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Slutna besättningar är friskare, gri-
sarna mer snabbväxande och behöver 
mindre foder. Fri fodertilldelning ger 
ökad tillväxt och lägre foderförbruk-
ning. Slaktgrisar växer sämre i gamla, 
orenoverade stallar. Det är några kän-
da samband som förklarar faktiska 
skillnader i tillväxt, foderförbrukning 
och hälsoläge mellan gårdar och inom 
gårdar. Men mellan 20 och 40 procent 
av skillnaden mellan olika slaktgris-
gårdar går inte att förklara annat än 
med företagsledningens kapacitet.

De svenska grisproducenterna har 
i genomsnitt högre kostnader än i 
konkurrentländer som Danmark och 
Nederländerna. Skillnaden har mins-
kat på senare år men fortfarande är 
produktionskostnaden 12-17 procent 
högre i Sverige. Samtidigt går det att 
se stora skillnader på de faktorer som 
påverkar lönsamheten – tillväxt, fo-
derförbrukning och hälsoläge – mel-
lan de bästa och sämsta anläggning-
arna även i Sverige. 

Goda rutiner 
och ledning 
ger effektiv 
slaktgris‑ 
produktion Fo
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– Vi gjorde en gårdsinventering och 
matchade den med data som rappor-
terats in till programmet Pigwin slakt 
och med slaktanmärkningar berättar 
Ruben Hoffmann, forskare på SLU. 
Analysen visar hur olika faktorer 
påverkar produktionsresultaten och 
hur mycket av variationen mellan och 
inom gårdar som kan förklaras av 
dessa faktorer.

Friska grisar är lönsamma grisar
En faktor som tydligt gynnar till-
växten är slutna besättningar. Det 
vill säga att samma företag har både 
smågrisproduktion och slaktsvins-
produktion alternativt att man köper 
smågrisar från enbart en smågris-
producent. Slutna besättningar ökar 
också sannolikheten för låg förekomst 
av lungsjukdomar och dödlighet, 
dessutom är foderförbrukningen 
lägre i slutna besättningar. 

Vaccinering mot PMWS har också 

en betydande positiv effekt medan 
dubbelt antal grisar insatta per box 
är negativt. Den faktor som hade 
tydligast positiv effekt på grisarnas 
tillväxt var fri tillgång till foder. Fri 
fodertilldelning minskade samtidigt 
foderförbrukningen. 

– Studien bekräftar kunskap som vi 
redan har, säger Barbro Mattsson på 
Gård & djurhälsan. Men befintlig 
kunskap som inte används är ganska 
bortkastad. Jag hoppas att Winpig 
slakt, uppföljaren till Pigwin, kommer 
att användas i större utsträckning för 
att utvärdera och  förbättra den egna 
verksamheten.

Företagsledning viktig faktor
Studien bygger på telefonintervjuer 
med 70 procent av de uppfödare som 
var anslutna till Pigwin slakt och på 
produktionsresultat från Pigwin samt 
på slaktanmärkningar . Den ger svar på 
hur faktorer som rör till exempel teknik, 

I SEPTEMBER ÖPPNADE vi en specialutlysning inom trädgårds-
området. Utlysningen blev möjlig genom att fyra organisationer 
tillsammans gick in med 400 000 kronor. Forskningsrådet Formas 
medfinansierar utlysningen med 1,5 miljoner kronor.

DE ORGANISATIONER  som har tecknat avtal om finansiering av 
trädgårdsforskning är Elsanta, Kalmar Ölands trädgårdsprodukter, 
Moek och Äppelriket. Stiftelsen Lantbruksforskning har finan-
sierat nästan 100 trädgårdsprojekt under perioden 2003-2013, 
men då med återförda miljöskatter. Det här är första gången som 
företag inom näringen tar direkt ansvar för att finansiera forsk-
ning genom stiftelsen.

EXTRA: SPECIALUTLYSNING INOM TRÄDGÅRD MED PRIVAT FINANSIERING

PARTERNAS AMBITION är att specialutlysningen ska lägga grun-
den för en årlig trädgårdsfinansierng av den öppna utlysningen 
som kontinuerligt kan bidra med ny och lönsam kunskap till 
branschen.

MER INFORMATION om utlysningen hittar du på stiftelsens webb-
plats, www.lantbruksforskning.se. Lär också mer på sidan tre!

