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Förord
I snart femtio år har Götala varit en viktig resurs för grundforskning inom nötköttsproduktion, med uppdrag att utveckla
lantbruksnäringens konkurrenskraft. Dels som en betydelsefull
del av Institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid Sveriges
lantbruksuniversitet och dess föregångare, men också genom
en mängd uppdrag från externa aktörer både inom och utanför
landets gränser.
Forskningsstationen Götala nöt- och lammköttscentrum har idag
en välförtjänt särställning när det gäller försöksverksamhet inom
såväl nöt- som lammköttsproduktion – ett resultat av en rad samverkande faktorer som tillsammans skapar unika förutsättningar
för effektiva försök med helhetssyn.
På Götala har huvuddelen av SLU:s produktionsförsök inom
nötkött bedrivits det senaste halvseklet, på senare år även inom
lammkött. Götala är därmed sedan många år SLU:s viktigaste
resurs inom köttproduktion och anläggningen har fungerat som
en plattform för olika forskargrupper från universitetets alla fyra
huvudorter. Även forskare vid Köpenhamns universitet, Universitetet for miljø- og biovitenskap och Aarhus universitet är
samarbetspartners i projekt på Götala.
Exempel på andra samarbetspartners och finansiärer under det
senaste decenniet är Agroväst, Stiftelsen Lantbruksforskning, EU,
Västra Götalandsregionen, Formas, Mistra, Länsstyrelsen i Västra
Götaland, Stiftelsen Svensk Fårforskning, Skaraborgs Kommunalförbund, Skaraborgs Läns Nötkreatursförsäkringsbolags Stiftelse,
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Svenska Djurhälsovården, Sparbanksstiftelsen Skaraborg, Fåravgiftsfonden, Dansk Fåreavl, Lantmännen, Addcon, Stenhammars gods, Bröderna Johnssons forskningsfond och Kungliga
Skogs- och Lantbruksakademien.
Flera av resultaten från de tidiga försöken betraktas idag som
självklara sanningar. Idag vet vi att dikor trivs bra i oisolerade
byggnader och att leverbölder på växande ungnöt kan förebyggas
med rätt balans i foderstaten – men på 1970-och 80-talen var
detta högaktuell forskning. Nu är det dags att skapa ny historia,
att forska på områden som i framtiden blir nya självklarheter inom
svensk, nordisk och europeisk köttproduktion.
Götalas vision är att vara Nordens ledande centrum för nöt- och
lammkött, med en forskningsmiljö som har internationell dragningskraft. Vi har kommit en bit på väg och vill gärna dela med
oss av de resultat som försöken har uppnått så här långt. Den
här skriften är därför tänkt att belysa den forskning som har
genomförts och som pågår på Götala nöt- och lammköttscentrum.
Vi hoppas kunna förmedla insikter och kunskaper och kanske
också skapa nya frågeställningar bland framtidens köttproducenter.
Skara i maj 2012

Anna Hessle och Frida Dahlström
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Historik och resurser

Götala egendom har en tusenårig historia. På markerna finns
flera gravvårdar från vikingatiden och på en närbelägen kulle återfinns två domarringar samt stensättningen Alla götars ting.
Försöksverksamhet har bedrivits på Götala sedan 1963. De första
fyrtio åren leddes den av Sölve Johnsson. Gården ägdes initialt
av dåvarande Domänverket medan försöksverksamheten bedrevs
av arrendatorn, Hushållningssällskapet Skaraborg, i samarbete
med Västra husdjursförsöksdistriktet som hörde till Lantbrukshögskolan, senare Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Domänverket
sålde gården till Hushållningssällskapet i slutet av 1980-talet och
SLU tog då även över driften av köttverksamheten. År 2010 köpte
SLU egendomen i syfte att säkerställa sin nöt- och lammköttsforskning.
Egendomen består idag av 70 hektar åkermark, 35 hektar naturbetesmark och 70 hektar skog. Det finns resurser för stall- och
betesbaserade försök likaväl som för odling av olika fodergrödor.
Det går att använda såväl plansiloensilage som rundbalar, fullfoder
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eller separatutfodring och samtidigt jämföra upp till fyra grovfoder och fem kraftfoder. Ett välutvecklat samarbete med
slakteribranschen gör att djuren kan följas genom hela slaktoch styckningsprocessen.
Det finns för närvarande en isolerad och en oisolerad försöksladugård. Den isolerade byggnaden har plats för 64 nötkreatur
i helspaltboxar och ett mindre utrymme för åtta nötkreatur i ett
uppbundet system. Den oisolerade byggnaden har ett stall för
72 nötkreatur på djupströbädd och ett fårstall för 24 individhållna tackor med lamm.
När detta skrivs har Västra Götalandregionen som en del i ett
EU-projekt nyligen beviljat medel för inköp av avancerad teknisk
utrustning för individuella registreringar av foderkonsumtion hos
grupphållna djur, vilket leder Götala ett steg närmare visionen om
att vara ett nordiskt centrum för nöt- och lammköttsforskning.
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Forskning under 1900-talet

60-talet

Sextiotalet – utfodringsintensitet och
slaktmognad hos mjölkraskalvar
Uppsättning av samlingsfälla för vägning av slaktungnöt på Götalas beten,
1960-tal.

Vy över försöksstallarna på Götala som de såg ut på 1970-talet.

För ett halvt sekel sedan slaktades mjölkkornas kalvar tidigt,
vanligen som spädkalvar. Att föda upp dem till slaktungnöt var då
nydanande. Uppfödningen skedde med en stor andel grovfoder
och bete. På Götala studerades därför initialt sambandet mellan
utfodringsintensitet och slaktmognadsvikt för kvigor, stutar och
tjurar av svensk rödbrokig boskap, SRB. Försöket visade att
kvigor har högre foderåtgång per kg tillväxt än stutar och stutar
i sin tur högre än tjurar.
Man fastslog också att låg utfodringsintensitet lämpar sig bäst för
kvigor och stutar medan tjurarna ger bättre utbyte vid högre intensiteter. Ett senare försök visade att korsningsdjur SRB x hereford
hade tio procent högre fodereffektivitet än renrasig SRB och att
kalvens tillväxt hade samband med fadertjurens tillväxt.

70-talet
Sjuttiotalet – dikorna kommer
Under 1970-talet minskade antalet mjölkkor kraftigt i Sverige.
Till viss del ersättes dessa av ett ökat antal dikor, vilket väckte
frågeställningar angående den självrekryterande köttproduktionen.
På Götala byggdes ett oisolerat stall för dikor i lösdrift. Detta
var nytänkande i en tid då de flesta svenska nötkreatur inhystes
uppbundna i isolerade stallar.
Utifrån ett utfodringsförsök fastslogs att dikor har ett lågt energibehov under stallperioden och att restriktiv utfodring motsvarande
80 procent av underhållsbehovet under lågdräktighet inte var
någon nackdel, eftersom korna tog igen det under betesgången.
Vidare undersöktes möjligheten att öka fodervärdet i halm genom
lutning med ammoniak eller urea. Lutning ökade halmens smältbarhet med 15–25 procent och dikornas konsumtion steg med
20–50 procent.
Man ville också hitta lämpliga managementsystem för att använda
semin i dikobesättningar. Slutsatsen blev emellertid att semin kan
vara intressant i avelsbesättningar, men att det kräver för mycket
arbete för att vara aktuellt i en vanlig bruksbesättning. De dikalvar
som föddes på Götala i de olika försöken togs tillvara för utfodringsförsök på Kungsängens forskningscentrum, SLU Uppsala.

Försöksledare Sölve Johnsson och Sven Johan Persson,
vd för Hushållningssällskapet Skaraborg, 1970-tal.

Liggbås i det oisolerade stallet, 1970-tal.
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Hetluftstorkat foder var ett hett debattämne under dessa år. Det
gjordes därför en jämförelse mellan hetluftstorkade grovfoderbriketter, hö och ensilage till ungtjurar. Tillväxt och foderkonsumtion
visade sig vara högst hos tjurar som fick briketter, liksom även
energiåtgången per kg tillväxt.

