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Många mjölkproducenter som har 
automatisk mjölkning tycker att det 
är svårt att hålla uppe mjölkavkast-
ningen under sommaren när korna 
enligt lag ska vistas ute minst 6 sam-
manhängande timmar per dygn. De 
tillämpar därför s.k. rastbete. Korna 
får då det mesta av sitt foder inne 
men har möjlighet att gå ut i en gräs-
bevuxen hage nära stallet för att röra 
på sig och beta. Men eftersom ytan 
är begränsad bidrar betet endast 
till en mindre del av näringsförsörj-
ningen. 

– Betet är i många fall en outnytt-
jad resurs. Vår teori var att mjölkpro-
ducenterna skulle kunna få bättre 
ekonomi genom att erbjuda ett bra 
bete med högt näringsinnehåll under 
de timmar som korna går ute, sam-
tidigt som de sparar på annat foder, 
säger Eva Spörndly. 

Deltidsbete dagtid inte optimalt
I ett tidigare projekt fi nansierat av Stiftelsen 
Lantbruksforskning, och utfört vid SLU fi ck 
korna gå på bete dagtid men hölls inne under 
natten. Trots ett bra bete med högt närings-
innehåll och trots att det inte fanns tillgängligt 
grovfoder inne under dagen tillbringade korna 
mycket tid inomhus och en begränsad tid med 
att beta. 

Många mjölkproducenter föredrar att ha 
djuren inne under dagen då det är lättare att 
observera dem där. Det fanns därför intresse 
av att se hur ett system med nattbete skulle 
kunna fungera samtidigt som tidigare beteen-
destudier har visat att korna betar som intensi-
vast i gryning och skymning.

Beta morgon och kväll eller på natten
I den aktuella studien jämförde forskarna del-
tidsbete morgon och kväll respektive nattbete 
med rastbete motsvarande tid. Varje försök 
omfattade drygt 40 kor, både förstakalvare och 
äldre kor av raserna SRB och Svensk Holstein. 
Korna med bete morgon och kväll gick på bete 
totalt 8,5 timmar per dygn medan korna på 
bete nattetid hade tillgång till betet 12 timmar.  
De fi ck nytt bete dagligen och kunde gå fritt 
mellan bete och stall.  Under tiden på dygnet 

då korna hölls på stall hade de tillgång till be-
gränsad mängd ensilage. Korna som gick på 
rastbete fi ck fri tillgång på ensilage. Mjölkav-
kastningen registrerades genom hela försöket 
liksom foderkonsumtion och beteende.

Korna med bete morgon och kväll betade 
längst
Det var ingen skillnad i avkastning mellan 
gruppen med rastbete och gruppen med bete 
morgon och kväll. Gruppen med nattbete låg 
däremot lägre i avkastning. Korna som hade 
tillgång till bete på natten tillbringade endast 
ca 4 timmar utomhus och betade endast 20 % 
av den tillgängliga utetiden. 

– Vi trodde att korna skulle tycka om att 
beta länge och sedan vila utomhus när det var 
svalt och skönt på natten, speciellt under ljusa 
nätter i juni och juli. Så vi blev väldigt förvån-
ade när korna ändå valde att gå in och stanna 
inne efter att ha betat en stund på kvällen, sä-
ger Eva Spörndly. 

Korna med tillgång till bete morgon och 
kväll var ute 5,5 timmar och betade 3,5 timmar. 
Dessa kor var t o m ute längre och betade mer 
än korna i tidigare försök med dagbete. Om 
man vill begränsa betestiderna är det alltså 

lämpligt att anpassa betestiderna till kornas 
naturliga rytm.

Lönsamt med bra bete även i system med 
automatisk mjölkning

De ekonomiska beräkningar kompletterat 
med känslighetsanalyser visade att bete mor-
gon och kväll var lönsammare än rastbete så 
länge betet var av god näringsmässig kvalitet 
och mjölkavkastningen i båda systemen är 
jämförbar.

– Speciellt i början av sommaren när tillväx-
ten på betet är hög och korna mer motiverade 
att beta skulle detta kunna vara en väg till bätt-
re lönsamhet, säger Eva Spörndly.

– Det vore intressant att jämföra bete mor-
gon och kväll med ett system där korna fritt 
fi ck välja hela dygnet om de ville vara ute eller 
inne. Frågan är om ett bra bete även kan visa 
sig mer lönsamt än rastbete i ett sådant sys-
tem, speciellt om man siktar på att strategiskt 
utnyttja försommarbetet som en viktig foder-
resurs, avslutar Eva Spörndly.

