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Varför?
• Fördelar
• Möjligheter
• Utmaningar



Djupa rötter förbättrar markens struktur



 

  

            
  

• Förbättrad jordstruktur och ökad biologisk 
mångfald

• Ökad förmåga att binda kol (Eriksson et al. 2010)

• Ökad biomassa – högre avkastning av torrsubstans 
och råprotein (Ambye-Jensen 2019)

• Minskad utlakning av nitrat (Manevski et al. 2017; 
2018)

Bildmaterial: U. Jørgensen och M. Ambye-Jensen, Circular Bioeconomy Days 25 - 27 June 2019



Behov av proteinråvaror

• Soja dominerar 
– Bra proteinkvalitet men negativ ur klimat-

och miljösynpunkt

• Globalt behov av att hitta andra 
proteinråvaror (De Boer et al. 2014; EC 2017)

• Ekologiskt foder
– Ej rena aminosyror
– Ej GMO
– Brist på tillgång till proteinråvaror av hög 

kvalitet

• Lokala odlingssäkra alternativ

Torkåret 2018

Foto: pixabay.com

Foto: Jan Gilhuis
Ur: Swedwatch uppföljningsrapport #48

Foto: Birgitta Johansson



Grisar kan utnyttja näringen från 
vallgrödor

• Bra protein och aminosyraprofil
• Skördetidpunkt avgörande för näringsinnehåll.

– Högre fiberinnehåll sänker smältbarheten av den organiska substansen, RP, 
övriga näringsämnen och energi

– RP smältbarhet: 40-65% - högre värden vid lägre fiberfraktion

• Råprotein (g/kg ts):
– 226 (färsk vitklöver)
– 213 (färsk rödklöver)
– 197 (färsk lucern)
– 123 (färsk rajgräs)
– 180-190 (ensilage av rödklöver/vitklöver/timotej/ängsvingel och rajgräs

• Lysin i % av RP varierar mellan: 4,0-5,9
– 4,0-4,5 (gräs-klöverensilage), 5,8 (rödklöver), 5,9 (lucern)



Grovfoder från vallgrödor ger sysselsättning

• Grisar har stort behov av att utföra födosöks- och utforskande 
beteenden (Stolba & Wood-Gush 1989; Wood-Gush & Vestergaard 1989; 
Studnitz et al. 2007)

• Grovfoder utöver halm, ger ökade möjligheter att utföra födosöks-
och utforskande beteenden (Olsen et al. 2000, Høøk Presto et al. 2009)

• Grovfoder från vallgrödor sysselsätter grisarna och minskar
förekomsten av skadliga beteenden mellan grisar (Presto et al. 2013)

Foto: Magdalena ÅkerfeldtFoto: Eva PerssonFoto: Ingela Löfquist Foto: Ingela Löfquist



Inte enbart till foder och berikning!



Illustration: M. Åkerfeldt

Utnyttja vallen mer effektivt
- En projektidé kläcktes

• Varför inte utnyttja vallen på ett mer effektivt sätt?
–Vallgrödor odlas  ensilage
–Få användning av vallen som en lokalt odlad foderresurs, 

berikning till djuren, bättre hälsa och fördelar för marken
–Ökad lönsamhet?!
–Mervärden på fler ställen
i produktionssystemet

Ekologisk produktion
• Ingå i växtföljd för bättre 

markstruktur, N-fixering och ökad 
mångfald

• Ersätta/komplettera andra 
proteinkällor

• Berikning för mer naturligt beteende 
– ökad djurvälfärd



Positivt för mag- tarmhälsan?

• Mer fiber gynnar tarmfloran

• Mjölksyrabakterierna i ensilage kan öka mjölksyra och sänka pH i 
magsäcken vilket begränsar tillväxten av flera potentiella patogena 
bakterier som enterobakterier

• Färre problem med avvänjningsdiarréer och ökat foderintag i tidig 
tillväxt



Ensilage (med strån) i fodret minskar förekomst
av magsår

Ensilagepellets KontrollTMR IntensivbearbetatTMR Hackat

Holinger et al., 2018; Friman et al., 2021



Förekomst magsår av olika grad
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Ensilagepellets KontrollTMR IntensivbearbetatTMR Hackat



Illustration: M. Åkerfeldt

Utnyttja vallen mer effektivt
- En projektidé kläcktes

• Hur bör vallensilage utfodras för att öka näringsutnyttjandet och 
minska risken för foderspill?

• Hur påverkas grisarnas kväveutnyttjande, tillväxt, 
slaktkroppsegenskaper, köttkvalitet och beteende när ensilage 
blandas in i fodret? 

• Hur metaboliseras fytoöstrogener i rödklöver av grisar och vilken 
inverkan har det på suggors fertilitet och reproduktion? 

• Hur påverkas mikrobiota av inblandning av vallfoder och vilken effekt 
har det på tarmhälsa, mikrobiota-tarm-hjärna interaktioner och effekt 
på grisarnas beteende?