Försökstekniker Annika Arnesson.
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Mjölkutfodring av förmedlingskalv var ett arbetsamt moment och
frågan var hur många gånger per dag kalven behövde få mjölk.
Försöken visade att kalvar mådde bra av att dela dagsransonen
på två givor. Ett kalvstartfoder rekommenderades också och på
den här tiden ingick även som regel ett antibiotikum.
Dåligt skördeväder väckte frågan om det gick att lagra fuktig
foderspannmål. Ett försök med lufttätt lagrad havre visade att
konservering med myrsyra eller propionsyra visserligen inte förbättrade fodervärdet, men att det fanns fördelar för hygienisk
kvalitet och lagring.
Avmaskningsförsök med parasitinfekterade dikalvar (och även
mjölkraskalvar) utfördes. De kalvar som avmaskades hade högre
tillväxt än oavmaskade kalvar.

80-talet

90-talet

Åttiotalet – ungnötsuppfödning
med nya foder i olika stallar

Nittiotalet – kalvhälsa,
ströbädd och foderstater

Under 1980-talet vändes blickarna åter mot de växande ungnöten och då framför allt mot tjurarna. Stallarna byggdes om.
Det isolerade stallet fick helspaltboxar och det oisolerade stallet
byggdes om till djupströbädd med skrapad gång. Djupströbäddstallet, som med dagens mått är av standardmodell, var vid den
här tidpunkten närmast revolutionerande när det gäller ungnötsuppfödning, eftersom helspaltstallar var det som vanligen byggdes
för tjurar då. Därför gjordes en stor studie där uppfödning av
mellankalv, gödtjur och vallfodertjur i isolerad respektive oisolerad
byggnad jämfördes. Det kunde konstateras att inga större skillnader i tillväxt, foderutnyttjande och djurhälsa erhölls mellan djuren
i de två inhysningssystemen, men att djuren i djupströbädden
hade färre beteendeproblem.

Hälsostörningar hos mjölkraskalvar i anslutning till förmedling
var ett uppmärksammat problem då en stor andel av kalvarna
såldes via denna kanal. Djurhälsan och produktionsresultaten
blev bättre när kalvarna förmedlades vid en högre ålder och vikt
och om kalvarna vid förmedling var vana vid att äta mer kraftfoder.
Insättning av förmedlingskalvar i ett nytt oisolerat stall gav bättre
djurhälsa än i ett äldre isolerat stall i de första försöksomgångarna,
men efter några djuromgångar var smittrycket detsamma i de
båda stallarna.

Foderstaten till slaktnöt innehöll under den här tiden vanligen en
stor spannmålsandel och därmed väldigt lite fiber. Samtidigt var
leverbölder med skador på levern ett problem, delvis beroende på
att Sverige, redan då och till skillnad från flera andra håll i världen,
inte tillät rutinmässig antibiotikainblandning i fodret. Försök visade
att grovfoder minskade problemet. Redan vid en foderstat med
30 procent vallfoder reducerades leverböldsfrekvensen till hälften
jämfört med traditionell gödtjursuppfödning. Senare försök visade
att fullfoderutfodring gav minskad leverböldsfrekvens jämfört med
separatutfodrat grov- och kraftfoder.

I en tvärvetenskaplig studie konstaterades att torvinblandning i
djupströbäddar gav såväl renare djur som lägre ammoniakavgång
och en lägre strökostnad än med bäddar av enbart halm. Fastgödseln efter torvbädden gav sedan även ett bättre kväveutnyttjande i växtodlingen.
En jämförelse av raserna SRB och SLB (svensk låglandsboskap)

avseende köttproduktionsegenskaper och med ”framtidens
djurmaterial” visade att skillnaderna i tillväxt, foderutnyttjande
och slaktkroppskvalitet var mindre än man tidigare hade räknat
med. Däremot var SRB något magrare och hade bättre klassning än SLB.
Intresset för att använda vete och rågvete som foder ökade i takt
med att höstsådd spannmål blev allt vanligare. Till mellankalvar
och gödtjurar konstaterades att vete eller rågvete kunde utgöra
30 procent av kraftfodret utan att den stora stärkelseandelen gav
matsmältningsstörningar. Med stor andel vallfoder i foderstaten
där kraftfoder maximalt var en procent av djurens vikt gick det
utmärkt att låta kraftfodret bestå av enbart vete.
I en annan studie kompletterades foder till mjölkrastjurar med
krom för att se om tillväxt och slaktkroppsresultat blev bättre.
Effekten uteblev och det konstaterades därför att det redan
fanns tillräckligt med krom i svenska foderstater.
Slutgödning av utslagskor från mjölkproduktionen konstaterades
i ett försök vara klart lönsam. Ju sämre korna var från början,
desto större blev vinsten. Slaktutbytet ökade markant hos korna
och avräkningspriset per kg ökade framför allt beroende på en
förbättrad formklass men även på en ökad slaktvikt och fettansättning. Rekommenderad levandevikt vid slakt var 600 kg för
SRB-kor och 650 kg för SLB-kor.

Att ensilera grönmassa i storbalar var nytt. Initialt lades grönmassan i vanliga plastsäckar med bara ett plastlager och som
dessutom innehöll en hel del luft. De första resultaten blev därefter: ”Storbalsensilering; Hittills nedslående resultat.../…kanske
kan metoden utvecklas till det bättre, med bl a bättre material i
säckarna.” Med en titt i backspegeln kan vi idag se att med den
teknikutveckling som skett har ensilering i storbal blivit en väl
fungerande metod för foderkonservering.
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Uppfödningsmodeller
På Götala finns möjligheten att styra faktorerna längs hela
produktionskedjan från hage till mage. Detta har utnyttjats i flera
jämförande projekt av uppfödningsformer för olika djurkategorier.
I flera projekt har det handlat om att kombinera produktion av högkvalitativa slaktkroppar med hävd av naturbetesmarker och jämn
leverans över året.

Uppfödningsmodeller för köttraskvigor
Köttraskvigor är lämpliga för bete på naturbetesmarker. Vi
ville jämföra olika uppfödningsmodeller där köttraskvigor föddes
upp med utnyttjande av naturbetesmarker och därefter utvärdera
uppfödningsmodellerna ekonomiskt.

Charolaiskvigor.

Slaktkroppshalvor av charolaiskviga, hängd normalt i akillessenan till
vänster och i bäckenbenet till höger.

Anguskvigor.
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Bestämning av marmorering i ryggbiffen.

I ett av två försök föddes avvanda charolais- och anguskvigor
upp med en säsong på naturbetesmark och med två olika utfodringsintensiteter på stall. Djuren slaktades sedan vid 18 eller 22
månaders ålder, där 18-månaderskvigorna gick till slakt på hösten
direkt efter betesperioden medan 22-månaderskvigorna slutgöddes under fyra månader på stall. De två utfodringsintensiteter som
användes var vallensilage i fri tillgång plus 2 kg spannmål per dag
(hög) respektive endast ensilage i fri tillgång (låg) för charolaiskvigorna, för anguskvigorna var intensiteterna ensilage i fri tillgång
(hög) respektive ensilage motsvarande 80 procent av fri tillgång
(låg). En hög stallutfodringsintensitet och hög slaktålder gav större
foderkonsumtion, tillväxt och slaktkropp. Bäckenbenshängning av
slaktkropparna gav en ökad mörhet – särskilt hos kvigorna som
gick till slakt direkt från betet – och mindre synlig marmorering,
medan uppfödningsmodellen hade mindre betydelse för köttkvaliteten.
I en annan mindre studie av köttraskvigor av lätt ras (hereford och
angus) jämfördes uppfödning som slaktkviga med att låta kvigan
kalva en gång och alltså slaktas som kokviga. Resultaten tyder på
att en långsam tillväxt på stall kan kompenseras av en god tillväxt
under efterföljande betessäsong, förutsatt att betet är av hög kvalitet och att tillgången är god. Det krävs vidare att uppfödningen
av kvigor av lätta köttraser är mycket långsam för att inte slaktkroppen ska bli för fet. Resultaten från pilotstudiens begränsade

djurmaterial tyder på att det finns risk för förlust av djur i samband
med kalvning vid kokvigeproduktion. Dock var kvigorna i försöket
vid mycket gott hull vid kalvning, vilket kan ha bidragit till att kalvningarna var onödigt svåra.
Med de ekonomiska förutsättningar som rådde 2000–2005 gav
uppfödning av slaktkvigor till 18 månaders ålder ett bättre ekonomiskt resultat än uppfödning till 22 månaders ålder. Slaktkvigorna
gav generellt bättre ekonomiskt resultat än kokvigorna. För slaktkvigorna gav den högre utfodringsintensiteten ett bättre ekonomiskt resultat än den lägre intensiteten vid slaktåldern 18 månader. Lönsamheten för 18-månaderskvigorna hade kunnat förbättras ytterligare genom en något högre utfodringsintensitet under
sensommaren, till exempel genom bete av vallåterväxt, då detta
hade gett högre slaktvikter. Priser och stödnivåer ändras ofta, men
sannolikt gäller även framgent att en hög ersättning för hävd av
betesmark är en förutsättning för att få lönsamhet i betesbaserad
slaktkvigproduktion.
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Ersättningar för hävd av naturbetesmarker avgör hur slaktkvigan ska
födas upp.
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Intensiv lammproduktion med olika stärkelsenivåer i foderstaten

