
Institutionen för husdjurens  
utfodring och vård (HUV)

Kungsängens  
försöksladugård
1960–2011





 

 

 

 

 

Kungsängens försöksladugård  1960-2011 

– en epok i mjölkko- och köttdjursforskningens tjänst 

 

av 

Bengt Everitt 

 



 

 



3 

 

Förord 

 

I oktober 2011 avvecklades försöksladugården vid Kungsängens gård. I nya försöksanläggningar vid 

Funbo-Lövsta koncentrerar fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap forsknings- och 

försöksverksamheten för gris, fjäderfä och nöt. De stallbyggnader vid Kungsängens 

forskningscentrum, som överges för annan verksamhet, har varit navet i den vetenskapliga 

nötkreatursforskningen under lång tid och starkt bidragit till utvecklingen inom den svenska mjölk- 

och nötköttsproduktionen.  Kungsängens forskningscentrum har därmed blivit ett signum för en 

framgångsrik forsknings- och försöksverksamhet. Det har därför känts angeläget att sätta 

utvecklingen av anläggningen på pränt och därmed dokumentera den för eftervärlden. 

Materialet om Kungsängen-stallarna har sammanställts av Bengt Everitt, tidigare statskonsulent i 

mjölkproduktion vid dåvarande Konsulentavdelningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet, med bistånd 

av Ingemar Olsson, försöksledare med mångårig erfarenhet av försöksverksamheten vid 

Kungsängens forskningscentrum. 

Som komplement till beskrivningen finns  en bilaga, som utgör ett samtida dokument där tekniska 

detaljer från stallanläggningarna beskrivs. 

Uppsala i augusti 2012 

 

Margareta Emanuelson 

Prefekt vid institutionen för husdjurens utfodring och vård. 
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Kungsängens forskningscentrum  

 

Från Ultuna till Kungsängen 

Den gamla stenladugården vid Ultuna – med anor från 1800-talet – byggdes om 1938 för att kunna 

utnyttjas för försök med mjölkkor. Ända fram till 1967/68 bedrev institutionen för husdjurens 

utfodring och vård – och dess föregångare – försök där med såväl mjölkor som köttdjur. 1939 

byggdes den första försöksladugården ”öster om ån”, vid Kungsängens gård, med plats för 90 

mjölkkor samt rekrytering (figur 1). Det är den vinklade ladugårdsbyggnad som finns utefter vägen 

från den gamla Vindbron över Fyrisån, strax öster om reservatet för kungsängsliljorna. I början 

användes försöksstallet för studier av fodermedlens smältbarhet och näringsvärde. Först på slutet av 

1950-talet började man att i mjölkproduktionsförsök belysa olika insats/utbytesförhållanden i 

mjölkproduktionen. 

 

 

Figur 1.  Kungsängens första försöksladugård byggdes 1939 och användes för försök med mjölkkor fram till 

1970. Den byggdes därefter om för att i huvudsak användas för köttdjursförsök. En förödande brand inträffade 

1973 efter varmgång i en höelevator. Efter detta återuppbyggdes ladugården utan höskulle. Senare har 

ladugården i huvudsak blivit kontorslokaler. Foto, oktober 1972: Ingemar Olsson. 

 

Kungsängens forskningscentrum med en internationellt stilbildande 

försöksladugård 

Försöksanläggningen vid Kungsängen lades ner 2011 och ersattes av en nybyggd anläggning vid 

Lövsta, Nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur. Då Kungsängens Forskningscentrum under 

44 år, från 1967 till 2011, varit ett nav i nötkreatursforskningen i landet, har vi här försökt att 

dokumentera utformningen och utvecklingen av anläggningen under dessa år mer ingående. 
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Med början under 1966 kompletterades den gamla ladugården vid Kungsängens gård med helt nya 

stallbyggnader och tillhörande ekonomibyggnader. Den första etappen med kontorsbyggnad och en 

hetluftstork  stod klar 1967. Den andra etappen med stallbyggnader, siloanläggningar, laboratorium 

samt personalbyggnader blev färdig för invigning 1970. Byggnadskostnaden hade då hamnat på 13 

milj. kr. 

 

 

Figur 2.  Bilden visar Kungsängenutbyggnadens första etapp, som stod klar 1967. Den omfattade en 

hetluftstork (längst till vänster) och en kontorsbyggnad (framför den gamla ladugården) Foto: Institutionens 

arkiv. 