Värmande hösthälsningar
Christian Nyrén, vd

artikeln fortsätter på nästa sida



Kväverik djupströgödsel kan rötas
Djupströgödsel från slaktkyck-
lingproduktion kan samrötas med 
nötflytgödsel med hjälp av så kall-
lad våtrötning. Traditionell teknik 
för flytgödselhantering kan hantera 
den rötrest som genereras. Eftersom 
kycklinggödsel innehåller tio gånger 
mer kväve än flytgödsel får kyckling-
gödseln utgöra maximalt femton 
procent av substratblandningen vid 
samrötning. När andelen kyckling-
gödsel ökas till tjugo procent av 
substratblandningen vid samrötning 
hämmas rötningsprocessen och 
gasproduktionen sjunker med 45 
procent. Innan djupströgödseln från 
slaktkycklingproduktionen kan sam-
rötas med nötflytgödsel delas den 
sönder till en slurry med hjälp av våt 
teknik i två steg och får en partikel-
storlek motsvarande nötflytgödselns. 
Om djupströbädden innehåller grus, 
sten och metallföremål uppstår stort 
slitage på den finskärande kvarnen. 
Ur ett ekonomiskt perspektiv finns 
skäl för gårdsanläggningar som rötar 
flytgödsel att tillföra energirik fast-
gödsel till rötkammaren.
Projekt V1040066

Sporangier tuffare än många tror
Potatisbladmögel är ett stort och väx-
ande problem för potatisodlare. För 
att lära sig mer om hur sjukdomen 
smittar undersökte forskare vid SLU 
hur och när svampens föröknings-
kroppar, sporangierna, sprids. Det 
visade sig att sporangieaktiviteten 
var som högst mellan 10 och 14, ett 
väntat resultat. Men det som förvå-
nade forskarna var att sporangierna 
spreds under hela dygnet, speciellt 
under kvällen fram till midnatt och 
att de kunde infektera potatisplantor 
även under mycket soliga dagar med 
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skötsel och rekrytering påverkar pro-
duktionsresultat och djurhälsa. Dessa 
faktorer förklarar 60-80 procent av 
variationen i produktionsresultat mel-
lan och inom gårdar. Det som återstår 
är företagsledande kapacitet. En viktig 
slutsats är att mycket finns att vinna på 
att utveckla effektiva lednings- och in-
formationssystem för bättre uppföljning 

och anpassning av verksamheten.

– Jag skulle vilja gå igenom en anlägg-
ning steg för steg och är övertygad 
om att det går att förbättra resultaten 
genom att tillämpa känd teknik, säger 
Barbro Mattsson. Vi kan göra mycket 
mer med ventilation, automatiska 
ströare, moderna stallar och kanske 

fuktighetsgenomsläppliga golv, men 
vi måste börja med att trimma det vi 
redan kan!

Mer information
Ruben Hoffmann, SLU
018‑67 17 37, ruben.hoffman@slu.se

Projekt V1146080: ”Vilka faktorer förklarar 
variationer i djurhälsa, produktion och lön‑
samhet i svensk slaktsvinsproduktion?”

fortsättning från första sidan

intensiv solstrålning som är dödligt 
farlig för sporangierna. Ytterligare ett 
överraskande resultat av studien är 
den stora genotypiska variationen, i 
30 prov hittades 23 olika genvarian-
ter. En samnordisk insamling pekade 
tydligt i samma riktning vilket visar 
att oosporer, tjockväggiga vilstruktu-
rer, är mycket viktiga för potatisblad-
möglets fortplantning.
Projekt S0649005

Juverinfektion vanligt hos tackor
En fjärdedel av drygt 700 mjölkprov-
tagna svenska tackor hade juverin-
fektion trots att de inte uppvisade 
synliga tecken på dålig juverhälsa. 
Drygt hälften av de bakterier som 
odlades fram tillhörde den stora och 
brokiga gruppen koagulasnegativa 
stafylokocker (KNS). En del KNS-
arter är sannolikt relativt harmlösa 
medan andra kan ge problem med 
långvariga inflammationer i juvret. 
Knappt en tiondel av juverinfektio-
nerna orsakades av Staphylococcus 
aureus som är den bakterie som är 
vanligast vid allvarliga, mer aggres-
siva, juverinflammationer. Ett så kall-
lat CMT (California Mastitis Test) är 
användbart för att identifiera tackor 
med juverinfektion. Tackor äldre än 
tre år, tackor som lammat mer än en 
gång, tackor med två eller fler lamm 
och trögmjölkade tackor har en ökad 
risk för juverinfektion. Tackans ras 
och hull saknar betydelse. Genom 
att klippa tackorna mer än 1,5 må-
nad före lamning, känna igenom 
tackornas juver vid lamning, kontrol-
lera CMT på risktackor, behandla 
synliga juverinflammationer med 
antibiotika och antiinflammatoriskt 
läkemedel, slakta ut tackor som gått 
i sjukbox eller gruppera dem skiljt 
från friska tackor samt inte avvänja 

