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Christian Nyrén, vdDet blir en specialutlysning även denna höst. 
Efter ekologisk produktion och konsumtion 
(2014) samt trädgård (2015) är det i år dags 
för en satsning på lantbrukets djur.

Utlysningen blir möjlig tack vare Agria 
Djurförsäkring som finansierar utlysningen 
med 1 400 000 kronor. Läs mer om höstens 
specialutlysning på sidan 3.

Agria Djurförsäkring går också in som lång-
siktig finansiär och kommer att investera fyra 
promille av sina intäkter från försäkringar för 
lantbrukets djur genom stiftelsen.

Så här kommenterar Stefan Fur, Agria 
Djurförsäkrings  affärsområdeschef Häst & 
Lantbruk: ”Agria vill aktivt bidra till att skapa 
trygghet och en hållbar miljö för lantbrukare 

och deras djur. Som speci-
alistbolag ser vi en stor del av de behov där 
forskning kan ge ökad kompetens och bidrar 
till detta”.

Sedan i våras finns Stiftelsen Lantbruks-
forskning även på på Facebook.  
Gilla på facebook.com/lantbruksforskning.

Trevlig läsning!

Agria Djurförsäkring ny finansiär
Stiftelsen Lantbruksforskning har tecknat ett nytt avtal med Agria Djurför-
säkring, det möjliggör en specialutlysning i höst och mer forskning på sikt.

Resistens mot antibiotika är ett allvarligt och 
växande problem inom såväl human- som 
veterinärmedicin. Bland svenska nötkreatur 
är resistensläget över lag gott, men hos yngre 
kalvar i mjölkbesättningar finns ofta resisten-
ta tarmbakterier. Till exempel bakterier som 
E. coli kan vara resistenta mot antibiotika som 
används för behandling av både människor 
och djur.

Det kan bero på att små kalvar ofta ut-
fodras med mjölk från kor som behandlats 
med antibiotika. Sådan mjölk får inte levere-
ras till mejeriet förrän efter en viss karenstid 
efter behandlingens slut.

Om detta ökar förekomsten av antibiotika-
resistenta tarmbakterier har undersökts av 
Anna Duse, forskare vid SVA.

Vanligt med karensmjölk till kalvar
Arbetet inleddes 2011 med en enkät till mjölk-
producenter med frågor om hur mjölk från 
antibiotikabehandlade kor används till kalvar. 
Av de 457 svaren framgår att på 56 procent 
av gårdarna får kalvarna mjölk från kor som 
fortfarande behandlas och på 79 procent av 
dem får kalvarna mjölk som produceras un-
der karenstiden.

Enkäten följdes upp med bakteriologisk 
undersökning av avföringsprov från 756 kal-
var på 243 gårdar. 

Resultaten visar att användning av mjölk 
från kor som behandlas under laktationen är 
en riskfaktor för resistensutveckling, men det 
finns även andra faktorer, som kalvarnas ål-
der, inhysningsform och gårdens geografiska 
läge.

– Det är väldigt komplext, många faktorer 
påverkar. Det är inte säkert att resistensen blir 
mindre på en gård om man slutar med karens-
mjölk, säger Anna Duse.

Kalvningsboxen kan vara en reservoar
En fördjupad studie på 23 gårdar gjordes 
under hösten 2014. Syftet var att undersöka 
besättningar med hög respektive låg före-
komst av resistens mot kinolonantibiotika 
hos kalvarna.

Prov togs på kor, kalvar, mjölk och punkter 
i stallmiljön, och rutiner för arbetet i stallet 
kartlades. På gårdar med hög andel kinolon-
resistenta bakterier fanns dessa bakterier 
ofta på väggar i kalvboxarna, i kalvarnas fo-
dertråg och mjölkhinkar samt i kalvningsbox-
en och i avföring från nykalvade kor.

Riskfaktorer var bland annat användning 
av kinolonantibiotika på gården och om kal-
var får mjölk från behandlade kor. Resultatet 
tyder på att kalvningsboxen skulle kunna vara 
en reservoar för kinolonresistenta bakterier.

Samma typ av resistenta bakterier hitta-
des i flera besättningar vilket tyder på att de 
kan spridas mellan gårdar.

Råmjölken riskfri
Utifrån studierna rekommenderar Anna Duse 
att mjölk från kor som behandlats under lak-
tationen helst inte ska ges till kalvar. 

– Jag måste ge den rekommendationen, 
när jag har hittat sambandet mellan utfodring 
av kalven med sådan mjölk och förekomsten 
av resistens. Trots att det är praktiskt och 
ekonomiskt för bonden, det kan handla om 
rätt stora kvantiteter mjölk, så ska man inte 
göra det, säger hon.