 

 

Den första byggnadsetappen illustreras i figur 2. Här syns i förgrunden kontorsbyggnaden (som 

kommer att användas till 2014 då det nya Husdjurens hus kommer att stå klart vid Ultuna Campus), 

bakom till vänster skymtar hetluftstorken och till höger en garagebyggnad, som under period 

användes för omsättningsförsök med får. I fonden syns den gamla Kungsängenladugården från 1939, 

där institutionen hade försök med mjölkkor och ungdjur ända fram till 1970, då den byggdes om för 

att enbart användas för försök med växande nötkreatur. Bilderna i figur 3 visar anläggningen med de 

nybyggda stallarna för mjölkkor, kvigor och kalvar. I figur 4 återges en situationsplan över 

Kungsängens Forskningscentrum när etappen 2 invigdes 1970. 
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Figur 3.  Bilderna från 1972 visar anläggningen när institutionens sju nya stallbyggnader blivit färdigställda. I 

bakgrunden på den översta bilden syns två ensilagetorn av Harvestore- respektive Simplextyp, och två hötorn 

av Schwartingtyp. Fyra ensilagetorn av trä från Vara tunnbinderi skymtar mellan Harvestoretornet och 

hetluftstorkens byggnad. Den nedre bilden visar den västra sidan av stallängan med det batteri av 12 

kraftfodersilor, för olika slag av försöksfoders. Foto: Ingemar Olsson. 

 

Det nya stallkomplexet kom för institutionens del att bestå av en besättning på 178 mjölkkor av SRB 

ras, som huvudsakligen byggdes upp genom egen rekrytering från den befintliga 

Kungsängenbesättningen. Det har hela tiden eftersträvats att det ska vara en högavkastande 

besättning på Kungsängen och i genomsnitt har besättningen legat ca 1 000 kg ECM 

(energikorrigerad mjölk) per ko och år över jämförbara besättningar anslutna till 

kokontrollverksamheten. 
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Figur 4.  Situationsplan över Kungsängens Forskningscentrum 1970. Stallarna 6-12 betecknades med 

bokstäverna A-G, stallarna 32 och 30 med I resp. H. 

 

Det nya stallarna anpassades till de krav som då ställdes på en försöksverksamhet baserad på 

vetenskapliga grunder. Ett grundläggande krav var noggrann kontroll av försöksdjuren, såväl vad 

gäller insatser som produktion. Möjligheterna till individuellt kontrollerad utfodring baserad på god 

kännedom om använda fodermedel, såväl till närings- och energiinnehåll som mängder, var därför 

avgörande i planeringsarbetet. Stallarna kom därför i huvudsak att planeras för uppbundna kor. Ett 

stall byggdes dock som en varm sluten lösdriftsanläggning för 32 mjölkkor med 2 olika varianter av 

mjölkningsanläggningar. 

Stallet kom att få andra tekniska lösningar än samtida kommersiella besättningar. I anslutning till 

djurstallarna uppfördes en speciell avdelning, där fodret till de enskilda korna vägdes och via ett 

backsystem tilldelades de enskilda korna. Systemet gjorde det också möjligt att återväga restfoder. I 

bilaga 1 finns en ingående beskrivning av stallkonstruktioner och de olika tekniska lösningarna, 

”Försöksanläggningarna vid Kungsängen”, författad av agronom Anders Fagerberg, som hade 

ansvaret för anläggningens tekniska lösningar vad gällde utfodring och mjölkning.I de olika stallarna 
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använde man sig även av olika byggnadsmaterial, för att ge möjlighet att studera effekten av olika 

vägg- och takkonstruktioner. 

Stallarna och systemen för foderhantering vid Kungsängens Forskningscentrum har under årens lopp 

genomgått ett antal förändrings- och anpassningsprocesser. Detta har varit en nödvändighet för att 

kunna utföra forsknings- och försöksuppgifter i takt med lantbrukets förändring. Figur 5 

sammanfattar stallarnas ursprungliga struktur och resurser, vilka anpassningar som genomförts 

under åren, samt hur stallarna såg ut när institutionen lämnade dem 2011. 