Slutrapport Projekt V1430016, FoU Mjölk ”Bete morgon och kväll 
eller på natten, vilket fungerar bäst på gårdar med automatisk 
mjölkning” Eva Spörndly, SLU, eva.sporndly@slu.se 

Utnyttja kornas naturliga betesrytm vid deltidsbete
Bete morgon och kväll kan vara lönsamt för mjölkproducenter med automatisk 
mjölkning visar nya studier vid SLU. 

Foto: Eva Spörndly
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14 projekt fi ck medel i den öppna utlysningen
Spännande projekt som vi fi nansierar.

Nu är vår öppna utlysning klar och 14 projekt 
har beviljats medel. Det är fl era fantastiskt 
spännande projekt! Läs mer om detta på 
nästa uppslag.

Vi går vidare med vår strategiska program-
satsning Sustainable diets och har en kickoff 
för programmet den 24 januari.

Vi kan också berätta att vi slutit ett avtal med 

Stiftelsen JTI och kommer att 
göra en utlysning tillsammans med dem med 
50 miljoner att dela ut. Satsningen ligger helt 
i linje med vår vision att vara näringens sam-
lande kraft för behovsdriven forskning. Mer 
info om det kommer inom kort på webben.

Du kan nu köpa ett armband för att stödja 
vår verksamhet och landsbygden. Trevlig 
läsning!

Helena Aronsson är en av forskarna på Insti-
tutionen för mark och miljö på SLU som
forskar om fosfor. Hon arbetar med att ta 
reda på vad som orsakar läckage och hur det 
kan motverkas. I ett projekt har hon och hen-
nes kolleger sammanställt långa mätserier
i utlakningsförsök för att förklara orsakerna 
till fosforläckage.

Varmt väder leder till sprickor i jorden
– När det kommer till kväveläckage så vet vi 
exempelvis att om vi gödslar för mycket så 
blir läckaget större men det har visat sig att 
det inte är lika enkelt med fosfor, berättar He-
lena. I projektet tittade de på längre tidsserier 
i SLUs långliggande fältförsök eftersom det i 
kortare försök ofta inte går att se några skill-
nader. I de längre försöken kunde de urskilja 
några orsaker som verkar öka fosforläckaget. 
Det visade sig att det handlar mindre om vilka 
grödor som odlas och vilket gödselmedel som 
används och mer om hur jorden ser ut och hur 
väderförhållandena är, särskilt nederbördsin-
tensitet.

– Den varma sommaren gör att jorden får 
fl er sprickor och att vattnet, när det rinner ner, 
tar med sig jordpartiklar med fosfor. Därför 
kan en torr sommar ge ökat läckage när det 
kommer häftiga regn under hösten. För att 
minska fosforläckage är det viktigt att vattnet 
som rinner bort inte är grumligt men torra
sprickiga jordar gör vattnet grumligt.

Mindre läckage för fosfor
En annan faktor som de kunde utläsa från 
projektet var att potatis ledde till mindre 
fosforläckage än spannmålsgrödor trots att 
den gödslas rätt intensivt med fosfor. Potatis 

som är en riktigt besvärlig gröda när det gäller 
kväveläckage är därmed ingen problemgröda 
för fosforläckage. Forskarnas slutsats visar 
att jordbearbetning på hösten inte heller 
innebär problem så länge inte för mycket växt-
biomassa plöjs ner, som exempelvis vall eller 
gröngödslingsgrödor. Enstaka fosforgivor kan 
sällan avläsas i dräneringsvattnet så länge det
inte kommer ett stort regn strax efter
gödsling.

Svårt att ge enkla råd
Med tanke på vad som har framkommit i pro-
jektet är det svårt att ge enkla råd kring hur 
odlare kan använda de vanliga odlingsåtgär-
derna för att minska fosforläckaget eftersom 
det till stor del är jorden och vädret som styr.
Av de råd som faktiskt fi nns i dag är att mylla 
gödseln något som fungerar. Vid myllning får 

forsforn hjälp att bindas i jorden i stället för att 
läcka ut om det skulle komma ett häftigt regn.