lammen för tidigt minskas risken för 
juverinfektion. 
Projekt H1250075

Knäpparlarver trivs i fånggröda
Knäpparlarver är ett problem för 
potatisodlare eftersom kvaliteten och 
den säljbara skörden minskar. Det 
visade sig i projektet att knäppar-
larverna har lättare att överleva i en 
växtföljd med fånggröda. Larverna 
var fler där än i försöksled med jord-
bearbetning och vårspannmål, enbart 
sådd av vårspannmål, träda eller 
ärtor och våroljeväxter kombinerat 
med flera jordbearbetningstillfällen. 
En annan slutsats av projekten är att 
man med hjälp av feromonfällor kan 
få reda på vilka knäppararter som fö-
rekommer och mängden skalbaggar. 
Metoden går dock inte att använda 
för att få reda på mängden larver el-
ler skador i potatisen.
Projekt V0642007 & H0842022

Beräkna lönsamheten  
av axgångsbehandling
Fyra faktorer avgör om det är lönsamt 
med axgångsbehandling mot blad-
fläckssjuka i höstvete: Vetepris och 
bekämpningskostnader, regndagar 
under sen vår och nederbörd veck-
orna innan axgång, kvävegödsling 
som enskild faktor och i interaktion 
med nederbörd samt angrepp i fältet 
vid bekämpningstillfället. Med hjälp 
av de faktorerna går det att avgöra 
när bekämpning är motiverat och när 
man hellre bör låta bli.
Projekt H0942155

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



Nötkreatur som har en bra viloplats 
i ett lagom stort liggbås mår bra. 
Och om ungtjurar kan ha samma 
liggbås från avvänjning till slakt, 
så att stallet utnyttjas väl, mår 
uppfödarens ekonomi också bra. 

I dikoproduktionen föds kalvarna 
normalt i början av året. De avvänjs på 
hösten och under vintern mer än för-
dubblar de sin vikt. Då kommer de efter 
hand att behöva mer plats. Olika in-
hysningssystem för tjurkalvar har olika 
för- och nackdelar. Med djupströbädd 
får man ett mjukt underlag men det 
bygger på tillgång till halm, som också 
har alternativa användningsområden. 
I gummispaltsboxar behövs inte halm 
men dräneringen och därmed djurens 
hygien är en utmaning. Liggbås är 
något mer tidskrävande och bygger på 
att tjurarna flyttas till avdelningar med 
större liggbås när de växer. Det innebär 
högre kostnader för tjurar som är födda 
under en kort säsong eftersom byggna-
den inte kan utnyttjas fullt ut. 

Lägre kostnader med flexibla liggbås
Ett sätt att göra liggbås mer kostnadsef-
fektiva är att hålla säsongsmässigt födda 

tjurar i samma avdelning under hela 
uppfödningen. Det borde vara möjligt om 
båsens storlek kan anpassas till djurens 
tillväxt. I projektet minskades liggbåsens 
längd med hjälp av nackbom och bröst-
planka till tre olika intervall anpassade 
efter tjurarnas tillväxt. 

– I ett för litet liggbås finns risk att dju-
ren i stället lägger sig i gångarna säger 
Anders Herlin, forskare vid SLU. I ett för 
stort liggbås kan de förorena den egna 
liggytan eller krypa in under rör. I bägge 
fallen riskerar man försämrad hygien och 
skador. 

En kombination av nackbom och bröst-
planka gav en tydlig effekt i den bakre 
delen av liggbåset med lägre förekomst 
av gödselkokor, spridd gödsel och urin, 
framför allt när djuren var som yngst. 
Men ett problem var att framför allt de 
yngsta tjurarna gärna vände sig i liggbå-
sen och smutsade ned främre delen av 
liggbåsen i stället. I takt med att djuren 
blev äldre minskade problemen med ned-
smutsning och i slutet av uppfödningen, 
inför slakt, var djuren mycket rena.

Styrande underlag möjlig väg framåt
För att kunna hålla tjurarna i samma 
liggbås behövs alltså en lösning som 
hindrar de yngsta tjurarna från att 
vända sig om. Ett möjligt sätt skulle 
kunna vara att ha olika underlag i 
olika delar av båset.