 

Intensivstall  1974

A.    Kalvar , uppbundna, 
0- 6 mån, 200 st.

B.    Uppbundna kvigor, 6-
12 mån, 66 st.

Stallet planlösning  1967

C.     Uppbundna kvigor 12 
mån, - kalvning , 48 st.

A. Ombyggt 1982 och senast 2003. 
56 kalvar i box med automatisk mjölk-
och kraftfoderutfodring, 32 äldre 
kalvar på ”moving-floor”

Stalldelen och delarna av servicegången 
(kyl, frys och provlager)  byggdes 1974.  
2010:endast delar används av avd f 
fodervetenskap

Stallet 2010

B.  Ombyggt 1991, kvigor i lösdrift

D.      Uppbundna  
mjölkkor, 48 st

E.     Uppbundna  
mjölkkor, 48 st

F.        Uppbundna  
mjölkkor, 48 st

G.       Mjölkkor ,  32 st, varm 
sluten lösdrift med 2   
olika mjölkningsstallar

C. Ombyggt för uppbundna mjölkkor 1980, 
1991 ombyggt för uppbundna kvigor +                      
kalvnings- och sjukboxar

D. Ombyggt 1991, uppbundna mjölkkor

E. Ombyggt 1991, uppbundna mjölkkor, 
1998 breddat och ombyggt till lösdrift 
med robot

F. Ombyggt 1991, 
2010 ombyggt till lösdrift med robot

G. Disponeras ej av institutionen

Central uppvägning av foder i 
backar i servicegång. Backarna körs 
ut till stallarna med trucktåg

Rälsburna fodervagnar som väger ut 
foder vid varje båsplats

S
e
r
v
i
c
e
g
å
n
g

Mjölkkostallarna vid Kungsängen  1970 och senare ombyggnationer

 

Figur 5.  Mjölkkostallarna vid Kungsängen. I figurens vänstra del finns den ursprungliga lösningen från 1960-

talet, och till höger summeras förändringarna under årens lopp och hur stallkomplexet såg ut när Kungsängens 

kor flyttades till den nya anläggningen vid Funbo-Lövsta 2011. 
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Hur Kungsängen utvecklats över tiden illustreras med en bild  i fågelperspektiv (figur 6) som visar 

anläggningen efter utbyggnaden med fyra stallar i norra delen för verksamheten vid institutionen för 

husdjursförädling och med ett stall i södra delen för intensiva studier på mindre grupper av djur. Den 

illustrerar också de förändringar som gjordes på den gamla ladugården efter branden 1973. Bilden är 

tagen någon gång under 1990-talet. 

 

 

Figur 6.  Kungsängens forskningscentrum från norr. Bilden är tagen under 1990-talet. 

 

 

Sofistikerad foderregistrering 

Registreringsutrustningen var med dåtida mått mycket sofistikerad, och vågarna för utvägning av 

foder och återvägning av foderrester hade utrustning för direkt stansning av data på hålremsa för 

vidare bearbetning i centraldator (UDAC vid Uppsala Universitet). Utfodringssystemet byggde på ett 

system med backar, där fodret i form av ensilage, hö och kraftfoder till de enskilda korna vägdes upp 

i en central anläggning i servicegången (se figur 7). Backarna kördes därefter ut till de uppbundna 

korna med eldriven truck. Backarna kunde sedan återvägas för att registrera eventuella foderrester. 

Man kan säga att tekniken var i sin linda, och hanteringen av alla registrerade data via hålremsa och 

hålkort var tungrodd och skapade många problem. Allteftersom datortekniken blivit alltmer 

avancerad har också systemen utvecklats, och gjort det möjligt att även i en så avancerad 

forskningsanläggning få bort tunga arbetsmoment och skapa en bra arbetsmiljö.  
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Figur 7.  I servicegången fanns tre vägningsstationer, en för kraftfoder i anslutning till de 12 kraftfodersilorna, 

samt två för grovfoder (ensilage resp. hö). Fodret vägdes ut i plastbackar. Vid vågstationen fanns ett tastatur 

där data om ko, foderslag, utvägningsdatum och tidpunkt etc angavs. Tillsammans med uppgift om den 

utvägda mängden foder registrerades informationen på hålremsa för bearbetning vid en central 

dataanläggning. Restfodret vägdes och sammanfördes med invägningsdata. Backarna med de utvägda 

foderportionerna transporterades ut till respektive ko med eldrivna trucktåg. 

