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Störning - hur mycket och hur länge
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Dagar efter kalvning

Poppe m fl, 2019

Mindre avvikelse från förväntad mjölkkurva = mer resilient
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Djurproduktionen i ett förändrat klimat

www.slu.se/futurefood



Risker med ett förändrat klimat

Rydberg m fl 2019; Albihn m fl 2021

Förändring Konsekvens

Medeltemperatur Längre betessäsong – bättre välfärd

Parasiter, nya smittor

Värmebölja Värmestress, kollaps vid transport, ökad brandrisk

Nederbörd Dålig foderkvalitet, mer insektsangrepp, klövproblem

Torka och 

vattenbrist

Foderbrist - utslaktning, alternativa foder, lägre foder-

och vattenkvalitet, mindre tvätt - dålig hygien

Översvämning Betesbrist, akut djurflytt, giftiga växter, 

låg vattenkvalitet, jordskred – transportstopp

Höjd havsnivå – förstört bete, saltvatten i brunnen

Storm Elavbrott – ventilera, fodra, vattna, mjölka, gödsla ut

Raserade stängsel – “kaos” 

Köldknäppar

Hagel

Längre säsong med kalla dagar - förstörd gröda 

Försäkring?

Snöoväder Raserade tak – försäkring? 



Anpassning till förändrat klimat

Önskelista

Större reservkraftverk och dieseltank

Bevattningsdamm

Stallar som skyddar mot värmestress

Vägunderhåll, diken, förstärkta broar

Avel för robustare djur

Sänkt behov av importerade insatsvaror

Ökad lagringsmöjlighet på gård och i handel

Varningssystem för nya smittsamma sjukdomar

Ökad flexibilitet, t ex foder- och vatten-alternativ

Tillgång till tillfällig arbetskraft

Överkapacitet på mejeri och slakteri

Planer gör krishantering i alla led 

Flexiblare regelverk vid kris

Ökad kunskap hos myndigheter och i branschen

Rydberg m fl 2019; Albihn m fl 2021



Anpassning till förändrat klimat

Förutsättningar för investeringar

• Bättre lönsamhet 

• Långsiktig jordbrukspolitik

Rydberg m fl 2019; Albihn m fl 2021

Men: Alla förberedelser är inte dyra

• Prata med grannar och kollegor innan krisen kommer

• Rådgivning och erfarenhetsutbyte

• Utbildningsmaterial för krishanteringsplan

Helhetssyn och samlat övergripande ansvar i samhället

Åtgärder i enlighet med Agenda 2030

för en hållbar produktion



Livsmedelsproduktionens miljömässiga hållbarhet 
mäts ofta med livscykelanalys, LCA

Vi bör utvärdera miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet

Konsumtion av svenskt griskött

Ekologisk och konventionell produktion

Zira m fl, 2021



Hållbarhet för olika produktionssystem, LCA

Zira m fl, 2021

Påverkan / kg kött Svart cirkel = konventionell

Röd cirkel = värsta tänkbara

Grå sektorer = ekologisk

Eko bättre 

biologisk mångfald

spridning av gifter

värdeökning i handeln

sociala aspekter, för de flesta 

Eko sämre

försurning

värdeökning på gården

sociala aspekter, lokalsamhälle



Hållbarhet för olika produktionssystem, LCA

Zira m fl, 2021

Påverkan / ha land Svart cirkel = konventionell

Röd cirkel = värsta tänkbara

Grå sektorer = ekologisk

Eko bättre 

alla miljömässiga aspekter

alla sociala aspekter

värdeökning i handeln

Eko sämre

värdeökning på gården



Hållbarhet för olika produktionssystem

Zira m fl, 2022

Intensiv mjölkproduktion ”på slätten”, holstein

Mjölkproduktion, mycket grovfoder o bete, montbeliarde

Köttproduktion, ekologisk, grovfoder o bete, dikor ”i bergen”

Påverkan per kg protein (mjölk och kött)

Mjölk-intensiv

mindre negativ social påverkan på bonden 

mindre åkermark behövs

Mjölk-grovfoder

lägre kostnader

Kött-dikor

mer negativ miljöpåverkan

mindre negativ social påverkan på lokalsamhället

högre lönsamhet



Livscykelanalys (LCA) beskriver hållbarheten 

i allmänhet - inte vid kris

LCA visar inte känslighet för störningar

Resiliens, sårbarhet, känslighet för störningar 

saknas i många hållbarhetsstudier



Hållbarhet för olika produktionssystem

Zira m fl, 2022

Mjölk-intensiv

mest känslig för lägre mjölkpris och högre foderpris

Mjölk-grovfoder

mest känslig för lägre jordbruksstöd

Kött-dikor

mest känslig för lägre köttpris

minst känslig för högre energipris och högre foderpris

Störning: Högre pris för foder och energi (el, bränsle)

Lägre pris för mjölk och kött

Lägre jordbruksstöd



Resiliens på gårdsnivå

Indikatorer föreslagna för mjölkgården

• Stor andel eget foder

• Hög livstids-produktion, inräknat “tomma” dagar 

• Hållbara djur (livslängd)

