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Sammanfattning 
Syftet med detta projekt var att undersöka om enbart klöverrikt ensilage eller klöverrikt ensilage 
i kombination med kallpressad rapskaka (år 1 och 2) och åkerböna (år 2) kan täcka kalvens pro-
teinbehov vid en god levandeviktstillväxt utan störningar, samt att beräkna lönsamheten i upp-
födning baserad på inhemska proteinfodermedel respektive sojamjöl. Två omgångar med ca 
75 mjölkraskalvar vardera, fördelade på tre proteinfoder (varav sojamjöl användes som kontroll 
år 1), studerades från ca två till åtta månaders ålder. Studierna visade att utfodring med klöver-
rikt ensilage, kallpressad rapskaka och eventuellt åkerböna (år 2) är intressanta alternativ som 
kan ge en bra tillväxt hos mjölkraskalvar. Att utfodra 40 % ensilage (av foderstatens totala torr-
substansinnehåll) gav ingen fördel jämfört med att utfodra med 50 % ensilage, men utfodring 
med 60 % ensilage gav lägre konsumtion och tillväxt än de andra två behandlingarna. Den eko-
nomiska utvärderingen visade att sojamjölsalternativet år 1 var lönsammare än alternativet med 
klöverensilage och rapskaka. Dock kan det ändras till det senares fördel vid högt pris på soja-
mjöl och/eller lågt pris på rapskaka. 

 
Introduktion 
Det finns ett stort intresse för att hitta närproducerade alternativ till importerat sojamjöl bland 
annat eftersom användande av närproducerade – svenska – fodermedel ger mindre miljöpåver-
kan än importerat sojamjöl (Strid, 2010). Den främsta utmaningen med enbart närproducerat 
foder i foderstaten är försörjningen av protein. Med helsvenska foderstater finns ett begränsat 
antal proteinfodermedel att tillgå som t.ex. ärter, åkerböna och raps. Men även ett vallfoder med 
stor andel baljväxter inklusive rödklöver (Trifolium pratense) tillför protein i foderstaten (t.ex. 
Dewhurst et al., 2009). För att kalvar ska växa och utvecklas normalt krävs adekvat tillförsel av 
protein med tillräckligt hög andel vomstabilt protein och hög smaklighet. Proteinet i våra inhem-
ska proteinfoder har ofta en hög vomnedbrytbarhet vilket kan ge en låg tillväxt hos kalvarna. I 
denna studie undersökte vi dels om ett klöverrikt ensilage (i fortsättningen kallat klöverensilage) 
kan ersätta andra proteinfodermedel utan att ge låg konsumtion och tillväxt, dels hur klöverensi-
lage, kallpressad rapskaka och åkerböna kan kombineras på ett bra sätt. Dessutom beräknades 
lönsamheten i uppfödningen för behandlingarna med inhemska proteinfodermedel respektive 
behandlingen med importerat sojamjöl första året. 

 
Material och metoder 
Två omgångar med ca 75 mjölkraskalvar (Holstein och SRB) studerades från ca två till åtta må-
naders ålder. Kalvarna hölls boxvis på djupströbädd med 5–7 djur per box. Kalvarna vägde i 
genomsnitt 94 och 100 kg vid försöksstart år 1 respektive år 2 och 253 respektive 289 kg vid 
försökets slut. De tre proteinfodren som jämfördes år 1 var sojamjöl, klöverensilage med 0,20 kg 
kallpressad rapskaka (LågR) samt klöverensilage med 0,46 kg rapskaka per djur och dag 
(HögR). Andra året utfodrades alla kalvar med tre olika kombinationer av klöverensilage, raps-
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kaka och åkerböna, med 40, 50 respektive 60 % klöverensilage baserat på totalfoderstatens torr-
substansinnehåll. Kalvarna utfodrades en gång per dag med en fullfodermix som bestod av gräs-
ensilage (endast år 1), korn, mineralfoder och proteinfodermedel beroende på vilken grupp de 
tillhörde. Fodermedlens näringsinnehåll visas i tabell 1. Klöverensilaget innehöll 50 % klöver år 
1 (förstaårsvall, andraskörd) och 70 % år 2 (andraårsvall, mest tredjeskörd). Fodret gavs i fri till-
gång och foderstaterna beräknades för fyra viktsintervall utifrån förändrade behov under tillväx-
ten (Spörndly, 2003). LågR hann dock bara med tre viktsintervall under försöket. 
 

Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelse (anges inom parentes) för näringsvärden i enskilda fodermedel som 
användes under år 1 (2011–2012) och år 2 (2013). Alla värden anges som gram per kg torrsubstans (ts) om inte 
annat är angett 
 År 1  År 2 
 Ensilage 

n = 6  
Klöverens. 
n = 5  

Rapskaka 
n = 5  

Sojamjöl  
n = 5  

 Klöverens. 
n = 5 

Rapskaka  
n =5 

Åkerböna 
n = 5 

Ts, %  40 (7) 33 (3) 89 (1) 86 (0)  33 (2) 89 (0) 83 (0) 
Energi1, MJ  11,2 (1,0) 10,8 (0,4) 16,2 (0,6) 14,0 (1,3)  10,7 (0,3) 15,5 (0,2) 13,5 (0,5) 
Råprotein  124 (8) 144 (13) 330 (17) 523 (9)  177 (31) 316 (3) 286 (8) 
Råfett  ia3 ia 199 (27) 25 (2)  ia 177 (7) 17 (2) 
Aska  63 (11) 83 (10) 64 (3) 65 (2)  104 (14) 65 (0) 35 (1) 
NDF2  522 (23) 513 (16) 235 (5) 138 (19)  489 (24) 273 (9) 177 (20) 
1Omsättbar energi, beräknad från organiska substansens smältbarhet 
2NDF = neutral detergent fiber, 3ia = inte analyserad. 

Den dagliga konsumtionen registrerades på boxnivå. Kalvarna vägdes var 14:e dag och den ge-
nomsnittliga dagliga tillväxten samt fodereffektiviteten beräknades. Data bearbetades statistiskt 
var år för sig, analys av dagligt ts-intag samt fodereffektivitet utfördes på boxnivå med PROC 
GLM medan PROC MIXED användes för att analysera individuell tillväxt, med individ nästad 
inom box (SAS, 2010). Resultat med ett P-värde mindre än 0,05 betraktades som signifikant 
skillnad och med P-värden mellan 0,05 och 0,10 som tendens till skillnad.  

Lönsamheten beräknades som kalvarnas värdetillväxt minus kostnaden för det foder de förbru-
kat. Kalkyler upprättades för både konventionellt och ekologiskt odlat foder. Dock är sojafoder-
staten år 1 inte tillämpbar i ekologisk produktion p.g.a. för hög kraftfoderandel (KRAV, 2012). 
Tabell 2 visar de foderpriser som användes i kalkylerna. I känslighetsanalyser varierades priser-
na för att se hur de olika foderstaternas ekonomiska konkurrenskraft förändrades vid förändrade 
priser. Försöken omfattade endast kalvstadiet till ca 275 kg levande vikt och sålunda inte hela 
uppfödningen fram till slakt. Köttpris för ungtjur av mjölkras är cirka 33 kr/kg vid konventionell 
produktion och 37 kr/kg vid ekologisk produktion enligt SLU:s områdeskalkyler och Databok 
(2013). Vid 50 % slaktutbyte motsvarar det 16,50 respektive 18,50 kr/kg tillväxt i levande vikt. 
 

Tabell 2. Priser som användes i grundkalkylen. Anges som kr/kg ts för ensilage och kr/kg för övriga fodermedel 
 Konventionellt odlat Ekologiskt odlat 

Ensilage 1,60 1,30 
Korn 1,30 2,30 
Kallpressad rapskaka 2,80 5,80 
Sojamjöl 4,80 7,00 
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Resultat och diskussion 
Medelkonsumtionen under försöksperioden för år 1 respektive år 2 visas i tabell 3. Utfodring 
med LågR resulterade i lägre ts-intag, tillväxt och sämre fodereffektivitet än HögR eller soja-
mjöl (tabell 4). Utfodring med HögR gav samma ts-intag som med sojafoderstaten, men lägre 
tillväxt (130 g mindre per dag) och sämre fodereffektivitet. Intaget av omsättbar energi, råprote-
in och NDF var densamma hos kalvarna som fått HögR och sojakalvarna men intaget av NDF i 
procent av kroppsvikten var högre hos kalvarna som fått HögR (tabell 4). Den något lägre till-
växten hos kalvarna som utfodrades HögR jämfört med sojamjöl beror troligen på att mer av 
råproteinet i klöverensilaget var vomnedbrytbart än av råproteinet i sojamjöl. Andra året hade 
kalvar som utfodrats med 60 % ensilage en lägre konsumtion och tillväxt men ett högre NDF-
intag i procent av kroppsvikten än de båda andra behandlingarna. Det var dock ingen skillnad i 
fodereffektivitet mellan behandlingarna (tabell 5).  
 

Tabell 3. Medelkonsumtion per dag av enskilda fodermedel för kalvar år 1 som åt klöverensilage med 0,2 (LågR) 
respektive 0,5 (HögR) kg kallpressad rapskaka, sojamjöl, samt för kalvar år 2 som åt 40, 50 respektive 60 % klöver-
ensilage med rapskaka och åkerböna 
 År 1  År 2 

  LågR HögR Sojamjöl 
 40 % 

Klöverens. 
50 % 
Klöverens. 

60 % 
Klöverens. 

Ensilage, kg ts 0,66 1,38 2,72     
Klöverensilage, kg ts 2,65 1,89   2,36 2,92 3,25 
Korn, kg 0,54 1,46 2,17  2,38 1,91 1,29 
Rapskaka, kg 0,20 0,46   0,72 0,62 0,50 
Sojamjöl, kg   0,53     
Åkerböna, kg     0,72 0,62 0,50 
Ts totalt 3,95 4,94 4,99  5,64 5,62 5,22 
 

Tabell 4. Medelvärden över kalvarnas foderintag och tillväxt, år 1 
 Klöverens. 