 

När hela stallkomplexet byggdes om under senare hälften av 1980-talet och i början av 1990-talet, 

bl.a. för att anpassa stallarna till den djurskyddslagstiftningen som infördes 1985, ersattes 

utfodringssystemet med mobila rälsburna utfodringsvagnar. Servicegången har därför även den 

ändrats under årens lopp och bilden i figur 8 är från 2011. 
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Figur 8.  Servicegångens funktion har ändrats under årens lopp. När Kungsängens Forskningscentrum läggs ner 

2011 har det arbetskrävande utvägningssystemet från 1960-talet ersatts med mobila fodervagnar Foto: Bengt 

Everitt. 

 

Intresset för den moderna försöksanläggningen var stort, inte minst internationellt, vilket det stora 

antalet studiebesökare vittnade om. Snart dök det upp liknande anläggningar med den nya 

försöksanläggningen vid Kungsängen som förebild. Den ”största kopian” var anläggningen vid Cornell 

University i New York State, som togs i bruk under 1970-talets första hälft. Stallet, dubbelt så stort 

som stallarna vid Kungsängen, var utformat efter samma design med en centralgång för 

foderhantering o. dyl. och stallavdelningar som byggts ut som taggar på en kam där djuren står 

uppbundna vid en front med foderkrubbor/backar (stallet är fortfarande i drift 2011). Även i Kanada, 

Holland och Schweiz byggdes liknande anläggningar. 

Lösdriftsanläggningen 

1970 togs det första lösdriftsstallet i bruk (se figur 5, den stallavdelning som har beteckningen ”G”). 

Under de första åren var de tekniska möjligheterna att registrera de enskilda kornas 

konsumtionsförmåga begränsade liksom deras beteende i gruppen. I takt med att intresset för kor i 

lösdrift ökade initierades utveckling av en datoriserad utfodringsanläggning med individuell 

foderstyrning. Man utvecklade ett helt nytt utfodrings- och registreringssystem, som togs i bruk 

1987. Varje ko är utrustad med en transponder, vilken, likt det kommersiella s.k. Calan-systemet, 

tillåter en ko med behörighet att öppna grinden till fodertråget. Varje utfodringsplats är utrustad 

med ett digitalt vågsystem, som kontinuerligt registrerade konsumtionen. Konsumerade 

nettomängder registreras och överförs till ett centralt datasystem för vidare bearbetning. Detta 

system har gjort det möjligt att kartlägga rangordningen bland korna och registrera andra data för 

avancerade beteendestudier i lösdrift. 
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Figur 9.  Forskningen kring kornas beteende vid Kungsängens forskningscentrum har varit betydelsefull för 

kunskapen om samspelet djur-människa-teknik, här representerat av forskaren Ingrid Redbo, vilkens främsta 

forskningsområde berörde stereotypa beteende hos mjölkkor. Foto: Mats Gerenz. 

 

Utvecklingen mot kor i lösdrift har sedan gått snabbt. När nya mjölkkostallar byggs idag är dessa i de 

allra flesta fall lösdriftsanläggningar med ett stort antal kor per besättning. 2010 fanns ca 50 % av 

landets kontrollerade mjölkkor i stallar för lösdrift. Man beräknar att dessa 50 % av mjölkkorna finns i 

något mindre än 40 % av besättningarna. 

Den första mjölkningsroboten landade på svensk mark våren 1998 och redan samma år installerades 

den första anläggningen på Kungsängen. Denna kom sedan av vara huvudkomponenten i omfattande 

forsknings- och försöksverksamhet kring automatiserad mjölkning, både för nationella försök som 

försök i samverkan inom det stora EU-projektet Automatiserad Mjölkning (detta finns närmare 

beskrivet i avsnittet om institutionens engagemang inom EU-forskningen i skriften ”Institutionen för 

Husdjurens Utfodring och Vård 1962-2012”). 

Ytterligare ett steg i utvecklingen kommer vi att möta i den nya ladugården vid SLU:s 

forskningscentra vid Lövsta tas i bruk.  Här satsar Fakulteten för veterinärmedicin och 

husdjursvetenskap vid SLU på den allra senaste tekniken - robotsystemet i kombination med 

kokarusell.  