Råmjölk och den första mjölken efter rå-
mjölken från kor som behandlats vid sinlägg-
ningen kan däremot ges till kalvar.

– Man ska också undvika bredspektru-
mantibiotika, de ger mer resistens. Välj i för-
sta hand penicillin, säger Anna Duse.
 
Projekt V1230008: ”Orsaker till antibiotikaresistens hos tarmbak-
terier från kalvar i mjölkbesättningar – del II” 
Anna Duse, anna.duse@sva.se

Karensmjölk till kalven ökar risken för antibiotikaresistens
Kalvar i mjölkbesättningar bär ofta på tarmbakterier som är resistenta mot anti-
biotika. Att de får mjölk från kor som behandlats med antibiotika kan öka risken 
för resistensutveckling.
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Modern teknik gör radhackning av grödor allt 
effektivare. Med styrteknik kan hackningen 
utföras med precision, och med ökat radav-
stånd kan man hacka även i sent i grödans 
utveckling. Framför allt i den ekologiska 
odlingen är radhackningen viktig i ogräsbe-
kämpningen.

Men hur ska tekniken tillämpas? Vilket 
radavstånd och vilken utsädesmängd ger 
bästa skörd och hur många hackningar ska 
göras för att rotogräsen ska hållas tillbaka? 
Detta var några frågor Hushållningssällska-
pet Östergötland sökt svaren på i ett projekt 
finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning 
och Lantmännens forskningsstiftelse.

”Bredband” bättre än smal rad
– Projektet har omfattat två delar, dels 

”tistelbekämpning”, dels ”raduppbyggnad”. I 
fråga om tistelbekämpning är resultaten svår-
tolkade, men i fråga om raduppbyggnad ser 
vi tydliga resultat, säger Per Ståhl, Hushåll-
ningssällskapet Östergötland.

Äldre försök visar ett samband mellan 
ökat radavstånd och lägre skörd. Ekologiska 
försök visar att mellan det traditionella radav-
ståndet 12,5 cm och 25 cm finns ingen skill-
nad i höstvete. De nya försöken bekräftar att 
skörden minskar när radavståndet ökar från 
25 till 50 cm, men också hur man nästan kan 
eliminera minskningen.

– Vi har visat att om man lägger utsädet i 
ett brett band minskar man skördeförlusten. 
Vi har också visat att man kan gå ned i utsä-
desmängd samt att man kan hacka efter ax-
gång utan att tappa i skörd, säger Per Ståhl.

Fältförsök i Mellansverige
Under 2012–2014 genomfördes 20 fältförsök 
i Mellansverige, tolv i vårvete och åtta i höst-
vete. Tio försök genomfördes med fyra olika 
led: 50 cm radavstånd, 50 cm radavstånd 
med reducerad utsädesmängd (70 procent), 
sådd i parvisa rader med 50 cm avstånd mel-
lan radernas centrum samt sådd i ett 12–14 
cm brett band med 50 cm avstånd mellan 
bandens centrum. Ett referensled med 25 cm 
radavstånd anlades.

En åtta meter bred Cameleon kombina-
tionsmaskin med kamerastyrda billar använ-
des för sådd och hackning.

Resultaten visar att skördeförlusten kan 
minskas genom att såraden breddas, från 
10–12 procents förlust med traditionell smal 
rad till 5–7 procents förlust med utsädet i ett 
cirka tolv centimeter brett band.

Breda band var också något bättre än sådd 
i täta dubbelrader med cirka fem centimeter 
mellan raderna.

Leden med till 70 procent reducerad utsä-
desmängd i smal rad med 50 cm avstånd ger 
lika hög skörd som normal utsädesmängd.

Stort radavstånd ger möjligheter
Försöken med tistelbekämpning, tio stycken i 
höst- och vårvete, visar också att radhackning 
kan göras efter axgång utan att skörden på-
verkas jämfört med två hackningar. Två eller 
tre hackningar på 50 cm radavstånd är lika 
effektivt mot åkertistel som två hackningar 
på 25 cm radavstånd

Effekten på rotogräs påverkades av kvä-
vetillgång och typ av ogräs. I bestånd med 
litet antal tistlar tenderade antalet att öka 
året efter. Vid större förekomster var effekten 
bättre, men uppföljande mekaniska åtgärder 
är viktiga.

Proteinhalten ökade med 0,5–1 procent i 
alla led med 50 cm radavstånd, annars var 25 
cm avstånd bättre i de flesta avseenden.

Varför ska man experimentera med 50 cm 
avstånd om 25 cm är lika bra eller bättre?