• Hur påverkas ekonomin när vall introduceras i utfodringen?



4-årigt pågående 
forskningsprojekt

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/
forskningsprojekt/gris/okat-utnyttjande-av-
vall-i-foder-till-grisar/



Möjligheter att utnyttja vallgrödor som
foderingrediens
Färsk vall
• Bete

• Sidoströmmar från bioraffinaderier med färsk vall
som biomassa
– Pressjuice i blötfoder
– Proteinpasta
– Proteinkoncentrat



Bete

• Intag av klövergräs:
• 420 g ts/dag under dräktighet
• 574 g ts/dag vid peak lactation
• 472 g ts/dag vid dag 40 i laktationen
• Motsvarar 2,4, 3,2 och 2,6 kg färskt klövergräs

• Högre intag i grupper med sänkt protein (14%=37 g ts/dag 
extra) jämfört med kontroll (P=0.007)

• Kan ersätta 16-17% av sislysin under dräktigheten
• Svårare att ersätta foder med bete till digivande suggor som

behöver äta tillräckligt för bibehållen mjölkproduktion

Eskildsen et al., 2020  https://doi.org/10.1016/j.livsci.2020.104212



Roinsard et al. 2020  https://www.youtube.com/watch?v=4GEk2P8Xigk



Roinsard et al. 2020  https://www.youtube.com/watch?v=4GEk2P8Xigk



Roinsard et al. 2020  https://www.youtube.com/watch?v=4GEk2P8Xigk



Roinsard et al. 2020  https://www.youtube.com/watch?v=4GEk2P8Xigk



Sidoströmmar från bioraffinaderier med färsk
vall
• Press juice

• Proteinpasta

• Proteinkoncentrat

Bild: https://agrovast.se/eu-projekt/green-valleys/
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Sidoströmmar från bioraffinaderier med färsk
vall
• Mest fokus på proteinkoncentrat - sammansättning av aminosyror, 

jämförbart med sojamjöl (Stødkilde et al., 2018, 2019; Ravindran et al., 
2021)
– Kräver processtekniska förbättringar men potential att konkurrera prismässigt

• Juice- och pastafraktionerna - mycket intressanta alternativ
– Från juice kan proteiner t.ex. med hjälp av upphettning och centrifugering separeras till 

en pasta 
– Användning direkt i gårdens blötutfodringssystem - inga energikostnader för torkning
– RP mellan 166-290 g/kg ts i juicefraktionen beroende på grödval, näringsinnehåll i 

råvaran, separationsteknik etc. och sannolikt högre i pastan

• Produktion av blöta råvaror från gröna bioraffinaderier kan vara av intresse 
för foderanläggningar i en storskalig kommersiell anläggning eller på gårds-
/lokal nivå

• OBS - Begränsad till växtodlingssäsong. Berikning till grisarna?



Möjligheter att utnyttja vallgrödor som
foderingrediens
Skördat som ensilage
• Sidoströmmar från bioraffinaderier med ensilerad

vall som biomassa
– Pressjuice i blötfoder

• Balsystem
– Häckar
– Ströare i djupströbädd
– Fullfoder
– Blötfoder



Blötfoder
• Juice från ensilage i blötfoder - samma princip som med färsk vall

• Ej säsongsberoende, bättre lagringsduglighet i juicen

• Mjölksyrebakterier i ensilaget – positivt för tarmhälsa?

• Berikning??

Innofeed



Keto et al., 2021 https://doi.org/10.1016/j.livsci.2021.104728

https://doi.org/10.1016/j.livsci.2021.104728
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Keto et al., 2021 https://doi.org/10.1016/j.livsci.2021.104728

https://doi.org/10.1016/j.livsci.2021.104728


Erfarenheter och resultat

Utfodringsstudie med slaktgrisar >60 kg (Keto et al., 2021)
• Ensilagejuice ingick med ca. 9% i balanserat blötfoder
• Ingen negativ effekt på tillväxt, foderutnyttjande och 

slaktkropp
• Ingen negativ effekt på tarmhälsa

• Ingen obalans i mikrobiota
• Ingen förekomst av diarré

• Variation i ensilagekvalitet kan påverka resultat och bör 
uppmärksammas 



Erfarenheter och resultat
GreenValley projekt på Sötåsen

Utfodringsstudie med tillväxtgrisar (Åkerfeldt et al., opublicerat)

• Ensilagejuice ersatte (teoretiskt) 10% av fodrets 
råproteininnehåll.