 

Intensivstall för speciella undersökningar på nötkreatur 

I mitten av 1970-talet byggdes stallanläggningen ut med ett stall avsett för mer intensiva studier, t ex 

smältbarhetsförsök (figur 10). Även servicegången byggdes ut med bl. a. utrymmen för 

provberedning samt kyl- och frysrum. 
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Figur 10.  Interiör från intensivstallet med fistelförsedda kor. De tre korna är samtliga försedda med en 

våmfistel på vänstra sidan, här kopplade till registreringsutrustning, och en duodenalfistel på den högra sidan 

(fistel insatt i tolvfingertarmen), ur vilka prover tas för att registrera omsättning och nedbrytning i kons magar. 

Foto: Institutionens arkiv. 

 

Kalv- och ungnötsstallar 

Försöksverksamhet med kalvar och rekryteringskvigor har genomförts i nära anslutning till stallarna 

för mjölkkor vid samtliga SLU:s fyra huvudorter, Uppsala, Alnarp och Umeå. Fram till 1974 bedrevs 

den huvudsakliga försöksverksamheten med slaktungnöt vid institutionens anläggningar på 

Kungsängen. 1974 skapades det västra husdjursförsöksdistriktet genom en uppdelning av det södra 

husdjursförsöksdistriktet. Med tiden kom huvuddelen av köttdjursförsöken att förläggas till den av 

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap ägda gården Götala utanför Skara under ledning av 

försöksdistriktet. Den fortsatta beskrivningen av försök med kalv och ungnöt kommer dock att 

begränsas till den anläggning som institutionen har haft ansvaret för vid Kungsängens 

Forskningscentrum.   

Kalvstallet i den nya ladugården hade platser för 200 kalvar, som bands upp i bås redan vid ca en 

veckas ålder. Ett stort steg mot en bättre miljö för kalvarna togs 1982 när kalvstallet delades upp på 

tre rum med separerad utgödsling och ventilation och båsplatserna byttes ut mot ensamboxar. Vid 

en ny ombyggnad 2003 installerades utrustning för automatisk utfodring av mjölk/mjölkersättning 

och kraftfoder till kalvar i gruppboxar. 
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Figur 11.  De ursprungliga båsplatserna för uppbunda småkalvar ersattes med ensamboxar vid en större 

ombyggnad av kalvstallet 1982. Efter den senaste ombyggnaden, 2003, hölls kalvarna i grupper om upp till 13 

kalvar, som utfodrades med transponderstyrda automater för individuell tilldelning av mjölkersättning och 

kraftfoder. Foto: Ingemar Olsson. 

 

Gamla ladugården blir köttdjurstall 

I den gamla Kungsängenladugården fanns en avdelning för kalv och ungnöt vid sidan om avdelningen 

för mjölkkor. När sedan detta stall ersattes med ny stallar 1970, byggdes den gamla ladugården om 

för försök med köttdjur med inriktning på tjurar. Inredningen specialanpassades för tjurar, genom att 

den bakre delen av båspallen konstruerades med spalt så urinen från tjurarna inte blev stående på 

båspallen (figur 12). I den angränsande logen fanns också plats för institutionens får.Genom tillfälliga 

ombyggnationer utnyttjades en stalldel under en period också för dikor med kalvar. I den del av 
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stallet, som låg utefter vägen mot vindbron (där husdjursföreningen Växa idag hyr lokaler) fanns plats 

för 80 uppbundna djur, och i vinkeln mot de nya stallarna plats för 70 st. Efter den omfattande 

branden 1973 återuppbyggdes stallängorna utan höskulle. Istället uppfördes ett hötorn i vinkeln 

mellan de två byggnadskropparna. Den ombyggda gamla ladugården från 1939 användes för försök 

med växande ungnöt till 1986 då den började omvandlas till kontorslokaler. Under 1990-talet 

byggdes hela anläggningen om till kontorslokaler och rymmer 2011 bl a delar av institutionens 

avdelning för fodervetenskap, SLU:s fastighetsförvaltning och husdjurföreningen Växa. 

 

 

Figur 12.  Ungtjurar i köttdjursstallet (stall I). Foto: Ingemar Olsson. 

 

 

 

 

Figur 13.  När mjölkkorna fick nya stallar 1970 byggdes den gamla ladugården vid Kungsängen om till stallar för 

försök med slakttjurar. En förödande brand inträffade 1973 efter varmgång i en höelevator. Efter detta 

återuppbyggdes ladugården utan höskulle. Under 1990-talet byggdes hela anläggningen om till kontorslokaler. 

