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Syfte

• Att hjälpa lantbrukare, uppfödare och avelsföretag och 
foderindustri att nå målen om 100 procent ekologiskt och 
regionalt producerat foder till grisar och fjäderfä inom Europa

• Europeisk plattform
• kunskapsutbyte mellan olika aktörer
• Organic Farm Knowledge om foder till enkelmagade djur

https://organic-farmknowledge.org/


Syfte

• Kartlägga kunskapsläge och behov
• Innovationstester
• Ta fram material

• syntes, videos, faktablad, praktiska guider, foderplaneringsverktyg



Innovations- & Temagrupper

11 Innovationsgrupper
Ekologiska producenter, rådgivare, olika aktörer från industri och
bransch
3 Temagrupper
1) Gris
2) Slaktkyckling
3) Värphöns



Innovationsgrupp Scania

• En grupp ekologiska grisproducenter i Skåne 
och deras rådgivare Ingela Löfquist, 
foderexperten Malin C. Slåtterman och SLU-
forskaren Magdalena Åkerfeldt

• SLU Ekologisk produktion och konsumtion 
(EPOK) koordinerade den svenska delen



Innovationsgrupp Scania

• Kartläggning av kunskapsläget
• broschyrer, rådgivningsmaterial, faktablad, 

videos, presentationer/workshops, 
syntesarbeten, vetenskapliga publikationer 
etc.

• Databas med 110 olika ”källor” som ska 
sammanfatta kunskapsläge, tillgänglig 
information och nya innovationer

• Utgångspunkt för diskussioner i 
innovationsgruppen





Innovationsgrupp Scania

• Workshops för att diskutera och ranka olika 
råvaror och process- eller utfodringstekniker 
eller strategier

• Styrkor/möjligheter/svårigheter
• Kunskaps- eller resursbehov
• Vägar att gå framåt (goda exempel, innovationer, 

tankar osv.)

• Välja ut ett antal råvaror och process- eller 
utfodringstekniker eller strategier intressanta 
att arbeta vidare med





Tester

• Ensilage med cikoria till smågrisar för minskad 
stress och problem med avvänjningsdiarré

• Gräs/klöverensilage som komplementfoder till 
slaktgrisar med blötutfodring



Tester

• Etablering av sommarrovor på betet som 
kompletterande foder till dräktiga suggor

• Automatisk utfodring av ensilage till grisar



Material
• 1 Kunskapssyntes
• 3 Praktiska guider
• 2 Faktablad
• 2 Skrifter



https://organic-farmknowledge.org/fileadmin/Medien/news_events/2021/Results-project-
OK-NetEcoFeed.pdf



Försök i projektet



Försök i projektet











Var hittar jag information?

• Organic Farm knowledge https://organic-farmknowledge.org/
https://organic-farmknowledge.org/news-events/news/detail/ok-net-
ecofeed-project-ends

• OK NET Ecofeed https://ok-net-ecofeed.eu/

• SLU Ekologisk produktion och konsumtion (EPOK) 
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/epok-centrum-for-
ekologisk-produktion-och-konsumtion/publikationer/faktablad/ok-net-
ecofeed/

https://organic-farmknowledge.org/
https://organic-farmknowledge.org/news-events/news/detail/ok-net-ecofeed-project-ends
https://ok-net-ecofeed.eu/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/epok-centrum-for-ekologisk-produktion-och-konsumtion/publikationer/faktablad/ok-net-ecofeed/


Frågor?

• Kontakt:

• Magdalena Åkerfeldt, SLU
magdalena.akerfeldt@slu.se

• Ingela Löfquist, HIR Skåne
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

mailto:magdalena.akerfeldt@slu.se
mailto:ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se
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