Under stallperioden hade ungtjuren och den intensivt uppfödda
stuten fri tillgång till fullfoder med vallensilage och korn, medan den
medelintensivt uppfödda stuten hade fri tillgång enbart till ensilage.
Den extensivt uppfödda stuten fick ensilage i begränsad giva.

Avvanda, tvåfödda lamm efter korsningstackor finull/dorset och
texelbagge utfodrades med fri tillgång till ett tidigt skördat ensilage
och lammkraftfoder med 19, 26 eller 32 procent stärkelse av
kraftfodrets torrsubstans (ts).

Stutarna hade lägre tillväxt och fodereffektivitet och gav fetare
slaktkroppar med lägre formklass än ungtjurarna, men gav ett
högre avräkningspris per kg. Kött från stutarna hade en mer
hälsosam fettsyreprofil än kött från tjurarna, där 25-månadersstutarnas profil var allra bäst. Deras kött var dessutom mörast.

Charolaisstutar.

Uppfödningsmodeller för köttrasstutar
I försöket testades fyra olika uppfödningsmodeller för handjur av
charolaisras:
• Intensiv stut med slakt 20 månader. Kort slutgödning    
efter andra betessäsongen.
• Medelintensiv stut med slakt vid 25 månader.
Slutuppfödning med vallensilage på stall.

Om lönsamheten, och inte djurens
tillväxt och fodereffektivitet, kommer i
första rummet är 30-månaders köttrasstut ett mycket intressant alternativ.

• Extensiv stut 30 månader. Slakt från bete på hösten
efter tre betessäsonger.
• Ungtjur 15 månader. Traditionell inomhusuppfödning.

5000

Täckningsbidrag 3, kr per djur
15 mån tjur
20 mån stut
25 mån stut
30 mån stut

4000
3000

Slutgödning av mjölkrasstutar

2000

Efter EU-inträdet 1995 ökade andelen svenska mjölkrastjurkalvar
som kastrerades och föddes upp som stutar. Målet med denna
studie var att fastställa hur mjölkrasstutar, som tidigare hade betat
naturbetesmarker, skulle slutgödas för att ge högkvalitativa slaktkroppar. Djuren var 18 till 21 månader gamla vid insättning och
föddes upp till slakt.

1000
0
-1000
-2000
-3000
-4000
-5000
Naturbete
Åkerbete
Avkastning
Särskilda värden
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Vid en ekonomisk jämförelse mellan olika uppfödningsmodeller var
30-månadersstuten den mest lönsamma. Mest lönsam blir stuten
om den kan beta i tre säsonger på lågavkastande naturbetesmarker med miljöersättning och tilläggsersättning för särskilda värden.
Genom att betesmarken är lågavkastande kan varje djur hävda
en större areal, vilket ger högre miljöersättning. Den traditionella
ungtjuren är det mest konkurrenskraftiga alternativet om naturbetesmark saknas eller är högavkastande, eller om man har
miljöersättningar endast på grundnivå samtidigt som man måste
komplettera stutarnas bete med åkermarksbeten.
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Resultaten visar att med adekvat slutgödning av mjölkrasstutar
finns potential att uppnå slaktkroppar med hög kvalitet.

Mjölkrasstutar på naturbete.

En ökning av den dagliga kraftfodergivan från motsvarande 0,5 till
1,0 procent och vidare från 1,0 till 1,5 procent av djurens levandevikt leder till förbättrade tillväxter. Värt att notera är att skillnaderna
i slaktkroppstillväxt är tydligare än skillnaderna i levandeviktstillväxt.
Djur med riktigt låg insättningsvikt uppvisar kompensatorisk tillväxt,
vilken även den är mer uttalad för själva slaktkroppstillväxten än
vad som avspeglas i djurens levandeviktstillväxt.
Kraftfodergivan har mindre betydelse för slaktkroppsresultaten än
vad insättningsvikt och slutgödningens längd har. För att kunna avgöra när mjölkrasstutar är slaktmogna fordras regelbunden kontroll
av djurens vikt eftersom det är snäva viktintervall där formklassen
är tillräckligt hög utan att djuren samtidigt har hunnit bli för feta.
Problemet är mer uttalat hos SLB- än SRB-stutar. Gränserna för
form- och fettklass i det koncept man levererar till har stor betydelse för om djuren klassar sig tillräckligt bra och därmed för det
ekonomiska utfallet.
Störst andel slaktkroppar som uppnår minst formklass O- och
samtidigt högst fettklass 3+ erhålls för SRB-stutar vid slaktviktsintervallet 270–280 kg och vid 290–300 kg för SLB-stutar.
Högre acceptans för feta slaktkroppar gynnar stutuppfödning.

Att skicka mjölkrasstutar till slakt
vid rätt vikt och fettansättning är
helt avgörande.

Bagglammen hade en mycket hög daglig tillväxt, 480 g per
dag, medan tacklammen växte med 400 g per dag. Lammen
åt 1,1–1,3 kg ts kraftfoder och 0,2–0,4 kg ts ensilage per djur
och dag. Varken foderintag, tillväxt, fodereffektivitet, form- eller
fettklass på slaktkropparna påverkades av foderstatens stärkelsenivå. Ekonomiska beräkningar visade inte heller några skillnader i
det ekonomiska nettot per lamm när stärkelsehalten varierade
i foderstaten.
Stärkelsehalten i lammkraftfoder kan således ökas över den vedertagna halten på 19 procent av ts utan att tillväxt och slaktkroppskvalitet påverkas negativt hos intensivt uppfödda lamm när hela
kolhydratfraktionen är balanserad i kraftfodret och kompletteras
med ett energirikt gräsensilage.

Stärkelsehalten i
lammkraftfoder kan
ökas från
19 till 32
procent
med bibehållet
resultat.
Vägning av lamm.
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Agrodrank

Proteinfodermedel

Åkerböna

Ärt

Proteinvall

Sojaböna

Odling av sojabönor kritiseras av miljö- och arbetsmiljöskäl
och därmed även importen av sojamjöl som proteinfodermedel till
svenska nötkreatur. För att göra svensk nötköttsproduktion mindre
beroende av soja har det under 2000-talet utförts en rad försök
på Götala med alternativa proteinfodermedel som går att odla
eller producera i Sverige. Syftet har varit att jämföra de inhemska
proteinfodermedlen med sojamjöl avseende foderkonsumtion,
tillväxt, fodereffektivitet och hälsa hos mjölkraskalvar upp till
200–275 kg levandevikt. I försöken utfodrades alla djur med ett
fullfoder bestående av vallensilage och korn och därutöver något
proteinfodermedel. Alla baljväxter utfodrades råa och krossade.
I försök 3–5 kompletterades de närproducerade proteinfodermedlen med kallpressad rapskaka tills kalvarna vägde 175 kg.