– Med ett mjukt underlag i liggbåsets 
främre del borde tjurarna bli mer 
benägna att lägga sig i rätt riktning 

föreslår Anders Herlin. Vi vet att 
nötkreatur föredrar att gå ned på knä 
där det är mjukt och då skulle de 
också få en renare och behagligare 
miljö.

– Projektet har inneburit ny kunskap, 
nya utmaningar och nya idéer om 
hur vi kan gå vidare avslutar Anders 
Herlin. Jag tror nog att vi framöver 
kan åstadkomma rejäla förbättringar 
för dem som väljer liggbås som 
inhysningssystem.

För mer information 
Anders Herlin, SLU 
040‑41 52 19, anders.herlin@slu.se

Projekt H1050217: ”Samma liggbås under hela 
uppfödningen av ungtjur genom enkla modifi‑
kationer av inredningsdetaljer”

Flexibla  
liggbås för 
växande tjurar

I SEPTEMBER BLEV FINANSIERINGEN KLAR för en specialutlys-
ning inom trädgårdsområdet. Många möten och samtal har lett 
fram till den nya utlysningen. Utmaningen har legat i att komma 
överens om finansieringsmodell och nu har alltså fyra organi-
sationer gått i bräschen och tar ansvar för den privata finan-
sieringen genom att investera 400 000 kronor: Elsanta, Kalmar 
Ölands trädgårdsprodukter, Moek och Äppelriket. Formas står för 
den statliga medfinansieringen om 1,5 miljoner kronor. 

DEN SVENSKA TRÄDGÅRDSNÄRINGEN omsätter 7 miljarder kro-
nor i primärproducentledet, brukar 50 000 hektar och sysselsät-
ter 20 000 personer. Det finns goda möjligheter för näringen 
att växa ytterligare men samtidigt finns ett stort behov av 
forskning och innovation. Höstens utlysning blir ett svar på den 
utmaningen.

UTLYSNINGEN ÄR ÖPPEN till den 30 oktober. Priotriterade områ-
den är: 
• metoder för selektiv och optimal precisionsanvändning av be-
kämpningsmedel, samt förlängning av odlingssäsongen.
• rätt produkter och produktionsteknik för ökad lönsamhet på 
marknaden.

Särskilt välkomnar vi ansökningar som bygger på på samverkan 

TRÄDGÅRDSUTLYSNINGEN: NY FORSKNING I BRANSCH PÅ FRAMMARSCH

mellan forskare, rådgivare och odlare och som har ett uttalat 
fokus på lönsamhet och tillväxt.

INGE ERLANDSON ÄR ORDFÖRANDE för LRF trädgårds sektion 
marknad frukt och grönt och dessutom vd för Moek, en av de 
finansierande organisationerna. 

VARFÖR GÖR MOEK DEN HÄR INVESTERINGEN?

- Målet är att utveckla näringen för framtiden. Genom att 
investera en liten del i dag kan vi se till att vi kommer att ha 
produkter och en verksamhet i framtiden. Det är precis som våra 
företrädare har gjort, tack vare deras arbete står vi där vi är i 
dag. Och Formas medfinansiering är naturligtvis en viktig anled-
ning till att finansieringen blir av nu.

VILKA FÖRHOPPNINGAR HAR DU PÅ DE NYA PROJEKTEN?

- Vi behöver innovation och nytänkande. Både hur man kan för-
bättra dagens verksamhet och helt nya idéer. Det är inte min roll 
att säga vad det ska bli för projekt utan det är andra personer 
med nya idéer och gärna ett perspektiv utifrån som kan bidra 
med den delen. Men jag ser gärna projekt som tänker utanför 
dagens ramar.

Olja och såpa skyddar mot mjöldagg
Oljor och såpblandning ger god 
skyddseffekt, och läkande effekt, mot 
mjöldagg på korn. När forskarna 
testade ett tiotal alternativa preparat 
i växthus och på fält fick de en stark 
skyddseffekt mot mjöldagg och även 
lägre angrepp av bladfläcksjuka, 
sköldfläcksjuka, rost och flera andra 
sjukdomar. Det rörde sig om ett be-
gränsat pilotprojekt men resultaten 
pekar tydligt på hur jordbruket, både 
det konventionella och det ekolo-
giska, kan bli ännu miljövänligare.
Projekt V0633017

FLER FÄRDIGA FORSKNINGSPROJEKT



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

Nyhetsbrevet via mail
WWW.LANTBRUKSFORSKNING.SE/NYHETSBREV

Twitter
@LANTBRUKSFORSKN

CITERA OSS GÄRNA 
och kom ihåg att ange källan! Y

TT
ER

LI
G

A
R

E 
LÄ

SN
IN

G

Ny kunskap 
banar väg för 
kycklingvaccin
Många konventionellt uppfödda 
kycklingar får regelmässigt så 
kallad koccidiostatika i fodret. 
Det  används för att döda Eimeria-
parasiter som orsakar den fruktade 
sjukdomen koccidios. På längre sikt 
finns risk för resistens och då, om 
inte förr, behövs ett välfungerande 
vaccin. Forskare vid SVA har stu-
derat hur hönsens immunsvar rea-
gerar på infektion och lagt grunden 
för ett nytt vaccin.