• Ca 1,2-2,8 liter juice per gris och dag
• God tillväxt (480 g/dag) - ingen skillnad mellan juice och 

kontrollgrupp
• Lite smutsigare grisar i juicegruppen (huvud och kropp)
• Inte smutsigare runt rektum eller i boxen
• Inga avvikelser i hälsa



Ensilage i häckar och ströare
• Häckar – arbetskrävande, mycket foderspill, risk för

konkurrens om ätplatser

Foto: Eva PerssonFoto: Ingela Löfquist Foto: Ingela Löfquist



Ensilage i häckar och ströare



Erfarenheter ensilage i ströare

• Det fungerar att använda strömaskin för att fördela ensilage

• Tekniken behöver förbättras för att lättare kunna justera givor och 
fördelning i olika boxar. Många tekniska störningar fortfarande

• Ojämn spridning men torrt och rent i boxarna

• Grisarna åt upp allt ensilage, ca 0,25 kg ts per gris och dag. Mycket lite 
spill

• Positivt för djurvälfärd. Ökad aktivitet varje gång strömaskinen kom, ca 
4-5 gånger per dag. Aktiva ca 30-45 minuter per gång

• Om driftssäkerheten förbättras kan ev ensilage spridas och ersätta 
mindre mängd blötfoder/torrfoder



Fullfoder (TMR) –exakthackat eller ännu finare 
struktur

Foton: Magdalena Åkerfeldt och Johanna Friman

(Bioextruder: Lehmann Maschenbau) 



Hur påverkar fullfoder grisarnas konsumtion, 
näringsutnyttjande och beteende

• Ensilage med finare struktur ökar konsumtionen – åt allt!
• Ersatte ca. 20% av RP (motsvarar 20.5% av ts-intag/dag)
• Ingen påvisad effekt på näringssmältbarhet av ensilage 

med finare struktur, men andra studier visar samband 
med högre smältbarhet när partikelstorleken hos lupin 
minskade (Kim et al., 2009)

• Goda produktionsresultat
• Både TMR med hackat och finare struktur fungerar för 

sysselsättning – längre ättider, minskad aggression (Presto 
Åkerfeldt et al., 2019; Friman et al., opublicerat)
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Carcass weight (kg) 81.1a 82.5ab 85.3b 84.6ab 1.1 0.018

Lean meat (%) 61.5 60.9 60.8 60.7 0.5 0.832

Lean meat growth

Total period (g/day)
442.2a 422.2a 465.5b 481.0b 8.1 0.001

SC SE SP C

(N = 31) (N = 31) (N = 30) (N = 32) SE P

Total days in study 83.8a 81.9ab 78.7b 80.2ab 1.53 0.010

FCR (MJ NE/kg gain) 23.6 23.1 23.6 23.0 0.23 0.145

PCR (g CP/kg gain) 446b 421.8a 433.8ab 398.7c 4.23 0.001

Final weight (kg) 111.5a 113.4ab 117.7b 114.7ab 1.5 0.014

Produktionsresultat (Friman et al., 2021)



Funderingar och slutsatser

• Vallfoder intressant och potential som foderingrediens!!

• Det finns ett stort informations- och kunskapsbehov om vilka 
vallgrödor som är lämpliga till grisar och vilken näringsmässig kvalitet 
ett bra “gris-ensilage” bör ha

• Kunskap om vilka tekniker för skörd och lagring som krävs samt hur 
hanteringen av ensilage kan möjliggöras på gårdsnivå för att kunna 
inkluderas i utfodringssystemet och vad det innebär ur ett tidsmässigt-
och kostnadsmässigt perspektiv behövs
– Exakthackning i fält, ensilering och lagring i slang för att vid uttag tillföras direkt i 

utfodringssystemet
– Exakthackning i fält, transport till stationär press för ensilering och lagring i 

rundbalar för att vid utfodring tillföras utfodringssystemet
– Skörd, ensilering och lagring i rundbalar för att vid utfodring sönderdelas 

med bio-extruder/skruvpress innan det tillförs utfodringssystemet



Funderingar och slutsatser

• Fullfoder intressant då det ökar ensilageintaget och ger sysselsättning

• Sidoströmmar från bioraffinaderi med vall är intressant – juice på 
gårdsnivå och kommersiellt (?), koncentrat för tillverkning kommersiellt
– Kan berikning täckas av att ge fiberfraktionen?

• Tekniken med kortare strån och mindre partikelstorlek är också 
intressant att utvärdera för blötfoder, vilket är ett av de vanligaste 
utfodringssystemen i grisproduktion

• Innovativa idéer om byggnation och design av ”framtidens 
grisproduktion” behövs!
– Anpassning av utfodringsanläggning för mixning och dosering av vallfoder med 

övriga foderingredienser för blötfoder respektive fullfoder



Funderingar och slutsatser
• Diskussionsbehov kring olika mervärdesaspekter

– Ekologiska regelverket och möjligheterna till utveckling inom 
området

– Definitionen och önskvärd funktion av grovfoder

T.ex. om utfodring med ensilage i fullfoder eller blötfoder kan anses 
tillräcklig om grisarnas grovfoderkonsumtion ökar och om deras 
beteenden inte påverkas negativt/gynnar deras hälsa, om de i övrigt 
hålls i t.ex. djupströbäddar på halm.



Frågor?

magdalena.akerfeldt@slu.se
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