– Med större avstånd får man större möj-
ligheter att göra saker mellan raderna, förkla-
rar Per Ståhl.

– Vi vill gå vidare och titta på om man kan 
få till plöjningsfri ekologisk odling, till exem-
pel om man kan så in en gröda mellan raderna 
och inte köra upp mer än stubbraden. Det 
skulle vara ganska revolutionerande att eta-
blera grödor utan tung jordbearbetning emel-
lan. Detta projekt är en pusselbit i det arbetet.
 
Projekt H1160130: ”Klimatrobusta odlingssystem med radhack-
ning mot rot- och fröogräs i stråsäd” 
Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland,  
per.stahl@hushallningssallskapet.se

Brett band med utsäde bäst när radavståndet är stort
Med stort radavstånd vid sådden minskar skörden men förlusten minimeras om 
utsädet läggs i ett brett band i stället för i en traditionell smal rad, visar försök i 
ekologisk veteodling i Mellansverige.

Foto: Per Ståhl/Hushållningssällskapet Östergötland



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

Den 1 november 2016 öppnar stiftelsen en 
specialutlysning med tema lantbrukets djur. 
Utlysningen finansieras av Agria Djurförsäk-
ring och målet är att forskningsresultaten 
ska komma till direkt praktisk användning 
för att förebygga mekaniska skador. De för-
väntas också bidra till en ökad hållbarhet hos 
avelsdjur samt bilda underlag för åtgärder 
som ytterligare kan begränsa användning av 
antibiotika. 

Tre fokusområden
Fokus i utlysningen kommer att ligga på tre 
områden:

• Tjurar och hållbarhet (osteokondros)
• Skadeförebyggande golvytor 
• Antibiotikahantering

Beredning i ett steg
Liksom i tidigare specialutlysningar gäller 
att beredningen görs i ett steg. Du som söker 
medel skickar alltså in en komplett ansökan 
med en gång.

Ansökningarna bedöms av en berednings-
grupp med representation från både näring 
och akademi, som bedömer både projektens 
förväntade relevans och nytta samt deras 
vetenskapliga kvalitet.

Viktiga datum
• Utlysningen öppnar 1 november 2016
• Utlysningen stänger 13 januari 2017
• Styrelsen tar beslut i mars 2017

Agria finansierar, stiftelsen administrerar
Agria Djurförsäkring bidrar med forsknings-
medel till utlysningen. Stiftelsen Lantbruks-
forskning står för administration och bered-
ning. 

Stiftelsens kostnader finansieras med 
avkastning på stiftelsens eget kapital, forsk-
ningsmedlen går oavkortat till just forskning.

Mer information
En utlysningstext kommer att publiceras på 
lantbruksforskning.se i slutet av vecka 42. 

Kontaktuppgifter till kansliet hittar du på 
lantbruksforskning.se/kontakt/kansli

Specialutlysning: Lantbrukets djur

 
Projekt V1036010

Välj äppelsorter som är  
motståndskraftiga mot fruktträdskräfta
Forskare vid SLU har undersökt genetiska 
skillnader i mottaglighet för fruktträdskräfta 
i 78 olika äppelsorter. Deras rekommenda-
tion är att välja motståndskraftiga sorter 
vid nyetablering. Bland dem märks Aroma, 
Santana, Golden Delicious, Mutsu, Filippa, 
Röd Astrakan, Maigold, Jonathan, Liberty och 
Prairiefire. Forskarna har också utvecklat en 
PCR-baserad metod för att påvisa kräftinfek-
tion som de förespråkar för att testa träd där 
fruktträdskräfta misstänks.
 
Projekt H0933204

Bättre täckningsbidrag  
med plöjningsfri odling
Många spannmålsodlingar är ensidiga med 
stort inslag av höstvete och korn. Samtidigt 
har reducerad jordbearbetning blivit vanli-
gare. Kombinationen innebär ökad risk för 
sjukdomar och kemisk bekämpning. Forskare 
vid SLU har gjort en systematisk jämförelse, 
under sex år, mellan olika växtföljder och 
bearbetningssystem. De kunde bland annat 
konstatera att ensidig växtföljd oftast gav 
lägre skörd, att både lyckosam odling av 
avbrottsgrödor och plöjningsfri odling gav 
högre täckningsbidrag samt att täckningsbi-
draget blev högre på större gårdar.
 
