hälsa och risker vid växtodling och stallarbete. “Mer om Forskning nr 1 2006”.
FJÄDERFÄ
Resultat från flera års forskning på
värphöns och slaktfjäderfä presenteras i
skriften ”Mer om Forskning
nr 1, 2004”.

Foto: Jando, Stock Xchng

POTATIS
Resultaten från de senaste årens forskning
på matpotatis presenteras i ”Mer om
Forskning nr 2, 2003”.

Nya stövlar är guld värda
Att investera i ett par nya skor eller stövlar att ha vid arbete i stallar är en billig försäkring mot halkskador. Undersökningar från SLU visar att en tredjedel av bönderna går med slitna stövlar i ladugården vilket är en onödig riskfaktor.
Mjölkproducenter har ett farligt yrke
när det gäller förslitnings- och fallskador. Hala och ojämna golv i kombination med dåliga skor ökar riskerna. Stefan Pinzke på SLU i Alnarp
har undersökt hur olika golv och skor
kan påverka dessa risker.
Resultaten visar att det är under
mjölkning som den största risken för
halkolyckor finns, men även utgödsling och rengöring är tillfällen då
man bör se upp. Genomgående var
risken för att halka störst på betonggolv. Vatten, urin eller smuts på golvet bidrar till ökad halkrisk.
Mönstrade eller uppfrästa betonggolv är bra för både bonden och djuren. Halksäkerheten kan också ökas
genom att lägga på gjutasfalt eller
hårdplatsmassa ovanpå betonggolvet. Gummimatta eller plastspalt i
mjölkgropen är ett bra sätt att både
minska halkrisken och öka bekvämligheten.
I mjölkrummen bör man se upp
för våta golv, framförallt om man har
kakel eller klinkers. Lägg på en ytbeläggning av epoximassa eller se till
att torka golven ofta.
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MJÖLKPRODUKTION
Läs om resultaten från tre års forskning
inom mjölkproduktion,
produktkvalitet, vall och utfordring, hälsa,
avel samt inhysning ”Mer om Forskning nr
1, 2003”.
Skrifterna ”Mer om Forskning” är
producerade av Oscarsson Text & Form.

För att undvika halk- och olycksfallsrisker bör endast skyddsskor och
stövlar användas som har skyddståhätta, CE-märkning och halkfri sula.
Träskor bör undvikas eftersom de är
både hala och saknar ordentligt stöd
för foten. Slitna skor och stövlar skall
bytas ut.
Dessa slutsatser bygger på enkätundersökningar på 127 gårdar i Skåne och djupintervjuer på tre gårdar.
Dessutom mättes friktion vid olika
underlag och olika fotbeklädnader
samt tryckfördelningen i olika skor.
Forskarna jobbar vidare med att
kombinera underlag som är bra för
både djur och människor.
För mer information: Stefan Pinzke,
SLU, tel 040-41 54 93, e-post stefan.pinzke@ltj.slu.se
Projekt 0235013 Lämpliga gångunderlag och fotbeklädnader för att undvika
olyckor och besvär vid arbete i kostallar.

Beställ skrifterna GRATIS på
tfn 08-787 51 54
fax 08-22 68 30
eller per post
Stiftelsen Lantbruksforskning
105 33 Stockholm
Du kan också beställa via hemsidan
www.lantbruksforskning.se
eller på e-post till josefin.kihlberg@lrf.se
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