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Fördelar
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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
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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)
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Möjligheter

Foto: M. Åkerfeldt



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)
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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



Inte enbart till foder och berikning!
Foto: M. Åkerfeldt
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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?



Två doktorander:
Emy Vu och Johanna Friman



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 fullfoder med hackat och finare struktur fungerar för 

sysselsättning – längre ättider, minskad aggression (Presto 
Åkerfeldt et al., 2019; Friman et al., 2022)
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Produktion
Fullfoder
exakt-
hackat

Fullfoder
fin struktur

Ensilage-
pellet

Inget
ensilage 
(kontroll)

SE P-värde

Antal dagar 83.8a 81.9ab 78.7b 80.2ab 1.53 0.010
Slaktvikt, kg 81.1a 82.5ab 85.3b 84.6ab 1.1 0.018
Kött% 61.5 60.9 60.8 60.7 0.5 0.832
MJ NE/kg 
tillväxt 23.6 23.1 23.6 23.0 0.23 0.145

(Friman et al., 2021)
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(Friman et al., 2022)
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Ej enslage
Ensilagepellet
Fullfoder

(Friman et al., 2022)



Ensilage (med strån) i fodret minskar förekomst
av magsår

Ensilagepellets Kontroll
Fullfoder

finare strukturFullfoder Hackat

Holinger et al., 2018; Friman et al., 2021
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Klimatavtrycket för ett kg 
konventionellt griskött kan minskas 
med cirka 13%, genom att en del av 
grisarnas traditionella foder byts ut 
mot vallfoder.

Minskningen beror framförallt på:

• lägre kvävegiva till vall i jämförelse med 
spannmål och därmed lägre 
lustgasutsläpp och lägre utsläpp från 
tillverkning av mineralgödsel

• minskad dieselanvändning

• högre skörd för vallen jämfört med 
andra fodermedel

• förfruktseffekter från vallodlingen i 
övriga grödor.



Teknologisk köttkvalitet
• Ingen effekt på köttets pH, vätskehållande förmåga och färg av 

utfodring med ensilage

Erika Ohlsson, BSc. thesis
Utfodring med ensilage till slaktgris – effekter på 
köttkvalitet och fettsyrasammansättning, SLU 2022



Köttkvalitet, sensoriska bedömningar och
smaktest av kött från grisar som fått
fullfoder med ensilage
• Skärmotstånd
• Fettsyrasammansättning
• Smaktest i samverkan med Restaurang och hotellhögskolan, 

Örebro universitet och Grythyttan (v. 45), examensarbete

Pågående



Effekt av vallfoder på tarmhälsa, mikrobiota-
tarm-hjärna interaktioner och grisarnas beteende

• Insamlat material av magsäckar, tarmsnitt, mikrobiota, 
hjärnor, saliv för bearbetning

• Koppling till beteende

Pågående



Pågående

• Hur metaboliseras fytoöstrogener av suggor. 
Återfinns substanser i urin, träck och blod?

• Överförs östrogena substanser till råmjölk? 
(insamlade mjölkprover)

Fytoöstrogener i rödklöver – effekt på 
suggors fertilitet och reproduktion

Desirée Kristiansson & Linda Larsson, BSc Lantmästarprogrammet, SLU 2022



Pågående

• Hur påverkas fertilitet och reproduktion? 
(registrering brunster, dräktighet, foster, spenar, 
yttre könsorgan samt obuktion av
reproduktionsorgan livmödrar, äggstockar, foliklar
etc.)

• Hur påverkas grisningsförlopp antal födda grisar? 
(insamlat videomaterial och produktionsdata)

Fytoöstrogener i rödklöver – effekt på 
suggors fertilitet och reproduktion



Pågående
• Ekonomiska beräkningar av att vall introduceras i

utfodringen
–“changing the farm production feeding system by 
including ley crop silage in the pig diets”

–Investeringar som krävs, kostnader, intäkter

Pågående



Utmaningar

Foto: M. Åkerfeldt



Behov av kunskap

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

• Tekniker för skörd och lagring som krävs samt hur hanteringen 
av ensilage kan möjliggöras på gårdsnivå för att kunna 
inkluderas i utfodringssystemet samt vad det innebär ur ett 
tidsmässigt- och kostnadsmässigt perspektiv

– 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



• Sidoströmmar från bioraffinaderi med vall är intressant 
– Pressjuice på gårdsnivå och kommersiellt (?)
Studier Green Valleys och smältbarhetsstudier (Presto Åkerfeldt, 2022)
– Proteinkoncentrat för tillverkning kommersiellt
Utveckling kvalitet och lönsammare process - DK, SLU, RISE

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

• 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

Behov av kunskap



Korta slutsatser
• Vallen har potential att användas som foderingrediens i större 

utsträckning!
• Bra för djurhälsa och djurvälfärd!
• Systemperspektiv! Mervärden på fler ställen i kedjan?!
• Tekniska lösningar i framtidens grisproduktion?
• 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.



Missa inte – anmäl senast 18 November

• Mer resultat från
projektet!

• Vilka forskningsfrågor
är viktiga?

• Var med och påverka!



Frågor?

magdalena.akerfeldt@slu.se

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

mailto:magdalena.akerfeldt@slu.se
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