Projekt H0960195 & H0860030

Nya analysmetoder för bomullsmögel
Med nya DNA-baserade metoder går det på 
ett enklare och säkrare sätt att upptäcka 
svampen som orsakar bomullsmögel, Sclero-
tinia sclerotiorum, på rapsplantor. Ett effektivt 
sätt för att lokalisera fältsmitta är att ta pro-
ver på plantans lägst sittande blad. Forskarna 
har tagit fram en ny modell för riskvärdering 
och de har börjat använda sporfällor för att 
upptäcka när sporspridningen börjar. I försö-
ken visade det sig att prov på kronblad inte är 
någon säker metod för att upptäcka svampen 
och också att smitta kan finnas kvar i jorden 
även efter tio års odlingsuppehåll.

 
Projekt V1035032

Partikelseparator inte tillräckligt i svinstallar
Genom att installera partikelseparator i ett 
svinstall går det att minska halter av framför 
allt de minsta hälsoskadliga partiklarna. Den 
inflammatoriska reaktionen hos försöksper-
sonerna i minskade också med lägre höjning 
av kroppstemperaturen och mindre huvud-
värk som följd. Men bara en del av luften rena-
des och för många parametrar var det ingen 
skillnad på stall med och utan partikelsepa-
rator.  Baserat på begränsad luftrening, hög 
energiförbrukning och att inflammatoriska 
reaktioner inte eliminerades drar forskarna 
slutsatsen att partikelseparatorer inte är nå-
gon lämplig arbetsmiljöförbättrande åtgärd.
 
Projekt H1160258 

Rådgivande sortprovning  
i norra Sverige 2008-2012
Under perioden 2008 till och med 2012 finan-
sierade Stiftelsen Lantbruksforskning utökad 
provning av ett antal marknadssorter av strå-
säd med speciellt intresse för det nordliga 
odlingsområdet. Det var en del av den officiel-
la provningen av stråsäd i norra Sverige som 
genomfördes i SLU:s regi. Grundfinansiering-
en kom från de företag som anmält sorter till 
provning men tack vare medel från Stiftelsen 
Lantbruksforskning och andra forskningsstif-
telser i näringen kunde mer omfattande för-
sök genomföras. Sedan 2013 är sortprovning-
en för norra Sverige en del av Sverigeförsöken 
och återfinns på www.sverigeforsoken.se.
 
Projekt V1030052

Stora skillnader i kors metanproduktion
Forskare har tagit fram en ny metod för att 
mäta effekten av fodermedel, foderstater 
och fodertillsatser på metanproduktion i 
våmmen. Deras analys av våmvätska från 
kor visar på stora individuella variationer i 
innehåll av metanbildande mikroorganismer 
och bildning av metan. Det visar att med mer 
kunskap skulle det gå att sänka kornas meta-
nutsläpp genom avel och fodertillskott.

 
Projekt H0633195

Raps, lin och ärt bättre förfrukt  
för höstvete än stråsäd
Höstvete med ärt som förfrukt gav 800 kg 
mer kärna per hektar än med höstvete som 
förfrukt. Lin och vårraps var nästan lika bra 
förfrukt som ärt. Med svampbekämpning 
ökade skördarna med 400 kg höstvetekärna 
per hektar oberoende av bearbetningssys-
tem, trots att svampsjukdomar verkade vara 
vanligare med reducerad jordbearbetning och 
med stråsäd som förfrukt. Effekter av förfrukt 
och jordbearbetning uppstår tidigt på säsong-
en och påverkar framförallt antalet plantor 
och ax per ytenhet.
 
Projekt V1030045 

Klimatvänligare kor med 
genomisk avelsvärdering
Genom att ta med klimatpåverkan i avels-
målet kan kornas klimatavtryck minska utan 
att mjölkproduktionen eller funktionella 
egenskaper påverkas negativt. Det handlar 
om att hitta så kallade indikatoregenskaper 
som bidrar till ett lägre klimatpåverkan. Ge-
nom att använda sig av olika scenarier kom 
forskarna fram till att egenskapen hållbarhet, 
det vill säga om kon blir utslagen efter första 
laktationen eller inte, gav störst genetisk 
framgång. På sikt skulle metangas mätt i 
kons utandningsluft i mjölkroboten kunna bli 
en egenskap att använda i avelsarbetet.
 