Hampfrökaka
För att undersöka hampfrökakans potential som foder användes
förutom kalvar (försök 1) även stutar under slutgödning (försök 2).
Ett större fiberintag hos djuren som utfodrades med hampfrökaka
i jämförelse med djuren som utfodrades med sojamjöl resulterade.

i bättre mag/tarmfunktion hos hampadjuren, vilket indikerades
av ett lägre innehåll av långa partiklar i träcken samt högre torrsubstans och fastare konsistens hos densamma. Dock åtföljdes
inte den förbättrade mag/tarmfunktionen av högre tillväxt hos
hampadjuren utan var densamma i de båda grupperna.
Hos stutarna jämfördes slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet.
Inga skillnader i slaktkroppsegenskaper kunde hittas. Dock återspeglades hampfrökakans hälsosamma sammansättning av fettsyror i köttet där utfodringen av hampfrökaka medförde ett ökat
innehåll av konjugerad linolsyra (CLA) i köttet och en minskad
kvot omega-6/omega-3-fettsyror.

Hampfrökaka ger bibehållen produktionsnivå, förbättrad mag-/tarmfunktion
och hälsosammare kött men är idag för
dyr för att vara kommersiellt gångbar.
Ärt, åkerböna och lupin
Ärt respektive åkerböna jämfördes med sojamjöl då foderstaterna innehöll stor andel grovfoder och avsåg relativt låg tillväxt
(försök 3). Kalvarna skiljde sig inte mycket, men de som åt ärt
tenderade att ha högst energiintag och hade numeriskt högst
tillväxt. Ärten stod sig bra i en senare mer intensiv jämförelse med
högre kraftfoder-andel, där även lupin ingick (försök 4). Kalvarna
som utfodrades med ärt respektive lupin hade ett högre foderintag
och en högre tillväxt än kalvarna som fått sojamjöl. Ärt gav det bästa
ekonomiska resultatet i försök 3, men var känslig för prisskillnader.

Lupin
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Hampfrökaka

Hampa.

Ärt, åkerböna och lupin kan ersätta
sojamjöl med bibehållet produktionsresultat vid såväl extensiv som intensiv
uppfödning.
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Agrodrank och svenskodlad sojaböna

Skörd av proteinvall.

I försök 5 jämfördes agrodrank (torkad pelletterad drank) och
svenskodlad sojaböna med sojamjöl. Kalvarna som fick agrodrank
åt mest och hade högst daglig tillväxt men det var ingen skillnad
i foderutnyttjande mellan proteinbehandlingarna. Kalvarna som
åt agrodrank och sojaböna hade något högre torrsubstanshalt
och fastare konsistens på träcken. Vid alla rimliga prisnivåer var
agrodrank ekonomiskt fördelaktig jämfört med sojamjölet. På
grund av begränsad tillgång på svenskodlad sojaböna är den
inte ekonomiskt konkurrenskraftig.

Agrodrank är ett produktionsmässigt
och ekonomiskt konkurrenskraftigt
proteinfodermedel.

bara åt klöverensilage växte betydligt sämre än både kalvarna som
fick större mängder rapskaka och de som fick sojamjöl.

Klöverrikt vallensilage
I försök 6 undersöktes klöverrikt ensilage som proteinkälla i
jämförelse med sojamjöl till kalvar. Dels utfodrades klöverensilaget
som huvudsakligt proteinfodermedel, medan en grupp fick både
klöverensilage och kallpressad rapskaka. Kalvarna som nästan

Klöverensilage måste kompletteras med
andra proteinfoder till unga kalvar.

Tillväxt i kg per dag för mjölkraskalvar (stutar i försök 2) utfodrade med olika proteinfodermedel. Fodermedlen kan endast jämföras inom försöken
eftersom förutsättningarna varierade.

Försök

1

2

Hampfrökaka

1,34

1,22

3

4

5

6

Helt korn, rapsfrö, åkerböna och ärt till tackor

Ärt

1,16

Åkerböna

1,08

1,45

Drank

1,34

Svensk sojaböna

1,25

Lupin

Syftet var att studera hur utfodring av torra eller stöpta hela frön
eller kärnor av korn, raps, åkerböna och ärt påverkade foderutnyttjandet hos ickeproducerande tackor med en gräsensilagebaserad
foderstat. Hypotesen var att tackorna skulle tugga sönder de hela
fröna och kärnorna bra men att foderutnyttjandet skulle vara högre
för stöpt än för torrt foder.

1,36

Proteinvall + mycket rapskaka

1,15

Proteinvall + lite rapskaka

0,72

Sojamjöl
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1,28

1,22

1,12

1,25

1,21

1,28

Resultaten visar att stöpning av korn, raps, åkerböna och ärt
generellt sett inte påverkade antalet frön eller antalet långa
partiklar i träcken från tackor utfodrade med ettdera av de fyra
kraftfodermedlen. Tackor som utfodrades med korn eller raps
hade däremot fler hela frön i träcken än de som utfodrades
med åkerböna eller ärt.

Stöpning av kraftfoder till ickeproducerande tackor inte är lönsamt
då det medför ett extra arbetsmoment, samtidigt som det inte ger
någon fördel i foderutnyttjandet.

Torr, hel åkerböna och ärt kan
tuggas sönder och brytas ned av
tackor under sinperioden.
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Grovfoder
I forskargruppen som är knuten till Götala finns stor kompetens
kring grovfoder som är basen i svensk nötköttsproduktion. Naturligt nog har därför flera projekt kommit att handla om just detta.

Helsädesensilage till växande nötkreatur
Egenskaperna hos helsädesensilage påverkas av när stråsäden skördas. Vid skörd i ett tidigt utvecklingsstadium liknar stråsäden en gräsgröda, men när den mognar utvecklas kärnorna och
fylls med stärkelse. Syftet med dessa projekt var att studera hur
mognadsstadium och hackning av helsädesensilage påverkar konsumtion, smältbarhet och tillväxt hos såväl unga som äldre växande
nötkreatur. Helsädesensilaget i studien var av korn och skördades
vid tre olika tidpunkter: vid axgång (precis när axet kommit fram ur
översta bladet); vid mjölkmognad (när ”mjölk” kommer ur kärnorna
vid fingertryck) och vid degmognad (när en degig massa kommer
ur kärnorna vid fingertryck).
Resultaten visade att smältbarheten hos hela grödan sjunker mellan
axgång och mjölkmognad men förblir ofta oförändrad mellan
mjölk- och degmognad. Djuren åt mer när helsäden skördades
vid degmognad jämfört med mjölkmognad och axgång, delvis
beroende på ett lägre fiberinnehåll och högre torrsubstanshalt i
grödan. På grund av detta växte de djur som fick helsädesensilage
skördat vid degmognad bättre än de som fick det som skördats vid
mjölkmognad. Den högre smältbarheten hos helsäd skördad vid
axgång ledde också till högre tillväxt hos djuren än när helsäden
var skördad vid mjölkmognad.
Hackning ökade konsumtionen av helsädesensilage skördad vid
degmognad men däremot inte vid axgång. Den lägre konsumtionen av det långa helsädesensilaget skördat vid degmognad
berodde på att djuren ogillade de borst som finns på kornkärnor.
Känsligheten för borsten var större hos yngre stutar än hos de
äldre. Därför skilde det mer i konsumtion mellan långt och hackat
ensilage hos de yngre djuren jämfört med de äldre. Vid val av
skördetidpunkt bör även grödans avkastning och fältförluster
vägas in, se figurer.
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Helsäd ska skördas antingen vid
axgång eller degmognad för högsta
djurtillväxt och lägsta kostnad per
kg tillväxt.
9
8

Avkastning, ton ts/ha

7
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axgång

mjölkmognad

degmognad

Kärnspill, procent av totalskörd
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strå

5
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axgång

mjölkmognad

degmognad

Avkastning och skördeförluster i kornhelsäd vid olika mognadsstadier.
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Resurseffektiv utfodring av dikor
Många dikor överutfodras idag på grund av att man inte har
grovfoder som passar för utfodring i fri tillgång till dessa lågproducerande djur. Detta leder till en betungande foderkostnad, feta
kor med efterföljande kalvningsproblem och en onödigt stor miljöbelastning. Olika potentiellt lämpliga fiberrika grovfoderslag såsom
ensilage av sent skördad traditionell gräs/klövervall, rörsvingelhybrid, rörflen och helsäd av havre undersöks därför under åren
2012–2015 med avseende på hur de passar som foder till dikor
av lätt och tung köttras. Olika fiber- och tuggningsmått liksom
produktionsparametrar registreras och ekonomiska beräkningar
görs. Syftet är att kunna ge rekommendationer om vilka grovfoder dikalvsproducenter ska odla och när de ska skördas samt
att samla in data som kan ligga till grund för en dikomodul i det
nordiska fodervärderingssystemet NorFor.