• Låg antibiotika-användning

EIP-AGRI Focus Group, 2018

Resiliens på individnivå

Avvikelse från förväntad produktion eller beteende

Kan användas för selektion 

för ”robustare” djur



”Robustare” mjölkkor med korsning

Korsningskor (mjölkras x mjölkras) är fruktsamma,
friska kor som lever länge

Clasen m fl, 2021

https://pub.epsilon.slu.se

/17591/1/clasen_j_et_al

_200924.PDF



Lönsammare mjölkkor med korsning

Renrasig SRB-besättning jämfört med korsningsbesättning 
(SRB x holst) med renrasig kärna av SRB-kor

Clasen m fl, 2021

Ekologisk produktion Renrasig

besättning

Korsnings-

besättning

Antal kor 103 103

Andel korsningskor, % 0 42

Antal rekryteringskvigor 74 71

Mjölkavkastning, 305 d kg EMC 8 433 8 701

Antal sålda mjölk x kött-kalvar 28 41

Täckningsbidrag, kr 2 643 000 2 733 000



Korsningskor lönar sig mer om 
foderpriset stiger

Ändring i foderpris, %

Relativ förbättring

täckningsbidrag, % 

Renrasig Holst

Rotations-

korsning

Holst x SRB

Korsning

Holst x SRB

Clasen m fl, 2021



Årets tema: 
För ökad resiliens och minskad sårbarhet

Ja, ekologisk djurproduktion spelar roll för 

utvecklingen av en hållbar djurproduktion

Ja, självförsörjning, foder, friskt och hållbart 

växtmaterial och djurmaterial … och mycket mera 

påverkar gårdens sårbarhet



Några publikationer från studier där ekologisk produktion ingår

• Clasen, JB, Fikse, WF, Kargo, M, Rydhmer, L, Strandberg, E, Østergaard, S. 2020. Economic consequences of dairy 

crossbreeding in conventional and organic herds in Sweden.  J Dairy Sci 103, 514-528

• Clasen, J B, Fikse, F W, Kargo, M, Strandberg, E, Østergaard, S & Rydhmer, L. 2020. Korsning med mjölkkor –

effekter på besättningsdynamik och ekonomiskt resultat. Rapporter från HGEN, nr 152. Institutionen för husdjursgenetik, 

SLU, Uppsala. 35 s https://pub.epsilon.slu.se/17591/1/clasen_j_et_al_200924.PDF

• Clasen, JB, Kargo, M, Fikse, WF, Strandberg, E, Wallenbeck, A, Østergaard, S, Rydhmer, L. 2021. Conservation of a

native dairy cattle breed through terminal crossbreeding with commercial dairy breeds. Acta Agric. Scand. Sect. A -

Anim. Sci. 70, 1–12

• Clasen, JB. 2021. Crossbreeding as a strategy in dairy cattle herds. Doctoral thesis. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae

2021:81. https://pub.epsilon.slu.se/26111/1/clasen_j_211115.pdf

• Rydhmer, L, Jäderkvist Fegraeus, K, Hansen-Axelsson, H, Rewe, T, Jonas, E. 2021. Avelsvärdering för svensk 

lammproduktion. Rapporter från HGEN nr 153, Institutionen för husdjursgenetik; SLU. Uppsala. 74 s

https://pub.epsilon.slu.se/id/eprint/23478/contents

• Slagboom, M, Wallenbeck, A, Hjortø, L, Sørensen, AC, Rydhmer, L, Thomasen, JR, Kargo. M. 2018. Simulating

consequences of choosing a breeding goal for organic dairy production. J Dairy Science 101, 11086-11096

• Zira, S., Röös, E., Ivarsson, E., Hoffmann, R., Rydhmer, L. 2020. Social life cycle assessment of Swedish organic

and conventional pork production. Int. Journal of Life Cycle Assessment 25, 1957 1975

• Zira, S, Rydhmer, L, Ivarsson, E, Hoffmann, R, Röös, E. 2021. A life cycle sustainability assessment of organic and 

conventional pork supply chains in Sweden. Consumption 28, 21 38

• Zira, S., Röös, E., Rydhmer, L., Hoffmann, R. Sustainability : Assessment of economic, environmental and social 

impacts, feed food competition and economic robustness of dairy and beef farming systems in Southern Europe. 

(Inskickad, se sammandrag och diskussion i Ziras doktorsavhandling)

• Zira, S. 2022. Towards sustainable livestock systems: Developing and applying methods for broad sustainability

assessment of pig and cattle systems. Doctoral thesis. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2022:42.

https://pub.epsilon.slu.se/28531

https://pub.epsilon.slu.se/17591/1/clasen_j_et_al_200924.PDF
https://pub.epsilon.slu.se/26111/1/clasen_j_211115.pdf
https://pub.epsilon.slu.se/id/eprint/23478/contents
https://pub.epsilon.slu.se/28531


Se, lyssna, läs mera på www.slu.se/futurefood



Lotta Rydhmer, SLU

018 671000

Lotta.Rydhmer@slu.se

Tack för att ni lyssnade !