Projekt V0733243

Grund plöjningsfri odling  
lyckosam i Skåne och Halland
En jämförelse mellan plöjningsfri bearbetning 
och plöjning på olika djup i Skåne och Halland 
visade på små skillnader i skörd. Resultaten 
liknar resultat från andra delar av landet där 
djup bearbetning sällan gett högre skörd. 
Visserligen blev marken mer packad i det plöj-
ningsfria systemet men det påverkade inte 
rottillväxten eller skörd. Risken för läckage av 
bekämpningsmedel ökade inte heller. Projek-
tets slutsats är alltså att det inte ekonomiskt 
går att motivera ökat bearbetningsdjup.
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Foto: Sandra  Lindström/SLU & Hushållningssällskapet Skåne

Att insektspollinering spelar roll för avkast-
ningen av jordbruksgrödor är känt, men riktigt 
hur stor är inte särskilt väl undersökt. Hus-
hållningssällskapet i Skåne, SLU och Lunds 
universitet har samarbetat i ett projekt med 
försök i hela fält samt i växthus och i provru-
tor i både Sverige och Italien för att ta reda på 
mer om insekternas betydelse för höstraps-
skörden.

Försök i skånska rapsfält
– Det är intressant att man tidigare inte har 
studerat effekterna av bin i fält. Det är grund-
läggande kunskap för lantbrukaren och det 
räcker inte med mindre försök, man måste 
testa i fält, säger Sandra Lindström, dokto-
rand vid SLU, som lett projektet.

De storskaliga fältförsöken gjordes under 
två odlingssäsonger. Sammanlagt 43 fält, alla 
i Skåne, med en genomsnittlig storlek på 13,9 
hektar ingick i försöken. I 22 av fälten sattes 
honungsbin ut, i genomsnitt 28 bisamhällen 
per fält. Resterande fält saknade bigårdar i 
närheten och användes som kontrollfält.

Insekter räknades
Fälten såddes antingen med en av tre lin-

jesorter (Galileo, Epure, Alpaga) eller en av tre 
hybridsorter (Excalibur, Compass, Expower). 
Linjesorter förädlas på konventionellt sätt 
medan hybridsorter tas fram genom styrd 
korsning av inavlade men obesläktade föräld-
rasorter. Skörden av hybridsorter kan inte an-
vändas till utsäde, och priset för hybridutsäde 
är högre än för linjesorterna. Hybridsorterna 
marknadsförs som härdigare och mer högav-
kastande än linjesorterna.

Förekomsten av insekter inventerades 
upprepade gånger under blomningen på olika 
punkter i fälten. Information om sådatum, ut-
sädesmängd, förfrukt, gödsling, växtskydds-
åtgärder med mera samlades in. Försöksytor 
på olika punkter i fälten skördades när rapsen 
var mogen.

Linjesorter slog hybriderna
Resultaten visar att utsättning av honungsbin 
ger betydligt fler blombesökande bin jämfört 

med kontrollfälten och att detta ökade skör-
den. Men: bara i fält med linjesorter. 

Med honungsbin som pollinerare överträf-
fade linjesorterna hybriderna, som annars 
anses vara mer högavkastande. Skördeök-
ningen var 10,6 procent (448 kg per hektar) i 
linjesorter med bin jämfört med kontrollfält 
med linjesorter utan bin. Linjesorter fick 8,6 
procent högre skörd än hybridsorter när bin 
bin var närvarande.

För hybridsorterna noterades ingen skör-
deökning. I kontrollfälten skilde sig inte skör-
denivån mellan sorterna.

Försöken i Italien gav 19 procent högre 
skörd i linjesorten när pollinerande insekter 
fick komma till blommorna medan hybridsor-
terna inte påverkades.

Sandra Lindström pekar på tre intressanta 
rön:

– Vi väntade oss inte att se effekten av bin 
bara i linjesorterna. Vi såg också att linjesor-
terna faktiskt fick högre skörd än hybridsor-
terna, det är något man höjer på ögonbrynen 
för. Det är också uppenbart att det finns sort-

skillnader, säger hon.
Sandra Lindström påpekar att det begrän-

sade antalet sorter gör att man inte kan vara 
säker på om resultaten beror på just dessa 
sorter eller om det verkligen är skillnad mel-
lan sorter förädlade med linje- respektive 
hybridteknik.

Slutsatsen är dock att sortprovning bör 
göras med pollinerande insekter närvarande 
under blomningen för att skördejämförelser 
mellan sorter ska vara rättvisande. En scre-
ening av rapssorternas behov av insektspol-
linering bör göras för att ge odlaren bättre 
beslutsunderlag vid sortvalet.

En observation som gjordes är att vilda 
insekter är få i blommande rapsfält jämfört 
med honungsbin från utplacerade bikupor 
samt att andra insekter än bin, inte minst flu-
gor, står för en större del av pollineringen än 
tidigare känt.
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Bara vissa rapssorter gynnas av honungsbin
En studie av insektspollineringens betydelse för rapsskörden visar att bin kan 
bidra till ökad skörd – men bara i linjesorter. Hybridsorterna svarade inte alls på 
binas pollineringshjälp.