Foto: Ingemar Olsson resp. Bengt Everitt. 
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Foderhantering och fodervetenskap 

Under de första åren framställdes kraftfoderblandningarna i den blandningsanläggning som fanns i 

den gamla ladugården vid Kungsängen. Senare överfördes den hanteringen till den för högskolan 

gemensamma foderfabriken vid Funbo-Lövsta. 

En mycket viktig del i den försöksverksamhet som bedrivits vid Kungsängenanläggningen har varit 

projekt med vallfodret som bas. Kungsängens Forskningscentrum kom därför att från början planeras 

för olika hanterings- och lagringsmöjligheter för vallfodret. Anläggningen från 1939 var anpassad till 

skulltorkat hö och till ensilage i tornsilor av betong, som var inbyggda i ladugården. 1970 planerade 

man för framtidens teknik.  

Redan i den första etappen anlade man, som tidigare nämnts, en hetluftstork. Den blev en viktig 

resurs i den speciella satsningen för att stärka användningen av inhemskt protein i 

animalieproduktionen. Torken var av fabrikatet van den Brook. Efter torkningen pressades materialet 

till briketter. Brikettpressarna var dels en kolvpress (Dorstenerpress), dels en matrispress av 

fabrikatet Kahl.  

I början av 1970-talet var hö det dominerande vallfodret i mjölk- och köttproduktionen. Vid sidan om 

de skulltorkar, som betjänat den gamla Kungsängenladugården, tillkom fyra hötorn. Två av dessa var 

av fabrikat Schwarting, vilka var försedda med torkfläktar och där grönmassan torkades genom 

horisontell luftgenomströmning från ett centralschakt. Liksom för de två andra tornen – 

konstruerade av Jordbrukstekniska Institutet och tillverkade av Domnarvets Jernverk - där höet 

torkades genom vertikal luftgenomströmning från ett perforerat undergolv, krävdes att grönmassan 

var förtorkad på slag och hackad. I alla fyra tornen fanns utrustning för automatisk inläggning- och 

uttagning. I samtliga torn var det möjligt att komplettera med en varmluftstillsats. 

När Kungsängen byggdes ut var bedömningen att ensileringstekniken skulle komma att få en allt mer 

betydande roll vid en rationell vallfoderhantering. För ensilering fanns vid sidan om fyra plansilor av 

betong, sex ensilagetorn av varierande utförande. Fyra av dessa var utförda i tryckimpregnerat trä 

och tillverkade av Vara Tunnbinderi, ett relativt vanligt kommersiellt torn i början av 1970-talet. 

Därtill fanns två gastäta torn – av fabrikat Simplex respektive Harvestore – för lagring av hösilage, 

dvs. ett relativt starkt förtorkat och korthackat ensilage. Simplextornet var försett med fördelning 

och uttagning i toppen genom ett utanpåliggande schakt. Harvestoretornet, som ställde större krav 

på förtorkning och finhackning, var försedd med en bottentömmare. 

Under 1980-talet utvecklades ny teknik för ensilagehantering, där principen byggde en betydligt 

mindre kostsam investering. Forskarna vid institutionen var snabba på att medverka i utvecklingen av 

den teknik som började med ensilering i stora plastsäckar (se bild) till dagens storbalsensilering med 

plastsvepning. 

 

 



18 

 

 

 

 

Figur 14.  De första årens vallskördemaskiner kom att bytas mot en helt annan maskinpark när 

storbalshanteringen kom att dominera vallskörden. Att storbalstekniken så som den introducerades under 

1970-talets första hälft inte var utan problem framgår tydligt av bilden i mitten. Hål i plasten orsakade mycket 

förluster, men när svepningstekniken introducerades och utvecklades har ensilering i storbal blivit den 

dominerande ensileringstekniken. Foto: Institutionens arkiv och Rolf Spörndly. 
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Något om utvecklingen av försöksprinciper 

Något bör nämnas om hur man under åren utvecklat och förfinat möjligheterna att på ett säkert och 

kostnadseffektivt sätt få fram data från försöksverksamheten för vetenskaplig behandling. Detta ska 

ju sedan ligga till grund för bl. a djurägarens beslut vid produktion av råvara till livsmedel. 