Forskar nu på utehöns
Helena forskar jjust nu på utehöns och hur det 
går att minska risken för läckage utanför stal-
len där mycket fosfor ansamlas från djurens 
gödsel. Det handlar om att undersöka olika
material för att se till att jord och vattenmiljö 
inte påverkas negativt av att djuren går ute.

– Konsumenterna vill ha ägg från utehöns 
och lantbrukarna satsar på det, medan myn-
digheterna ska värna om vattenmiljön. Det är 
utmanande och vi forskare måste ta fram kun-
skap om hållbara lösningar, avslutar Helena.

Projekt H1233031 ”Har fosforgivans fördelning i växtföljden 
betydelse för vattenmiljön? ”

Torksprickor kan leda till ökat näringsläckage
Den varma sommaren kan bidra till ökat fosforläckage till sjöar och omgivning. 
Det är vädret, snarare än hur mycket som gödslas, som påverkar.

Nyhetsbrev 
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Nyhetsbrevet upphör
Enbart digitalt framöver.

I juni 2019 kommer ni som prenumererar 
på Stiftelsen Lantbruksforsknings nyhets-
brev att få ert sista i brevlådan. Därför vill 
vi rekommendera alla som inte redan göra 
det anmäla sig för vårt digitala nyhets-
brev. Det kommer ut sex gånger per år och 
har samma innehåll som detta på papper. 

Du anmäler dig på 
www.lantbruksforskning.se/nyhetsbrev



Fertiliteten hos mjölkkor, har sjunkit världen 
över, speciellt för rasen Holstein.  För att 
hitta sätt att vända denna negativa trend och 
förbättra spermiekvaliteten har forskare vid 
SLU studerat tjursperma utifrån innehållet av 
syre s.k. Reactive Oxygen Species – ”ROS” för 
att se om detta skulle kunna fungera som ett 
mått för urval efter fertilitet. 

Individuella skillnader i ROS-produktion
I studien användes kommersiell sperma från 
tjurar från såväl kött som mjölkraser med 
känd fertilitet från olika länder. Proven analy-
serades utifrån en rad olika kriterier inklusive 
ROS produktionen. Resultaten visade inte på 
några större skillnader mellan tjurar med hög 
respektive låg fertilitet. Däremot fanns det 
individuella skillnader vilka undersöktes vida-
re utifrån bl. a. ras och när på åren sperman 
samlats in.

– Studien visar att spermakvaliteten är 
beroende av många fl er faktorer och är betyd-
ligt mer komplex än vad vi tidigare trott, säger 
Jane Morrell, SLU. 

Ras är en viktig faktor 
I ett experiment studerades skillnaderna i 
spermiekvaliteten mellan kött och mjölktjurar. 
Köttraserna var generellt mindre metaboliskt 
aktiva och hade mer DNA-skador än mjölktju-
rarna men hade mer levande sperma. Det var 
också skillnader mellan mjölkraserna Holstein 
och Svensk röd boskap, SRB. 

Olika proteiner som är länkade till fertilitet 
fi nns i tjursperma och koncentrationen av 
olika proteiner kan vara korrelerade med ferti-
litet. En pilotstudie visade att det fanns tydliga 
skillnader i rasen Holstein mellan tjurar med 
hög fertilitet och låg fertilitet. Motsvarande 
skillnader fanns inte hos tjurar hos SRB.

Studien indikerar att olika faktorer är kopp-
lade till spermakvaliteten för olika raser och 
att man därför inte som idag kan använda 
samma parametrar för mått på fertilitet.

Säsongvariationerna påverkar 
Säsongmässig påverkan på kvaliteten hos 
sperman visade sig vara betydligt mer mar-

kant än klimatfaktorer som höga temperaturer 
och hög luftfuktighet.

– Vi trodde att varma, fuktiga klimat skulle 
vara dåligt för spermakvaliteten och blev 
förvånade när vi upptäckta att just årstidsväx-
lingarna påverkade mer. Det verkar som om 
att spermiekvaliteten är känslig för de stora 
skillnaderna mellan vinter och sommar som 
är speciellt stora här i Norden, säger Jane 
Morrell. 

Kolloidcentrifugering förbättrar kvaliteten 
Kolloidcentifugering, speciellt Single Layer 
Centrifugation (SLC) har visar sig kunna 
förbättra kvalitetet hos sperma hos andra 
djurslag. Sperman överlever frysning bättre 
och ger högre fertilitet. Studien visat att detta 
också gäller tjursperma. Förfarandet är enkelt 
och effektivt och kan användas i praktiken vid 
lokala spermasamlingsstationer. 

