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Praktiska råd – åtgärder i utfodring och stall



Checklistor: Lagring, spridning samt stallar



Åtgärdsuppföljning av ammoniakåtgärder



Exempelgård: Olika förbättringar

Förbättrad teknik – strö, lagring och spridning

Utgångsläge Förändring

Halm som strö 50 % av halmen utbytt mot torv

Svämtäcke flytgödsel Tätslutande tak på gödselbrunnen

Bandspridning (flyt) Myllning (flyt)

Stor andel sommarspridning (flyt) Större andel vårspridning (flyt)

Ändring i foderstat, spill och management RP (%) N-eff. (%)

A Utgångsläge, 10 000 kg mjölk/ko/år 17,6 26,7

B Koncentrat sänkt 1 kg, ökad spannmål 1 kg 16,4 28,5

C 10 % mindre foderspill 17,6 29,7

D Konc. sänkt 2,5 kg, spm. ökad 3 kg 15,0 32,0

E 1000 kg mer mjölk, sänkt konc. 1 kg, ökad 

spm. 1 kg, 10 % mindre foderspill
17,0 33,7

F 2000 kg mer mjölk, sänkt konc. 2,5 kg, ökad 

spm 3 kg, 10 % mindre foderspill
15,3 35,9



Teknik Foderstat

A B C D E F

N i gödseln från djuren, kg 38 170 34 570 34 149 32 516 31 519 31 140

Utgångsläge

Totala NH3-förluster, kg N -11 270 -10 082 -10 207 -9 600 -9 306 -9 194

N kvar i gödseln, kg 26 900 24 067 24 363 22 916 22 213 21 946

Förbättrad teknik – strö, 

lagring och spridning

Totala NH3-förluster, kg N -7 223 -6 540 -6 460 -6 151 -5 962 -5 890

N kvar i gödseln, kg 30 871 27 954 27 613 26 289 25 481 25 174

Ammoniakförluster och kväve kvar i gödseln

Exempelgård:



› Bra proteinutnyttjande hos mjölkkorna kräver bra strategi -

från vallodling till foderstatens sammansättning

› Kurs via Skype: 16 juni kl 9.00-11.30 

› Föreläsare: Elisabet Nadeau, SLU &

Birgitta Johansson, Jordbruksverket

› Antal deltagare: 18 st

› Minska kväveutsläppen genom effektiv proteinutfodring 

(nöt och gris)

› Kurs via Skype: 2 september kl 9.00-11.30

Föreläsare: Mårten Hetta, SLU & Ola Karlsson, Foderlotsen

› Antal deltagare: 11 st

Kurser – webinarier om utfodring



Annonser & reportage
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Kväveeffektivitet

› Kväve från fodret som återfinns i mjölk, ägg eller kött är 

ett mått på hur effektiv produktionen är. 

› Det kväve som inte tas upp av djuren hamnar i gödseln.

› Kväveeffektivitet för olika produkter:

› Slaktkyckling: 40-50 % 

› Gris: 35-40 %

› Ägg: 30-35 %

› Mjölk: 25-30 % 

› Ungnöt: 15-30 % 

› Lamm: 15-20 %

Kväveeffektivitet vid olika uppfödningsmodeller. Källa: Lindahl, 2003.



Hur höjs kväveeffektiviteten?

› Friska djur och låg dödlighet

› Hög produktion och god tillväxt

› Väl anpassad foderstat som ger ett högt 

foderutbyte

› Bra näringskällor

› Rätt förmalningsgrad eller pelletering av foder

› Foderfronter och foderautomater som 

minimerar spill

Kväveeffektivitet



Fas- och individutfodring

› Högmjölkande eller yngre djur 

behöver mer protein av högre 

kvalitet än vad lågmjölkande 

eller äldre djur gör

› Utfodra individuellt eller 

fasutfodra grupper av djur 

med samma näringsbehov
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Protein

› En sänkning av råproteinhalten innebär en 

minskad säkerhetsmarginal

› Olika studier:

› Ammoniakavgången kan minska med upp till 

17 % för varje procentenhet mindre råprotein 

i foderstaten till nötkreatur.

› Ammoniakavgången kan minska med 11 % för 

varje procentenhet mindre råprotein till grisar.

› Hos mjölkkor visar forskningen att 14-15 % 

råprotein är det mest optimala.

›



Aminosyror

› Genom att tillgodose behovet av specifika 

aminosyror som bygger upp protein går det att 

sänka den totala råproteinnivån och ändå öka 

produktionen.

› I konventionell svin- och fjäderfäproduktion är 

det vanligt med tillsatser av syntetiska 

aminosyror. 

› Numera finns det även tillsatta aminosyror i 

foder för idisslare.

› Syntetiska aminosyror är inte godkända för eko



Fodermedel till idisslare

› Till idisslare bygger proteinutfodringen på att 

man maximerar produktionen av och kvaliteten 

hos mikrobproteinet i vommen. 

› Grovfoder - högt energivärde och hygienisk 

kvalitet minimerar proteinfodertillskott.

› Rapsmjöl - bättre kväveeffektivitet än soja
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Fodertillsatser till grisar

› Olika fodertillsatser kan binda kväveöverskott i 

grisgödsel. 

› Minskar ammoniakutsläppet och ökar det 

tillgängliga gödselkvävet. 

› Fiber

› Syror

› Lermineraler

› Torvprodukter



Foderspill

› Undvik angrepp och förhindra tillväxt av 

bakterier och svamp vid odling, skörd och 

lagring

› Utfodra flera gånger per dygn

› Hackat eller mixat grovfoder ger mindre spill än 

långstråigt

› Anpassa foderfronterna och foderautomaterna



Tack!
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