Först kan man kanske få tillåta sig en liten historisk betraktelse. I en lärobok ”Läran om Husdjurens 

utfodring”, författad av den tyske professorn E. Wolff, utgiven i svensk översättning 1872, får man en 

inblick i hur man med tysk noggrannhet i en översiktlig form beskrev ”den försöksverksamhet som 

sedan 1860 utvecklats sig inom den agronomiska utfodringslärans område”.  För den intresserade 

läsaren återges här ett utdrag ur boken i sin helhet. Indelningen av försöken i olika kategorier efter 

hur detaljerat de utförs står sig väl än i dag. 
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Vid genomgång av institutionens försöksverksamhet finner man att man under årens lopp använt sig 

av olika slags försöksmodeller. Här tas för enkelhetens skull exempel från mjölkkorna, men exemplet 

gäller principiellt även för svinförsöken. I en del av de äldre försöken utförde man främst 

smältbarhetsförsök med målet att få kunskap om fodervärdet hos olika medel och vid 

produktionsförsök registrerade man förändringar i produktionsresultat, vikt och fodereffektiviten hos 

grupper av försöksdjur. I figur 15 finns ett äldre fotografi från Centralanstalten för Husdjursförsök, 

där man visar en grupp försökskor tillsammans med produktionsresultaten, här mjölk, under för- , 

försöks- och efterperiod. Fotografiet är inte daterat, men sannolikt är detta taget under 1920-30 -

talen. 

 

 

 

Figur 15.  Försöksuppläggning och produktionsresultat från mjölkkoförsök från Centralanstaltens 

husdjursavdelning, ca 1920-talet. 
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Under 1960-talet finns redovisat försök där man jämförde produktionsresultat från gårdar med olika 

skötselrutiner. Man jämförde kall lösdrift med konventionell uppstallning med bundna kor vid 

stallarna vid Öjebyn och Alnarp men även några kommersiella gårdar (Harald Fors och Co gård i 

Smedsmora samt Tierps gård i norra Uppland). 

Genom att ta prover från våmmen och andra delar av fodersmältningskanalen, t ex tolvfingertarmen, 

kan man detaljerat analysera olika näringskomponenter från den enskilda kons foderomsättning, 

artbestämma våmmens mikroorganismer, eller, som på bilden, lägga in en nylonpåse (in-sacco) med 

en given fodermängd och sedan med jämna mellanrum registrera den takt som exempelvis proteinet 

från bryts ned i våmmen (figur 16). Genom en inopererad T-formad kanyl i tolvfingertarmen och 

tunntarmen kan man ta prover från olika delar av tarmen och registrera förändringar i 

foderomsättningen på olika nivåer i fodersmältningskanalen (figur 10). På gris används en liknande 

teknik. Även in-sacco-tekniken används på gris. Genom blodprovtagning kan man registrera 

komponenter i blodet (t ex hormoner, olika metaboliter). 

 

 

Figur 16.  Förberedelser för att lägga in nylonpåse för in-sacco-försök genom våmfistel på 1970-talet. På bilden 

Jan Erik Lindberg. Foto: Bengt Everitt. 
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Figur 17.  Vid den ombyggnaden av en stalldel till lösdrift med robotmjölkning installerades utrustning så den 

enskilda kons foderkonsumtion kunde registreras. Genom en halsbunden transponder, unik för varje enskild ko, 

fick hon tillgång till en foderplats. Transpondern var nyckel för grindöppningen (se vänstra foderplatsen). 

Sedan kon ätit färdigt registrerades restmängden i tråget, och nettokonsumtionen registrerades. Utrustningen 

som syns på bilden är en kommersiell norsk produkt. Foto: Bengt Everitt. 

 

Individuell utfodring och registrering av enskilda djurens foderkonsumtion, produktionsresultat och 

viktförändring i sammanhållande grupper är den vanligaste försöksformen vid institutionens 

utfodringsförsök (se figur 17).  

Slutligen har data inhämtats från kommersiella besättningar för att registrera egenskaper hos en 

större grupp av besättningar eller lantbrukare som tillämpar resultaten från institutionen. Under 

1970-talet genomfördes undersökningar, där man följde upp låg- och högavkastande besättningar för 

att få en uppfattning om och i vilken mån man tillämpade den kunskap som försöken vid 

institutionen genererat när det gäller att styra fodret till mjölkkorna. 
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