Herefordkor med kalvar i försöket

Mjölkrastjurar delades in i två grupper varav den ena fick fodertillskottet Crystalyx i fri tillgång utöver den vanliga foderstaten, som
bestod av gräs/klöverensilage, korn, sojamjöl, mineralfoder och
saltsten.
Inga som helst skillnader i foderintag, tillväxt eller slaktkroppskvalitet kunde ses mellan de båda grupperna och slutsatsen som drogs
var att om ett högkvalitativt grovfoder utfodras ger Crystalyx Cattle
Booster ingen effekt.

Hög grovfoderkvalitet kan göra
fodertillskott överflödiga.
Tillsatsmedels effekt på ensilagekvalitet och
produktion hos tackor och lamm
I ett första projekt förbättrades lagringsstabiliteten hos gräsensilage av tillsatsmedel samtidigt som förekomsten av jästsvampar
i ensilaget minskade jämfört med utan tillsatsmedel, se figur.
Genom att välja ett tillsatsmedel som hämmar utvecklingen av
jäst i ensilaget kan lantbrukaren öka sina möjligheter att få ett
ensilage som inte tar värme vid uttag ur silon. Därmed undviker
lantbrukaren stora förluster av näring och kasserat ensilage under
utfodringsperioden.
Ett andra projekt, utfört stallperioden 2011–2012, syftade till att
undersöka effekt av ensilagets tillsatsmedel på konsumtion och
produktion hos tackor och lamm. Djuren utfodrades i fri tillgång
med ett tidigt skördat, hackat och rundbalat ensilage delvis kompletterat med färdigfoder. Ensilage med antingen ett syrapreparat
(GrasAAT Plus) eller ett salt (Kofasil Ultra K) som tillsatsmedel
jämfördes med ensilage utan tillsats.

Dagar/log cfu/g
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Rotorslåtterbalk.

Dagar
Jästsvamp

Lagringsstabilitet, tid i dagar som det tog innan ensilagets temperatur
hade ökat mer än två grader över omgivande temperatur och förekomst
av jästsvampar (log cfu/g) i ensilaget innan lagringsstabilitetstestet.
Förutom tillsatsmedel jämfördes olika skördetekniker.
Kro-Ha:
Kro-Sn:
Ba-Ha:
Ba-Sn:

Rotorslåtterkross.

Rotorslåtterkross – exakthackat
Rotorslåtterkross – finsnittvagn
Rotorslåtterbalk – exakthackat
Rotorslåtterbalk – finsnittvagn

Fodertillskottet Crystalyx® till växande nötkreatur
På Götala utförs även så kallad uppdragsforskning där företag vill ha sina produkter testade. Ett exempel på detta var när
fodertillskottet Crystalyx Cattle Booster studerades. Crystalyx
är en slicksten som innehåller torkad melass, protein, mineraler
och vitaminer. Syftet med studien var att utvärdera effekten av
utfodring med Crystalyx Cattle Booster på foderintag, tillväxt och
slaktkroppskvalitet hos slaktungnöt.
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Tillsatsmedel som hämmar jästförekomsten i ensilage förbättrar
ensilagets lagringsstabilitet.
Hackvagn.
Finsnittsvagn.
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Vallfoderkvalitetens betydelse
för tackor och lamm
Syftet med försöket var att belysa vikten av ensilagets skördetidpunkt inom lammproduktionen. Individualutfodrade korsningstackor, finull/dorset betäckta med texelbagge och dräktiga med
två lamm, utfodrades med tidigt, medel och sent skördat gräsensilage i fri tillgång plus 0,8 kg färdigfoder. Lammen fick fri tillgång till lammkraftfoder i lammkammare. Försöket pågick från
sex veckor före lamning till avvänjning.
Det tidigt skördade gräsensilaget innehöll 11,7 MJ/kg ts. Med
senare skördetidpunkt minskade energiinnehållet med 0,9 MJ
och 1,5 MJ/kg ts för medel respektive sent skördat ensilage.
Samtidigt ökade fiberinnehållet, NDF, från 472 till 620 respektive
665 g/kg ts för de tre skördetidpunkterna.

Ensilageprov ur rundbal tas genom borrning.

Karin Wallin tar prov på ensilaget.

Fiberinnehåll är begränsande för djurs foderkonsumtion. Tackor
som fick tidigt skördat ensilage konsumerade cirka 60 procent mer
ensilage än de tackor som fick sent skördat ensilage under såväl
lågdräktighet som högdräktighet och digivning, se figur. Tackorna
fick följaktligen i sig mer näring genom tidigt skördat ensilage med
hög smältbarhet och lågt fiberinnehåll än från senare skördat ensilage med låg smältbarhet och högt fiberinnehåll. Att utfodra med
ett tidigt skördat vallfoder medförde också högre vikt och bättre
hull hos tackorna under högdräktighet och digivning samt kortare
tuggningstid per kg konsumerat foder och mindre genomsnittlig
storlek på osmälta foderpartiklar i träcken. Dessutom växte lammen bättre, samtidigt som det gick åt mindre lammkraftfoder.
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Daglig foderkonsumtion och energiintag hos tackorna som utfodrades
med tidigt, medel eller sent skördat gräsensilage.
Tillväxt per dag
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Ett tidigt skördat vallfoder ger större
foderkonsumtion och bättre lammtillväxter.
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Lammens tillväxt från födelse till avvänjning
när deras mödrar utfodrades med tidigt,
medel eller sent skördat gräsensilage.
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Fullfoder till tackor och lamm
Syftet med projektet var att utreda om man genom att hacka
grovfoder och blanda grovfoder och kraftfoder påverkar tackors
konsumtion, produktion och tuggbeteende samt deras lamms
konsumtion, tillväxt och slaktkroppsegenskaper.
Behandlingarna som jämfördes var:
• Långstråigt gräsensilage (fri tillgång)
+ 0,8 kg kraftfoder dagligen

givningen, vilket visar att tackorna kan ägna maximal tid åt att
tillgodogöra sig fodrets näring och på så sätt bli mer effektiva.
Att produktionsnivån höjs har åskådliggjorts i detta projekt, där
lammens tillväxt ökade samtidigt som deras kraftfoderintag
minskade. För att öka lammens tillväxt efter avvänjning verkar
det dock räcka med att hacka grovfodret. Förutsättningen för
att fullfoder ska vara lönsamt är att grovfodret har hög kvalitet.

Fullfoder kan öka produktionsnivån i
intensiv lammproduktion.

• Hackat gräsensilage (fri tillgång)
+ 0,8 kg kraftfoder dagligen
• Fullfoder (fri tillgång till hackat gräsensilage
blandat med kraftfoder)

Under andra året gav fullfoder en större ökning av foderkonsumtionen från dräktighet till digivning än de andra behandlingarna.
Den högre tillväxten hos lamm under andra försöksåret som diade
tackor utfodrade med fullfoder (433 jämfört med 387 g/dag), visar
på en högre mjölkavkastning hos tackor utfodrade med fullfoder
än med långstråigt ensilage och kraftfoder separat.

Kr per tacka

Majsensilage till växande
mjölkrastjurar och lamm
Intresset för utfodring av majsensilage har ökat kraftigt bland
svenska köttproducenter. Syftet med detta projekt var att se hur
majsens mognadsstadium vid skörd och majsensilagets andel i
foderstaten påverkade uppfödningen av mjölkrastjurar och
bagglamm.

1000
Långt

Hackat

Fullfoder

500
Ensilage
tackor

0

Slaktintäkt

Ensilage
lamm

Kraftfoder Kraftfoder
tackor
lamm
Slaktintäkt
– foderkostnad

-500

Slaktintäkter och foderkostnader i lammproduktion med långstråigt och
hackat grovfoder respektive fullfoder.
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• 50 procent vallensilage + 50 procent majsensilage
skördat vid dentmognad
• 100 procent majsensilage skördat vid dentmognad
Djuren fick fullfoder i fri tillgång där foderstaten för tjurarna innehöll ca 60 procent grovfoder, medan lammens foderstat bestod av
ca 40 procent grovfoder. Det kompletterande kraftfodret bestod
av korn, agrodrank (torkad pelletterad drank) och rapsprodukter.