I studien testades tillsättning av s.k. Heat 
Shock Protein men de visade sig i denna stu-
die inte förbättra överlevnaden vid frysning. 
Inte alla spädningsvätskor var heller lämpliga 
för användning med SLC. 

Fler faktorer måste vägas in  
– Om vi ska kunna optimera fertiliteten i 

framtiden bör vi ha en utvärdering av tjurarna 
och hantering av sperman som är skräddar-
sydd för en speciell ras och kanske även för 
individuella tjurar stället för att leta efter ett 
utvärderingsprotokoll som passar alla, säger 
Jane Morrell.  

Studien indikerar att vi i Norden bör ta 
hänsyn till variationerna i fertilitet under året 
eller vidta åtgärder för att utjämna effekterna 
av extrema klimatvariationer. Den visar också 
att det är viktigt att ta hjälp av kolloid centri-
fugering eftersom det är en teknik förbättrar 
kvaliteten hos sperman och som är användbar 
lokalt. 
    

Slutrapport Projekt H1330039, FoU Mjölk ”Optimering av repro-
duktiv effektivitet hos mjölkkor genom förbättring av spermie-
kvaliteten inför artifi ciell insemination”. Jane Morrell, SLU, jane.
morrell@slu.se 

Analys och utvärdering av tjurspermans kvalitet bör förändras för att höja fertilite-
ten i mjölkproduktionen
Kvaliteten på tjursperma påverkas av betydligt fl er externa faktorer än man tidigare 
trott visar forskning vid SLU. 

Foto: Johan C Thorburn

Bär landsbygdens armband som symboliser-
ar ett engagemang för en växande landsbygd 
och en grönare framtid. Armbandet kan du 
köpa på Land shopping och det kostar 159 
kronor. 20 kronor av dem går till Stiftelsen 
Lantbruksforskning. 

Gör som bloggarna Niklas Kämpargård 
och Elin Berström och köp ett armband du 
också! 

- Vårt svenska lantbru bygger på friska 
djur, ansvarsfull odlning och sunt förnuft. 
Och kärlek till landsbygden! Riktad forksning 
inom lantbruksbranschen är viktig och gör 
oss bönder ännu mer rustade för framtidens 
utman ingar, säger Elin Bergström. 

Tillsammans får vi landet att växa!
www.land.se/shopping

Jag        landsbygden
Köp ett armband och bidra samtidigt till lantbruksforskning!

     



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

Projekt V1146009  

Så skapar du en lönsam grisproduktion 
Ett forskningsprojekt på SLU har undersökt 
hur lantbruksföretag med grisuppfödning kan 
använda sina resurser bättre, öka sina intäk-
ter och bli mer lönsamma. Forskarnas slut-
satser var att tydliga rutiner kring utfodring 
och smittskydd samt att arbeta aktivt
med budget och produktionsuppföljning
är effektiva åtgärder. Ett helhetsperspektiv på
faktorer som inte varierar med produktionen
är också fördelaktigt. Att diversifi era verk-
samheten kan också vara ett sätt att möjlig-
göra bättre användning av de fasta resurser-
na.

Projekt H1233156 

Höstvete mot nya höjder
I projektet ”Höstvete mot nya höjder” har
forskare från SLU försökt att identifi era kun-
skapsluckor och tänkbara orsaker till stagne-
rade höstveteskördar. Målet har också varit 
att prioritera de mest fruktbara
insatsområdena för forskning och rådgivning. 
Slutsatserna var att såtidpunkt är viktig, sär-
skilt längre norrut, och att val av rätt sort är 
angeläget. Forskarna efterlyser grödmodeller 
som kan förklara vädrets, klimatets och sorte-
genskapers roll för variationer i avkastning.

Projekt H1160289 

Ny mätning för sortprovning av vallväxter
Forskare på SLU har haft ett projekt för att
utveckla den offi ciella provningen av
vallväxter i Sverige. De har tittat på hur
det går att ha en gemensam datainsamling
från enskilda fältförsök i vallprovning,
exempelvis genom den danska databasen
NFTS (Nordic fi eld trial system). De undersök-
te också hur relationer mellan sorter
påverkades av olika skördetider och kom
fram till att det räcker med en skördetidpunkt
för att utvärdera förhållandet mellan dem. I 
fallet engelskt rajgräs och rajsvingel är det 
extra viktigt med optimal skördetidpunkt.