Låg raps  
Klöverens. 
Hög raps  

 
Sojamjöl  

 
SEM  

 
P  

Ts-intag (kg dag-1)  4,0a 4,9b 5,0b 0,14 *** 
Ts-intag (% av kroppsvikt)  3,1a 3,0a 2,8b 0,05 ** 
Dagligt NDF-intag (kg)  1,5a 1,7b 1,8b 0,05 ** 
Dagligt NDF-intag (% av kroppsvikt)  1,11a 1,03b 0,97c 0,02 *** 
Dagligt energi-intag (MJ)  46a 61b 63b 1,8 *** 
Dagligt protein-intag (g råprotein)  581a 722b 778b 22 *** 
Tillväxt (kg/dag)  0,72a 1,15b 1,28c 0,04 *** 
Tillväxt (g/MJ)  16a 19b 20c 0,3 *** 
a,b,c Medelvärden med olika bokstäver i samma rad skiljer sig signifikant åt (P < 0,05). ** P < 0,01; *** P < 0,001. 

Tyvärr blev råproteininnehållet i klöverensilaget inte så högt som vi hade önskat år 1. Med en 
klövervall med ett högre proteininnehåll bör man kunna nå en god tillväxt med mindre mängder 
proteinfodermedel som raps och/eller åkerböna. Detta visade sig andra året, då proteininnehållet 
i ensilaget var högre än år 1 (tabell 1) och alla kalvar i studien hade en god tillväxt. Dock är det 
tveksamt att utfodra unga kalvar med enbart korn och klöverensilage då deras tillväxt och hälsa 
kan påverkas negativt. En förklaring till den goda tillväxten hos kalvarna som fick HögR, 40 och 
50 % ensilage kan vara att det fanns tillräckligt med energi tillgängligt i foderstaten samtidigt 
som proteinnedbrytningen skedde. Det vomnedbrytbara proteinet kunde då utnyttjas effektivt för 
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att bygga upp mikrobprotein som kalvarna sedan kunde utnyttja för sin tillväxt (Børsting et al., 
2003). 
Tabell 5. Medelvärden över kalvarnas foderintag och tillväxt, år 2 

 40 % 
Klöverens. 

50 % 
Klöverens. 

60 % 
Klöverens. 

 
SEM    

 
P         

Ts-intag (kg dag-1)  5,6a 5,6a 5,2b 0,66 *** 
Ts-intag (% av kroppsvikt)  3,0a 3,0a 2,9b 0,03 * 
Dagligt NDF-intag (kg)  1,9b 2,0a 2,0a 0,02 *** 
Dagligt NDF-intag (% av kroppsvikt)  1,00c 1,08b 1,12a 0,01 *** 
Dagligt energi-intag (MJ)  71a 69a 62b 0,8 *** 
Dagligt protein-intag (g råprotein)  953a 951a 893b 11 ** 
Tillväxt (kg dag-1)  1,40a 1,35a(b) 1,22b 0,05 * 
Tillväxt (g per MJ )  19,8 19,7 19,6 0,2 NS 
a,b  Medelvärden med olika bokstäver i samma rad skiljer sig signifikant åt (P < 0,05). * P < 0,05; ** P < 0,01; 

*** P < 0,001; NS = inte signifikant. 

Alternativet LågR hade klart lägst lönsamhet på grund av låg kalvtillväxt (812 och 1 010 kr/kalv 
för konventionell respektive ekologisk produktion). Sojamjölsalternativet hade bäst lönsamhet i 
grundkalkylen främst tack vare högst kalvtillväxt (1 754 och 1 759 kr/kalv för konventionell 
respektive ekologisk produktion) medan alternativet med HögR hade en något lägre lönsamhet 
(1 618 respektive1 685 kr/kalv). Vid högre köttpriser och därmed högre värde per kg kalvtillväxt 
ökar sojamjölalternativets konkurrenskraft ytterligare. Men om värdet på kalvtillväxten är under 
12 kr/kg får alternativet HögR högre lönsamhet än sojamjölsalternativet. Också om priset på 
konventionellt och ekologiskt sojamjöl ökar till över 6,50 respektive 8 kr/kg blir HögR lönsam-
mare än sojamjölsalternativet om grundkalkylens priser i övrigt gäller. Också vid priser på kon-
ventionell rapskaka under 1 kr/kg och på ekologisk rapskaka under 4,80 kr/kg blir HögR lön-
sammare än sojamjölsalternativet om grundkalkylens priser i övrigt gäller. Sojamjölsalternativet 
förbrukade mera korn men mindre ensilage än de övriga alternativen. Vid högt kornpris och lågt 
ensilagepris kan därför HögR konkurrera bättre med sojaalternativet. Vid konventionell produkt-
ion med 2 kr/kg korn och 1 kr/kg ensilage har de båda foderstaterna samma lönsamhet. Samma 
sak gäller vid ekologisk produktion med 2,50 kr/kg korn och 1 kr/kg ensilage. Vid ännu högre 
kornpris och ännu lägre ensilagepris blir HögR lönsammast. 
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