Majs.

För lammen gav majsensilage som enda grovfoder högre foderintag under första året och högre fettklass under andra året,
medan majs skördad vid dentstadiet ökade foderintaget under
andra året.

Genom att hacka gräsensilage och blanda det med kraftfoder,
till ett fullfoder, ökar tackors foderintag och idissling under di-
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• 100 procent majsensilage skördat vid degmognad

För tjurarna verkade majsensilage som enda grovfoder ge en högre
tillväxt jämfört med där majsensilaget och vallensilage utgjorde
hälften av grovfodret vardera. När majsen var skördad vid degmognad verkade det dessutom som om foderkonsumtionen var
högre hos tjurarna som fick bara majsensilage jämfört med de som
fick majsensilage och vallensilage. Majsensilage skördad vid degmognad verkade ge bättre fodereffektivitet och fetare slaktkroppar
hos tjurarna än majsensilage skördat vid dentmognad.

Korsningstackor av finull/dorset betäckta med texelbagge och
dräktiga med två lamm ingick i det tvååriga försöket.

2000

• 50 procent vallensilage + 50 procent majsensilage
skördat vid degmognad

Majsen skördades dels vid rekommenderat mognadsstadium,
dentstadiet, dels vid ett tidigare stadium, degmognad. Vidare utfodrades majsensilaget dels som enda grovfoder, dels med lika
delar vallensilage. Grovfoderandelen i behandlingarna blev således:

Majsensilage som komplement eller
alternativ till vallensilage ökar
tillväxten hos tjurar, medan
lamm fungerar lika bra på
majsensilage som på
vallensilage.

Majsskörd.

Majsensilage.
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Naturbetesmarker
I och med Sveriges inträde i EU fick miljöersättningar för hävd
av betesmarker en allt större betydelse för svensk köttproduktion. Hur naturbetesmarkernas biologiska mångfald
bevaras och förstärks kom därför i forskningens fokus.

Effekt av ras och säsong på betande
nötkreaturs naturvårdsnytta
I syfte att ge betesrekommendationer ur naturvårdsperspektiv jämfördes i denna studie betandet hos ettåriga
kvigor av lantrasen väneko och köttrasen charolais under
vår, sommar och höst. Betesmarken utgjordes av heterogen, tuvtåteldominerad naturbetesmark med såväl torra,
friska och fuktiga till blöta områden.

Det fanns ingen skillnad mellan raserna hur länge eller var
djuren betade, med undantag för att vänekvigorna var mer
aktiva än charolaiskvigorna såväl när de betade som idisslade
eller gjorde annat.
I provrutor med ohävdsarterna älggräs, tuvtåtel, veketåg och
klibbal betade vänekvigorna mer älggräs under våren än charolaiskvigorna och de tenderade även att beta av mer tuvtåtel under
sommaren. Avbetningen av klibbal och älggräs blev mer omfattande ju längre fram på säsongen det gick, medan avbetningen av tuvtåtel och veketåg var svag hela betesperioden.
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Charolaiskviga.

Vänekokviga.
Torr
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Betestid (%)

Bilden visar hur en charolaiskviga tillbringade ett dygn i maj månad.

Fuktig

Frisk

60

Betestid (%)

Betestid (%)

Kvigorna betade endast 8 procent av tiden i fuktiga till blöta
områden, trots att 28 procent av mängden bete i fållorna
fanns där. Kvigorna åt mest gräs (75 procent), men
också örter (18 procent), och i mindre utsträckning
halvgräs, vedartade växter och mossa. Kvigorna
åt mer örter och halvgräs på våren än senare under
betesperioden. Varje dygn förflyttade de sig 10 km,
trots att fållan de befann sig i bara var ett fåtal hektar och
betestillgången var riklig.

50

40

20

Områden: Gult: torrt. Grönt: friskt. Blått: fuktigt
Punkter: Grönt: betar, pauser <7 min. Rött: idisslar. Vitt: gör inget.

0

Strecken visar hur hon har gått.
För att få god beteskvalitet och bra avbetning bör betesdjuren
tidigt under betesperioden styras till områden med tuvtåtel för att
förhindra att den växer sig grov och osmaklig. Områden med alsly,
och sannolikt även andra buskar, är det inte lika bråttom med utan
de kan med fördel betas senare under säsongen.
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Vad kvigorna hade ätit bestämdes
utifrån innehåll av växtfragment i
träcken, vilka ser ut som på
skissen ovan för fyra gräsarter.

Avbetning av ohävdsarter som klibbal
studerades i förutbestämda provrutor.
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Figuren visar hur stor andel av betesarealen som var torr, frisk respektive fuktig och hur stor andel av betestiden kvigorna tillbringade i de tre
områdena under vår, sommar och höst.

Betandet påverkas mer av säsong än ras och fuktiga områden undviks.
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”Dagpappa” på bete
Syftet med detta försök var att undersöka om mjölkraskalvar kan
lära sig att beta snabbare och därmed tappa mindre i tillväxt om de
släpps på bete i sällskap av andra äldre, beteserfarna nötkreatur.
I denna studie släpptes förstagångsbetande mjölkrasstutar på
heterogen naturbetesmark antingen med eller utan sällskap av
andragångsbetande stutar och de studerades dels första dygnet
på bete och dels under ett dygn en månad efter betessläppning.
Skillnaderna i kalvarnas beteende var större mellan de två tidpunkterna än vad den var mellan kalvar som hade haft sällskap av äldre
stutar och de som inte hade haft det. Vi hittade en enda effekt av
sällskap med äldre stutar – det var att kalvar med sällskap av äldre
stutar hade 13 procent högre aktivitet under sitt betande än kalvar
utan sällskap.

Kalvarna betade i medeltal 43 procent av dygnet. De idisslade
mindre vid betessläppning (19 procent av dygnet) än vad de gjorde
en månad senare (28 procent av dygnet). Första dygnet efter
betessläppning gick såväl kalvar som äldre stutar längre sträckor,
18 km, än vad de gjorde en månad senare, då de gick 12 km.
Aktiviteten hos kalvarna högre vid betessläppning än vad den
var en månad senare.
Sällskap av äldre stutar påverkade inte kalvarnas tillväxt.

”Dagpappor” ökar inte kalvars betestid
eller tillväxt.
Tillsyn av betande djur
Syftet med studien var att se om tillsyn av betande nötkreatur
kunde förenklas genom att tillsynen skedde vid vissa tidpunkter
på dygnet och genom att djuren tränades till att komma till djurskötaren. Djur som fick en lockgiva kraftfoder kom snabbare fram
vid tillsynen och de gick närmare skötaren. Djuren kom också fram
snabbare när tillsynen skedde vid samma tidpunkt dag efter dag
och de verkade dessutom komma fram snabbare på morgonen
än senare på dagen.

Fettsyresammansättning i nötkött från bete
med eller utan slutgödning
Betesmarkerna ger även andra värden än biologisk mångfald.
Det är tidigare känt att köttets fettsyrasammansättning blir mer
hälsosam för människan om nötkreatur slaktas direkt efter betesgång eftersom kvoten mellan omega 6- och omega 3-fettsyror blir
lägre och omättnadsgraden blir högre. Även färgstabiliteten blir
sannolikt bättre, eftersom gräs är rikt på E-vitamin. Frågan som
ställdes inför detta projekt var om dessa positiva kvalitetsegenskaper kvarstod efter slutgödning på stall med vallensilage.
Vi jämförde fettsyrasammansättning och färgstabilitet i ryggbiffen
hos charolaiskvigor som antingen slaktades direkt efter betesgång
på naturbetesmarker eller som slutgötts fyra månader på stall med
antingen enbart vallensilage eller på en foderstat bestående av
spannmål och helsädesensilage. Alla grupperna vägde lika
mycket vid slakt.
Fettets sammansättning var nyttigare i kött från kvigorna som
slaktades direkt från bete och från kvigorna som slutuppföddes
på enbart vallensilage, än i kött från kvigorna som slutgöddes
på spannmål och helsädesensilage. Däremot påverkades inte
E-vitaminhalt och köttfärg av de olika foderstaterna före slakt.
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% eller kvot
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Omega 6,%
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Vacuumförpackad ryggbiff för vidare transport till Institutionen för livsmedelvetenskap för analys av köttkvalitet.

