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Vårt dagliga bröd giv oss idag…

"Gode Gud välsigna maten. I Jesu namn, amen." (Tyska kyrkan, Stockholm)
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SLU-Strategi för global utveckling

• Insatser i utvecklingsländer har 
större betydelse för klimat, miljö 

och livsmedelsförsörjning än 
insatser i Sverige.

• De animalieproducerande djurens
konsumtion av spannmål mm skulle

räcka att försörja 3,5 miljarder
människor. 

• En fördubbling mjölkproduktionen
hos lokala raser i Afrika skulle

positivt påverka både
livsmedelsförsörjning, miljö och
klimateffekter över hela världen.



Mjölk på gräs och biprodukter från 
livsmedels- och bioenergiindustrin 

• Vallfoder och bioprodukter

• Djurhälsa, ekonomiska- och 
miljömässiga effekter

• Identifiera kor som passar i 
uthålliga system

(fenotyp  genotyp)



Avelsstrategier för långsiktigt hållbar 
husdjursproduktion 

Bakgrund 
•Produktionsmiljön skiljer sig mellan ekologisk och 
konventionell produktion. 
•Samma djurmaterial används idag. 

Frågor som diskuteras i ekologiska kretsar: 
•Förekommer genotyp-miljösamspel? 
•Finns alla viktiga egenskaper med i dagens 
avelsprogram? 
•Är egenskapernas ekonomiska och etiska vikt 
densamma? 



Framtidens ko!

• Äter gräs och 
restprodukter

• Har en genotyp 
anpassad till sin 
omgivningsmiljö  och 
därmed optimal 
fenotyp

• Är frisk med ett gott 
välbefinnande



• Antibiotikaanvändning i svenska 
grisbesättningar

• Riktade åtgärder i smågrisbesättningar kan 
ytterligare minska 
antibiotikaanvändningen

• Hur stort är slaktgrisars behov av 
protein och hur ska det fördelas?

• Försöket visar att slaktgrisar kan ges ett 
och samma foder under hela 
uppfödningen utan att 

produktionsresultatet påverkas.

Aktuell grisforskning



Nils.fall@slu.se

Aktuella studier

• Kvantifiera användningen av antibiotikaanvändning
på gårdsnivå

• Förekomst av ab-resistens hos indikatorbakterier
från unga kalvar på ekologiska och konventionella
gårdar

• Attityder till antibiotikaanvändning



Biomarkörer Sammansättning och funktion

Barriärfunktion

TARMFLORAN

PROBIOTIKA DIETPREBIOTIKA

ImmunfunktionMetabolism

VÄRD-MIKROB INTERAKTIONER

INFEKTIONER

TARMENS MIKROFLORA - ETT EKOSYSTEM AV 
STOR BETYDELSE FÖR HÄLSA OCH SJUKDOM
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Olika typer av 
välfärdsindikatorer

’Outcome-based’ 
(djur-baserade)

’Input-based’ 
(skötsel- och resursbaserade) 

Riskanalyser eller varje 
enskild individs 
välmående?

Metoder för en övergripande och systematisk vetenskaplig 
bedömning av djurens välfärd saknades när den nuvarande 
djurskyddslagen tillkom. 



Djuret i fokus
Kan sensorer ersätta ”djurögat”?

• Djurets välmående/hälsa registrerat via olika 
sensorer, signalerna registreras av datorer som 
larmar om överstigande av gränsvärden 
uppstår



Precision Livestock Farming (PLF)

Med hjälp av t.ex. bildanalys – följa 
individuella kor och deras aktiviteter och 
interaktioner/sociala beteenden 
Avvikelser från normalt beteende 
mönster kan upptäckas



Framtidens kobonde?

Bild; Jeff Bewley



SLU:s framtidsplattformar

• Framtidens lantbruk
Utveckla och etablera
ämnesövergripande forskning 
med fokus på framtida 
livsmedelsproduktion och 
markanvändning

• Framtidens djurhälsa 
och djurvälfärd

Livsstil - påverkan på hälsa 
och välfärd

Tidig hantering kan ge 
gladare grisar



Nationellt centrum för djurvälfärd, 
SCAW

• NordCAW

• Norden och Baltikum

• EUWelNet

• EuroFAWC

• PARERE

• Kontaktpunkt slakt

• Att främja forskningen på 
området

• Att stödja och bedriva fort-
och vidareutbildning

• Att fylla en expertfunktion

• Samrådsgrupper

• ISO tekniska 
specifikationer

• OIE

SCAW 
globalt

SCAW 
nationellt

SCAW 
Norden

SCAW
EU-nivå



Yrkesprogram - utbildning

 Husdjursagronom

 Veterinär

 Djursjukskötare

 Hippolog

 Etologi och djurskydd

 Sport och sällskapsdjur

 Master Animal Science

 TUVET – tilläggsutbildning för 
veterinärexamen utanför EES-området



Synen på djuren –
”de vi äter och de vi älskar”
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Stärka ”djur och verklighetskontakten” 

• Getåret

• En egen ko och gris

• Ekonomi-ämnet stärks 

• Stärka forskningsanknytningen

• Fler examensarbeten i samarbete

med näringen



Framtidens lantbruk

Den svenska modellen för djurhållning styr hela 
EU/världen
Svensken konsumerar i första hand 
svenskproducerade produkter
SLU tillhör ”försvarsdepartementet”
Alla barn, från dagisålder, vet var mjölken, köttet, 
äggen och fisken kommer ifrån liksom potatisen, 
bönan, brödet och pastan!
Vi är tacksamma för vårt dagliga bröd och hela 
världens befolkning kan äta sig mätta!



Den svenska bonden på en global marknad

Vilken marknad lämpar sig bäst för svenska produkter –
med svenska mervärden?

Sedan inträdet i EU finns inga beredskapslager i Sverige. Inte heller EU har några.



Igår (1911) – Idag (2015)

• 2,7 miljoner nötkreatur

• 1 miljon får

• 2000 bilar

• 1,5 miljon nötkreatur

• 0,5 miljoner får

• 4,4 miljoner bilar

• > 400 000 svenskar 
reser till Thailand

Hur farlig är den rapande kon?



Är familjejordbruket dödsdömt?

• Nischbonden t.ex. getostproducenten

• Storbonden > 1000 ha (spannmålsodlare), 
1000 kor

• Mångsysslaren 

• Byalagsbonden

• Månskensbonden

• Extensiv djurhållning

• Framtidens bönder en heterogen skara?



Vi behöver flera Adam Arnesson

Positiv framtidstro



Stort tack till mina 
medarbetare vars 
forskningsresultat och 
bilder  finns med i denna 
presentation!