Koccidios orsakas av den encelliga 
Eimeria-parasiten och kan leda till ut-
torkning, försämrat näringsupptag, 
allvarliga tarmskador och dödsfall hos 
kycklingar. Med ett nytt och effektivt 
vaccin skulle infektionerna kunna 
stoppas av fåglarnas eget immunför-
svar i stället för med koccidiostatika. 
Det finns visserligen vaccin i dag men 
de är svåra att hantera, har begränsad 
hållbarhet och eftersom de är kom-
plicerade att tillverka är tillgången 
begränsad. 

T-mördarceller hindrar  
parasitens tillväxt
I projektet jämförde forskarna infek-
tionsförloppet hos tidigare oinfek-
terade och hos immuna höns för att 
få reda på när i parasitens livscykel 
som immunsystemet är effektivt och 
vilka mekanismer som skyddar. I 
de immuna fåglarna stoppades pa-
rasitens utveckling redan tre dagar 
efter infektionstillfället. Det mesta 
tyder på att det är T-mördarceller, en 

typ av vita blodkroppar som dödar 
kroppsegna, infekterade celler, som 
hindrar parasitens utveckling. Antalet 
T-mördarceller ökade även hos de 
tidigare osmittade hönsen men alltför 
långsamt för att hindra parasiten.

– Genom att studera immunsvaret får 
vi svar på hur det ska se ut hos höns 
som har ett effektivt skydd säger Eva 
Wattrang, docent vid SVA. Det hjälper 
oss också att hitta hjälpsubstanser 
som förbättrar vaccinets effekt.

Utmaning att hitta rätt protein
Nästa steg för att kunna ta fram ett vac-
cin är bättre kunskap om själva parasi-
ten. För varje Eimeria-art behövs minst 
ett protein som ger bra immunsvar. 
Problemet är att det finns sju Eimeria-
arter och att varje art har tusentals 
gener och lika många proteiner. Som en 
jämförelse har influensavirus bara elva 
proteiner.

– Fördelen med Eimeria-parasiterna 
är att ett effektivt vaccin skulle ge ett 
fantastiskt bra skydd berättar Eva Watt-
rang. Nackdelen är att de är kompli-

Stiftelsen Lantbruksforskning har som 
mål att skapa tillväxt och konkurrenskraft 
åt lantbruket och dess företagare genom 
att finansiera tillämpbar forskning och 
utveckling. Stiftelsen finansierar forsk‑
ning inom fyra fokusområden. Medel till 
forskningen kommer från lantbrukarna 
själva samt från statlig medfinansiering. 

Stiftelsen Lantbruksforsknings 
nyhetsbrev ges ut med sex nummer per 
år och beskriver kortfattat resultat från 
forskningsprojekt som finansierats genom 
stiftelsen.
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cerade och svåra att forska på. Det går 
till exempel inte att odla parasiterna i 
provrör utan vi måste använda levande 
höns. 

Ett nytt vaccin skulle även kunna an-
vändas i ekologisk produktion där koc-
cidiostatika inte är tillåtet. Det är svårt 
att uppskatta hur lång tid det kan ta 
innan det finns ett nytt vaccin på mark-
naden men 5-10 år är inte särskilt lång 
tid när det gäller vaccin. Det nuvarande 
parasitmedlet har hittills använts i över 
15 år utan resistansutveckling, tack vare 
kontrollerad användning.

– Eimeria-parasiter kan vara mycket 
sjukdomsframkallande och svåra att 
ta fram vaccin mot. Dagens motmedel, 
koccidiostatika, kommer inte att fung-
era för evigt. Därför kommer vi att 
behöva en annan lösning avslutar Eva 
Wattrang.

För mer information
Eva Wattrang, SVA 
018‑67 40 34, eva.wattrang@sva.se

Projekt H0943179: ”Utveckling av vaccin mot 
koccidios hos slaktkyckling”

Vävnadssnitt av blindtarm från höna smittad med Eimeria tenella
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