Omega 3,%
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4
2
0

”Dagpappestut” med utrustning som registrerar
tuggning och position.
34

Tillsyn av betesdjur kan förenklas
genom regelbundenhet och en
lockgiva kraftfoder.

Bete

Vallfoder
Spannmål
Slutuppfödning

Vallfoder istället för spannmål ger ett
nyttigare kött oavsett om formen är
bete eller ensilage.
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Djurvälfärd
Djurvälfärd har kommit alltmer i fokus, inte minst hos konsumenterna, och därför har flera projekt som berör detta ämne utförts
på Götala.

Vitaminers påverkan på hälsa och köttkvalitet
hos växande ungnöt
För att studera växande ungnöts behov av syntetiska vitaminer
följdes mjölkrasstutar från fyra månaders ålder fram till slakt för att
se hur hälsa, tillväxt och köttkvalitet påverkades om stutarna inte
fick tillgång till syntetiska vitaminer. Det är främst idisslarnas behov
av de fettlösliga, essentiella vitaminerna A, D och E som kan vara
svåra att uppfylla.
Under uppfödningen fick hälften av djuren ett vanligt mineralfoder
enligt svenska rekommendationer
och den andra hälften fick samma
mineralfoder där vitaminerna var
uteslutna. Försöket innefattade
två stallperioder och en eller två
betesperioder. Hälften av stutarna
slaktades i slutet av den andra
stallperioden medan den andra
hälften släpptes ut på bete en andra
period och slaktades i slutet av
betessäsongen.

Under hösten minskade D-vitaminhalterna i båda grupperna med
en snabbare minskning i den obehandlade gruppen.
Kött från stutarna som fått syntetiska vitaminer hade en högre
andel enkelomättat fett än kött från stutar utan syntetiska vitaminer. Vi hade också förväntat oss ett större innehåll av två
mörningsproteiner och därmed mörare kött från stutarna som
fick syntetiska vitaminer, men några sådana skillnader mellan
grupperna fanns inte.

Syntetiska vitaminer ger högre nivåer
av D-vitamin i blodet, men solljus har
större betydelse.

Stutarna som fick syntetiska vitaminer hade högre D-vitaminkoncentrationer i blodet under större
delen av året. D-vitaminnivåerna i
blodet ökade under betesperioden
och i augusti var det ingen skillnad
i D-vitaminkoncentration i blodet
mellan stutarna som fick syntetiska
vitaminer och de som inte fick det.

Mjölkrasstut på bete.
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Gummibeklädnad av betongspalt för
ökad välfärd i helspaltboxar
Gummibeläggning på golv i helspaltboxar blev en aktuell fråga
när de svenska djurskyddsföreskrifterna ändrades år 2007. Med
den här studien ville vi se om golvtypen i helspaltboxar påverkade
mjölkrastjurars välfärd.
Tre golvtyper jämfördes:
• Ett 30 år gammalt betongspaltgolv
• Gummispaltgolvet Rubber-Slat®II från Fritz Foderstyrning
AB, gjort av aluminiumprofiler täckta med syntetiskt gummi

Gummimatta.

• En gummimatta med avlånga hål ovanpå det vanliga
betongspaltgolvet (LOSPA, Gummiwerk Kraiburg
Elastik GmbH, Tyskland).
Gummibeläggning är enligt resultaten positivt för djuren ur flera
välfärdsaspekter eftersom djurens beteende blir bättre med färre
avbrutna läggningsförsök, färre onormala läggningsrörelser och
kortare läggningstid kombinerat med färre bensvullnader.
Tjurarna på gummimatta hade mindre blödningar i vita linjen än
tjurar på betongspalt och de verkade även ha färre sulblödningar.
Däremot hade tjurarna på betongspalt mindre klövröta än tjurarna
på de båda gummigolven, vilket antagligen beror på att deras
klövar växte och slets snabbare, vilket gjorde att fler tecken på
klövröta hann slitas bort mellan inspektionerna.

Jonas Dahl och David Johansson samlar träck för utvärdering av olika analysmetoder för parasitinfektion.

Riktad selektiv avmaskning

Gummispalt.

Renheten var emellertid sämre på gummimattan än de övriga
golvtyperna med en större öppningsyta. När man väljer gummibeläggning måste man således vara noga med att få en tillräckligt
stor öppningsyta så att det inte blir stående gödsel och urin på
golvet som kan ge problem med klövröta och smutsiga djur.
Man måste också tänka på att golvytan inte ska vara hal.

I ett treårigt betesförsök indelades parasitinfekterade förstagångsbetande mjölkraskalvar i tre försöksgrupper, en oavmaskad grupp,
en avmaskad grupp och en grupp med selektivt avmaskade djur.
I den selektivt avmaskade gruppen avmaskades en enskild kalv
individuellt om den vid två på varandra följande vägningar hade en
lägre daglig tillväxt än medeltillväxten av den sämsta halvan av
de avmaskade djuren.

Merkostnaden för ett gummigolv kan i viss mån kompenseras av
att uppfödningen enligt studien kan förkortas en månad jämfört
med uppfödning på traditionell betongspalt.

Gummibeläggning i helspaltboxar ökar
djurvälfärden.
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Betesburna parasiter är ett gissel för förstagångsbetande
mjölkraskalvar. I konventionella besättningar avmaskas ofta alla
djur med långtidsverkande medel i förebyggande syfte i samband
med betessläppning. Detta är inte tillåtet i ekologiska besättningar
där man endast avmaskar djuren efter konstaterat parasitangrepp.
Målet med detta projekt var att undersöka vad som hände när man
i en djurgrupp bara avmaskar de kalvar som växer dåligt eller visar
andra tecken på parasitangrepp, så kallad riktad selektiv avmaskning.

Betongspalt.

Drygt hälften av kalvarna i den selektivt avmaskade gruppen
behövde avmaskas och vanligen gjordes detta 2–3 månader
efter betessläppning.
Den dagliga medeltillväxten hos den avmaskade kalvgruppen var
under de tre åren 0,42–0,61 kg/dag, vilket var högre än hos de
selektivt avmaskade kalvarna (0,33–0,51 kg/dag), vilka i sin tur
växte bättre än de helt oavmaskade kalvarna (0,25–0,43 kg/dag).
Infektionsgraden på betet mättes från träckhögar på betet. Den
selektiva avmaskningen hade ingen förebyggande effekt på
betessmittan utan den var hög.

Selektiv avmaskning ger halverad
läkemedelsanvändning jämfört med
förebyggande avmaskning och halverat
tillväxttapp jämfört med utebliven
avmaskning.
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högre koncentrationer serumpepsinogen liksom antikroppsnivåer
påvisades mot parasiten i blodprov som togs från kalvarna. Denna
skillnad mellan grupperna kan förklaras med att de tidigt födda
kalvarna sannolikt åt mer gräs än de som var födda senare. De
tidigt födda kalvarna hade samtidigt en daglig tillväxt som var cirka
100 g mindre per dag än de sent födda. Ett annat intressant resultat är att antikroppsnivåerna hos de sent födda kalvarna var höga
vid betessläppning, vilket de inte var hos de tidigt födda kalvarna.
Antikropparna var sannolikt en kvarvarande effekt av den tidigare
antikroppstillförseln från modern via råmjölken.

Tidigarelagd kalvning ger mer
löpmagsmask.
Simmentalko med kalv i försöket, inlånad från Stenhammars gods.

Pyssel med stövlar.

Ko med stövel.