Stiftelsen Lantbruksforsknings öppna utlys-
ning är nu stängd och 14 projekt har beviljats 
medel. Den totala summan är drygt 39 mil-
joner. 

Animalier
Inom fokusområdet animalier fi nns det ett 
projekt om att forska fram en ny metod för 
att ursprungsbestämma kött och därmed 
kunna upptäcka matfusk. Ett annat handlar 
om att minska andelen kycklingar med Cam-
pylobacter. Det fi nns även projekt som tittar 
på att skydda grisar från afrikansk svinpest, 
effektiv avel i nötköttsraserna och alternativa 
golvlösningar i nötkreatursstall.

Alastair Ross, Chalmers: Ursprungs- och 
artbestämning av kött – en ny snabbmetod 
för att upptäcka matfusk i Sverige. 3 000 000 
kronor.
Ingrid Hansson, SLU: Åtgärder för att minska 
andelen kycklingar med Campylobacter.
2 952 475 kronor.
Karl Ståhl, Statens veterinärmedicinska an-
stalt:  Vildsvin invid gårdsknuten – hur skyd-
dar vi svenska grisar från afrikansk svinpest? 
2 863 274 kronor.
Susanne Eriksson, SLU: Genomisk selektion 
för effektivare avel i nötköttsraserna. 
3 353 697 kronor.
Christer Bergsten, SLU: Utvärdering av funk-
tion och ekonomi för alternativa golvlösning-
ar i nötkreatursstall. 2 487 234 kronor.

Företagande
Inom företagande är det två projekt som 
blivit beviljade medel. Ett projekt handlar om 
det hot som lantbrukare upplever i sin vardag, 
dels från djurrättsaktivister och i viss mån 
även av den hårda kontroll som myndigheter 
utför. Projektet tar avstamp i arbetsmiljöfrå-
gor och har lantbrukarens perspektiv. Det 
andra handlar om välmående kor i lönsamma 
företag. 

Helena Hansson, SLU: Strategier för väl-
mående kor i lönsamma företag. 2 961 090 
kronor.
Peter Lundqvist, SLU: Kritik kriminalitet och 
hot mot svensk djurproduktion: Lantbruksfö-
retagarens perspektiv. 3 000 000 kronor.

Klimat och miljö samt energi och biomassa
Inom klimat och miljö samt energi och bio-
massa är det fyra projekt som får medel. 
Ett projekt handlar om ett nytt sätt att mäta 
växthusgasfl öden från organogena jordbruk-
smarker. Vi ger också medel till forskning 
om kolfastläggningspotential i matjorden, 
övergödning samt jordartsanpassad struk-
turkalkning.

Achim Grelle, SLU: Växthusgasfl öden från 
organogen jordbruksmark. 2 986 503 kronor.    
Thomas Kätterer, SLU: Kolfastläggningspo-
tential i matjorden och alven – analys av 
markdatabaser och långliggande försök. 

3 000 000 kronor.    
Magdalena Bieroza, SLU: Tvåstegsdiken i 
Sverige – från ökad processförståelse till 
minskad övergödning. 2 997 938 kronor.   
Ararso Etana, SLU: Jordartsanpassad struk-
turkalkning för effektivare fosforretention. 
1 068 900 kronor.    

Vegetabilier
Inom vegetabilier är det tre projekt som fått 
medel och där fi nns det ett intressant om in-
tegrerat växtskydd för att få bukt med sniglar 
och rapsjordloppor i höstraps. Det fi nns även 
projekt om satellitbaserad kväveoptimering i 
höstvete och maltkorn och ett om strategier 
för att få bukt med nematoder i rotfrukter 
med hjälp av växtföljd. 
 
Ola Lundin, SLU: Växtskydd mot sniglar och 
rapsjordloppor vid etablering i höstraps. 
2 865 890 kronor.
Kristin Piikki, SLU: Target-N: Satellitbaserad 
kväveoptimering i höstvete och maltkorn. 
2 618 918 kronor.    
Åsa Olsson, Hushållningssällskapet Skåne: 
Strategier för sanering av rotgall- och frile-
vande nematoder i växtföljder med potatis 
och rotgrödor. 3 149 711 kronor.    

14 projekt får medel i vår öppna utlysning
39 miljoner till projekt om bland annat matfusk, svinpest och växthusgasfl öden.


