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Upplägg för dagen
1. Introduktion med Johanna Spångberg, föreståndare för Epok
2. Presentation av rapporten med Niels Andresen och Torun 

Wallgren
3. Paneldebatt

Niels Andresen, EPOK
Carin Bolander, KRAV
Marianne Schönning, ekologisk mjölkproducent
Anna Wallenbeck, SLU

4. Avslutning med Johanna Spångberg



Vad är Epok?
SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) vid SLU är en 
centrumbildning med uppdrag att 
• förmedla vetenskaplig fakta,
• initiera och samordna forskning och
• bidra till utbildning 
om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.

Tre fast anställda plus forskare med deltidsuppdrag.

Hemsida: www.slu.se/epok Kontakt: epok@slu.se

http://www.slu.se/epok
mailto:epok@slu.se


Bakgrund till rapporten
Påbörjades 2019 av Magdalena Åkerfeldt
Seminarium KSLA januari 2020
Vetenskaplig artikel ”Health and welfare in organic livestock production
systems – a systematic mapping of current knowledge”
Populärvetenskaplig rapport slutförd av Torun Wallgren och Niels 
Andresen

Idag lansering!



Djurvälfärd i ekologisk produktion – vad vet vi i dag?

Niels Andresen & Torun Wallgren



Kunskapssyntes utifrån vetenskaplig artikel
• ”Health and welfare in organic livestock production systems – a systematic mapping of

current knowledge” 
Organic Agriculture (2021) 11: 105-132
Magdalena Presto Åkerfeldt, Stefan Gunnarsson, Gun Bernes, Isabel Blanco-Penedo

• Screening av  alla vetenskapliga artiklar i ämnet från fram för allt Europa och Nordamerika

• Vissa svårigheter att omsätta studier från andra länder till svenska förhållande – stor 
variation mellan länder kring den ekologiska djurhållningen 

• Få studier kring hur olika produktionssystem påverkar djurens beteende



Djurens roll i ekologisk lantbruk
• Samspel djurhållning och växtodling - hög självförsörjningsgrad på foder 

• Foderareal och djurhållning i harmoni => utnyttja stallgödsel maximalt => bättre balans på 
växtnäring

• Bete/areal för utevistelse => gårdens arrondering viktig
• Vallen avgörande för den ekologiska växtföljden – idisslare helt centrala i ekologisk 

produktion

• Förebyggande djurhälsovård skall prioriteras

• Djurens skall få utlopp för deras naturliga beteende

• Mångfunktionalitet i djurhållningen. Utveckla en djurhållning som gynnar biologisk 
mångfald, växtnäring, ekosystemtjänster etc



Ekologisk djurhållning – några grundprinciper

• Alla djurslag ska ha till gång till grovfoder
• Integrerad produktion ska eftersträvas
• Tillgång till utevistelse, aktiv betesdrift och större yta i stallarna, högst 

50% spaltgolv
• Djurmaterial i första hand uppfödda på ekologiska gårdar
• Mjölk från egna djurslaget ska användas 
• Avkomma och moderdjur tillsammans
• Ingen användning av syntetiska aminosyror
• Dubbel karens vid medicinering



Djurvälfärd – de fem friheterna

• Frihet från hunger och törst
• Frihet från obehag
• Frihet från skada, smärta och sjukdom
• Frihet att utföra naturligt beteende
• Frihet från rädsla och oro (Farm Animal Welfare Council 2009) 

• Djurvälfärd utgår från den enskilda individen



Ekologisk mjölkproduktion – vad vet vi i dag?

• 19 % av mjölkkorna under 2020
• Juverhälsa största utmaningen

• Rasen har betydelse – Holstein och SRB
• Mer grovfoder ökar inte störningarna i ämnesomsättningen 

(acetonomi/ketose)
• Längre livslängd för ekologiska kor
• Mer parasiter hos ekologiska ungdjur
• Låg förekomst av halta kor i Sverige jämfört med andra länder 



Ekologisk nötköttsproduktion – vad vet vi i dag?

• 36 % av dikorna ekologiska 2020

• Väldigt få studier

• Andelen levrar som kasseras ökar i Sverige, indikation på infektion 
med den stora leverflundran. Vanligt att dikor betar sanka och blöta 
betesmarker.  

• Uppfödning av tjurar i helspaltboxar fortfarande det vanligaste i 
Sverige och Europa i konventionell produktion



Ekologisk lammproduktion – vad vet vi i dag?
• 22% av fåren var ekologiska 2020

• Största utmaningen är problem med parasitinfektioner
• Avmaskning av lammen lika vanligt på eko jämfört med konv i svensk 

studie.

• Lammdödlighet runt 10% i Sverige
• Svenskt studie visade att låg grovfoderkvalitet ökade lammdödligheten 

om foderstaten är grovfoderdominerad och tacken har mer än ett lamm



Ekologisk
grisproduktion
• Stora skillnader mellan eko och 

konventionell
• Ca 3 % ekologisk production
– Samma andel



Magsår

Naturligt beteende

Mättnad

Grovfoder



– Bete eller rastgård

Naturligt beteende

Parasiter

Ledproblem

Utevistelse



Raser
• Samma hybrider i eko och 

konventionell
– Linderödssvin

• Avelsarbete på gårdsnivå
– Andra avelsmål

• Faderraser
• Tillväxttakt



Ekologisk kyckling och 
äggproduktion

• Skillnader mellan eko och 
konventionell
– Burhållning är förbjuden
– flockstorlek

• Ca 15 % ekologisk äggproduktion
• Ca 1 % ekologisk kycklingproduktion



Kloakskador 

Naturligt beteende

Aminosyre-
sammansättning

Foder och grovfoder



– Bete eller rastgård

Naturligt beteende

Sårskador, parasiter
rovdjur

Användandet av
rastgården

Utevistelse



Hybrider
Äggproduktion
• Samma hybrider, vita

Äggproduktion
• Olika hybrider
• Användandet av snabbväxande 

hybrider regleras



Målkonflikter
• Utevistelse ställer krav
– Rörelse och naturligt beteende
– Raser och avelsmål
– Biosäkerhet



Målkonflikter
• Produktion påverkar ekologiska 

tjänster
– Produktionsmål
– Ekologiska mål och värdegrund
– Djurhälsa



Vad är vägen framåt?
PANELDEBATT
Niels Andresen, EPOK
Carin Bolander, KRAV
Marianne Schönning, ekologisk mjölkproducent
Anna Wallenbeck, SLU