Digital dermatit
Kalvningstidpunktens betydelse för betesburna parasiter hos dikalvar
Problemet med mellanstora löpmagsmasken anses generellt
vara litet hos dikalvar, men tidigarelagda kalvningar skulle kunna
öka parasitförekomsten eftersom kalven äter mer betesgräs.
Vi jämförde parasitförekomst hos dikor och deras kalvar hos
ko/kalvpar med tidig (15 dec–2 feb) respektive sen (11 feb–5 apr)
kalvning där hälften av djuren inom de båda kalvningstidpunkterna
delades upp på bete med hög respektive låg övervintrad betessmitta från föregående år.
Resultaten tyder på att effekten av kalvningstidpunkt överskuggar
effekten av övervintrad betessmitta, sannolikt beroende på att
korna genomgående under försöket utskilde parasitägg (i medeltal 100 ägg per gram träck). Även om antalet parasitägg i träcken
var lågt så blir mängden ägg på betet förhållandevis stor på grund
av den stora mängden träck.
Att de tidigt födda kalvarna var exponerade i högre grad för
parasiter än de sent födda kalvarna visades både genom att
40

Smittsamt klöveksem, digital
dermatit, ger hudeksem på
nötkreaturs klövar framförallt i
ballregionen och i klövspalten.
Det är ett växande problem i mjölkkobesättningar, men uppkomsten
är inte klarlagd. För effektiva bekämpningsprogram måste man veta
att bakterien orsakar sjukdomen.
Syftet med detta projekt var att påvisa att en misstänkt bakterie
tillsammans med dålig hygien orsakade eksemet. Slaktkor fick två
klövar vardera instängda i gummistövlar och en lösning med den
Treponema phagedenis-liknande bakterien i lades på. Efter några
veckor togs dels hudprov i övergången mellan hud och horn och
dels togs blodprov för mätning av antikroppsnivåer mot bakterien.
Korna utvecklade inte digital dermatit, så något samband mellan
sjukdomen och bakterien kunde inte påvisas. Studien har emellertid gett upphov till ytterligare forskning om smittsamma klöveksem.

Inget samband funnet mellan
Treponema phagedenis-liknande
bakterie och digital dermatit.

Lamm leker med boll.

för förväntan, konsumtion och avslappning.
Lamm släpptes parvis ut i en lekarena där
det fanns en boll, två kedjor och en tunnel.
Deras beteende, öronställningar och kortisolnivåer i saliven registrerades före, under och
efter lekstunden. Lammen lekte mycket i
arenan och social lek registrerades mer än
motorisk lek och objektlek.
Lamm tycks visa beteenden som indikerar
förväntan på att få leka och de leker i en känd
lekarena, men avslappning efter att ha lekt är
mindre uppenbart under de första minuterna.
När lamm gavs möjlighet att leka verkade de
passera igenom alla tre faser av belöningscykeln, vilket visades i olika förväntans-,
konsumtions- och avslappningsbeteenden.

Undersökning av belöningscykeln kopplad
till lekbeteende hos lamm
Syftet med denna studie var att undersöka om beteendet hos
lamm som gavs lekmöjligheter följde belöningscykelns olika faser

Lamms lekande följer
belöningscykelns faser.
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Produktionsplanering och
produktionsuppföljning
Data för fodervärdering
Sverige, Danmark och Norge har sedan några år ett nytt, gemensamt fodervärderingssystem, NorFor. I Sverige samordnades
utvecklingsarbetet av Svensk Mjölk som under 2007 samlade in
försöksdata som ligger till grund för beräkningarna i systemet. För
växande nötkreatur kommer en stor del av dataunderlaget i det nya
systemet från Götala, insamlat under en tioårsperiod. Försök på
Götala kommer de närmaste åren att bidra med dataunderlag som
gör det möjligt att utveckla nya NorFor-moduler för dikor, tackor
och lamm. Götalaförsöken bidrar till utvecklingen av NorFor.

Insamling av träck hos mjölkrastjurar utfodrade
med majsensilage.

konsumeras per dag var djurens vikt och ålder, utfodrad mängd
kraftfoder samt ensilagets fiberinnehåll (NDF, neutral detergent
fiber) och dess torrsubstanshalt (ts-halt) enligt följande modell.
Ensilagekonsumtion (kg ts/dag) = 4,390 + 0,0220 × levandevikt (kg) – 0,0207 × djurets ålder (dagar) – 0,688 × kraftfodergiva (kg foder) – 0,00315 × ensilagets NDF-halt (g/kg ts) +
0,0668 × ensilagets ts-halt (%)
Charolaistjurar

Konsumtionsförmåga hos växande
charolaistjurar
Syftet med projektet var att hitta en matematisk modell som
förutsäger grovfoderkonsumtionen hos växande charolaistjurar.
Faktorer som hade betydelse för hur mycket ensilage som kunde
42

Resultaten visade vidare att charolaistjurar behöver ca 80 procent
av den energi som mjölkrastjurar behöver för samma dagliga tillväxt, vilket innebär att deras foderomvandlingsförmåga var bättre
än då gällande svenska utfodringsrekommendationer.

Både egenskaper hos djuren och fodret
påverkar konsumtionsförmågan.
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Samband mellan bröstomfång och
levandevikt hos växande nötkreatur
För en lönsam nötköttsproduktion är det av yttersta vikt att
djuren skickas till slakt vid rätt vikt. Ett billigt alternativ till djurvåg
är att mäta bröstomfånget på djuren och därifrån beräkna vikten.
Syftet med denna studie var att ta fram aktuella samband mellan
levandevikt och bröstomfång för tjurar och stutar av mjölkras
samt kvigor, tjurar och stutar av köttraskorsning.

kroppsform och utfodringsintensitet kan dock skattningen av vikten
förbättras, då djur med god muskelansättning och hög utfodringsintensitet i regel har en högre vikt vid ett visst bröstomfång än djur
av mer utpräglad mjölktyp och med låg utfodringsintensitet.
I tabellerna visas samband mellan bröstomfång och levande vikt för
SRB- respektive tung köttrastjur, uppskattad vikt samt nedre och
övre gräns för det viktintervall inom vilket 95 procent av djurens
vikter befinner sig vid uppmätning av ett visst bröstomfång.

En godtagbar skattning av vikten erhölls utifrån bröstomfången.
Noggrannheten i skattningen var ca ± 13 kg och ca ± 75 kg vid
100 respektive 200 cm bröstomfång. Med kännedom om djurets

Bröstomfång kan användas för att
skatta djurets vikt.

Samband mellan bröstomfång och levande vikt för SRB-tjurar.

Samband mellan bröstomfång och levande vikt för tjurar av tung
köttraskorsning.
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Bröstomfång
(cm)

Nedre gräns
(kg)

Uppskattad
vikt (kg)

Övre gräns
(kg)

Bröstomfång
(cm)

Nedre gräns
(kg)

Uppskattad
vikt (kg)

Övre gräns
(kg)

100
105

79

94

112

140

246

271

299

92

110

130

145

267

295

325

110

107

127

150

150

290

320

353

115

122

145

172

155

315

347

383

120

139

165

196

160

341

376

125

157

186

221

165

369

407

130

176

209

248

170

399

135

197

233

277

175

140

218

259

307

180

145

241

286

339

150

265

315

155

291

345

160

317

165
170

Slaktutbyte
Slaktutbytet (slaktviktens andel av den levande vikten vid slakt)
beräknas rutinmässigt på Götala. Tabellen visar slaktutbyte för
664 ungnöt slaktade under åren 1997– 2009 med typvärden
som enskilda individer kunde skilja sig ifrån, uppåt eller nedåt,
med som mest tre till fyra procentenheter.

Slaktutbytet varierar med slaktvikt,
kön och ras.

Tjur av tung köttraskorsning med slaktvikt 398 kg,
formklass U-, fettklass 2
och 56,7% slaktutbyte.

Slaktutbyte för ungnöt.

Djurkategori

Levande vikt
vid slakt (kg)

Slaktutbyte
(%)

Levande vikt
vid slakt (kg)

Slaktutbyte
(%)

Tjur SRB

600

52,0

650

52,5

Stut SRB

600

51,5

650

52,0

Tjur holstein

600

51,5

650

52,0

Stut holstein

600

51,0

650

51,5

415

Tjur tung köttraskorsning

650

56,0

700

56,5

449

Stut tung köttraskorsning

650

53,5

700

53,5

440

485

Kviga tung köttraskorsning

575

52,5

600

52,5

431

475

524

Tjur lätt köttraskorsning

625

54,5

675

55,0

465

513

565

Stut lätt köttraskorsning

625

52,0

675

52,0

185

501

553

609

Kviga lätt köttraskorsning

500

51,0

550

51,0

373

190

539

595

656

409

195

580

640

705

376

446

200

623

687

758

345

409

485

205

669

738

814

374

443

526

210

717

792

874

175

404

479

568

215

768

848

937

180

435

516

612

220

821

908

1005

185

467

555

658

190

501

594

705
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