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Många plus med procross 
För Anders Nilsson har satsningen på treras  
korsningar burit frukt. Hans djur har blivit friskare 
och foderåtgången har minskat. Som en bonus har 
gården nu också startat en omfattande export till 
Stor britannien.

Fram till 2010 hade Anders Nilsson en besättning som  
bestod av 90 procent holstein och 10 procent SRB. Men 
han var inte riktigt nöjd. Han ansåg att korna hade  
kunnat vara friskare, vitalare och framför allt ge en bättre 
ekonomi. Av en slump läste han om en treraskorsning av 
holstein, SRB och den franska mjölkrasen montbeliarde 
som blivit vanlig i USA. Korsningskonceptet som kallas 
procross skulle, enligt amerikanska studier, ge bibehållen 
mjölkproduktion till en lägre foderåtgång. 

Anders Nilsson bestämde sig för att prova.
– Det var all in redan från början, så vi bestämde oss för 

att köra hela besättningen. Det enda vi ångrar i dag är att vi 
inte började tidigare, säger han.

Bättre foderutnyttjande
Principen utgår från att man tar en renrasig holstein eller 
SRB som man sedan korsar med motsatt ras. Därefter  
korsar man in montbeliarde för att i nästa skede korsa med 
den ras som ligger längst bak i tiden. Det har varit ett tids
krävande arbete. Först 2016 kunde gården börja mjölka på 
sina treraskorsningar. 

Men resultatet märktes direkt.
– Det är en helt annan gnista på de nyfödda kalvarna 

som står på benen efter fem minuter och går fram som 
köttdjur på betena. Vi får ut mer mjölk per kilo foder.  
Mätningar från USA visar på en 8  procent högre foder
utnyttjandegrad, säger Anders Nilsson.

Han får medhåll av ladugårdsförmannen Jan Eriksson 
som varit med sedan starten:

– Dräktigheten har blivit bättre och vi har fått kalvar 
som är vitalare, friskare och rundare, säger han.

Eftersökta utomlands
Att arbeta med procross är fortfarande ovanligt i Sverige. 
Bara en handfull gårdar har provat i olika grad. Men  
Anders Nilsson är övertygad om att fler kommer att hoppa 
på tåget. Det märks framför allt på det stora intresset och 
mängden studiebesök på gården i Skråmered.

– Höns och grisar har man korsat i 50 år. Eftersom vi 
mjölkbönder inte har samma villkor som i våra grann
länder så kan det här bli vårt sätt att nischa oss, säger  
Anders Nilsson.

Förutom att ha fått friskare mjölkkor har satsningen 
också inneburit att gården startat en omfattande export av 
treraskvigor till de brittiska öarna. Under 2018 exporte
rade Anders Nilsson drygt ett 50tal djur till Storbritan
nien. Och inom den närmaste månaden ska ytterligare  
50 procrossdjur exporteras.

Stor efterfrågan 
– Tidigare sålde vi inte ett enda djur. I dag kan vi sälja hur 
många som helst. Det finns en stor efterfrågan på korsade, 
hållbara djur. Så länge marknaden är öppen fortsätter vi 
med exporten, säger Anders Nilsson.
Hur har ekonomin förändrats sedan ni började med pro
cross?

– Vi har lägre kostnader för foder samt en lägre kalv
dödlighet, våra kor håller längre helt enkelt. Det är svårt 
att säga exakt i kronor och ören, men det är helt klart ett 
ekonomiskt lyft, säger Anders Nilsson.            Johan 

Procross
Korsningsavel i form av procross har använts i USA i 
omkring 20 år och sedan en tid tillbaka på ett antal går-
dar i Sverige. Korsningsprogrammet ger det bästa från 
de tre raserna holstein, SRB och montbeliarde. Holste-
in bidrar med hög mjölkavkastning och starkt juver. SRB 
ger god fruktsamhet, lätta kalvningar och mjölk med 
hög proteinhalt. Montbeliarde ger bra hull, god frukt-
samhet, hög proteinhalt och låga celltal. Enligt Växas 
beräkningar kan man tjäna 1 000 kronor mer per ko och 
år med procross som avelsmetod.    Källa: Växa Sverige

På mjölkgården finns i dag 350 mjölkkor samt kvigor och 
kalvar. Tjurarna säljs som tremånaders kalvar. Totalt 
finns det cirka 750 djur på gården, berättar Jan Eriksson.
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Fler tvillingar när kor mjölkar mer
Andelen tvillingfödslar bland svenska mjölkkor har  
i vissa fall fördubblats sedan 1970. De ger svårare 
kalvningar och försämrar fruktsamheten. I länder 
som Spanien och USA ställer allt fler tvillingar till 
problem för mjölkproduktionen. 

Det är tungt för en mjölkko att få tvillingar, och de får  
det allt oftare. Bland både SRB och Holsteinkor (SLB) låg 
tvillingfödslarna på närmare 4 procent av alla kalvningar  
i fjol. Av alla kvigor fick cirka 1 procent tvillingar. Det är 
låga nivåer, men en fördubbling jämfört med 1970. En ko 
med tvilling föder oftare för tidigt och har svårare förloss
ningar. Efterbörden har ofta svårt att komma ut ordentligt. 
Att tvillingfödslarna ökar är därför ett problem. 

– Risken är att kon inte blir dräktig efteråt, hon blir 
medtagen och kan få livmoderinflammation, säger Renée 
Båge, veterinär och docent i reproduktion på SLU och 
fruktsamhetsexpert på Växa Sverige.

– Och som alla bönder vet så är kvigkalven oftast steril 
om en tjurkalv och kvigkalv föds tillsammans.  

Negativ energibalans
Tvillinguppgifterna kommer från gårdarnas inrapporte
ring till Kokontrollen, som Växa Sverige gör statistik av 
varje år. Särskilt en faktor ligger bakom ökningen.

– På mjölksidan är det kopplat till ökad mjölkproduk
tion och negativ energibalans efter kalvningar. Om man 
inte lyckas möta kons behov efter kalvningarna påverkas 
äggstockarnas funktion, säger Renée Båge.

När könshormonsproduktionen påverkas börjar vissa 
kor släppa två ägg som befruktas. Det är vanligare hos  
Holsteinkor, och där tycks avelsarbetet ha gett visst resul
tat sedan 2010 då tvillingsiffran var högre än i fjol. 

I flera länder går trenden mot fler och fler tvillingfödslar 
på mjölksidan. I Holland och Spanien är de på omkring 15 
procent och i USA på hela 25 procent i vissa besättningar.

– De nivåerna visar på att man inte utfodrar optimalt.
Forskarna har hittat en gen för tvillingfödsel, men  

i Sverige tar man ännu inte hänsyn till detta vid genomisk 
selektion i aveln. 

– Våra fortsatt låga siffror i Sverige visar att våra kor  
inte blir för hårt belastade. Men vi följer utvecklingen  
noga, säger Renée Båge.  

Köttraserna påverkas också
Även bland köttraserna är tvillingfödslar relativt vanliga, 
men det är stora skillnader mellan raserna. Av alla charo
lais som kalvade förra året fick nästan 6 procent tvillingar. 
Motsvarande siffra för kor av limousinras var 0,7 procent. 
Det är köttdjursägarna som rapporterar in siffrorna till 
KAP, som sammanställs i Husdjursstatistiken från Växa 
Sverige. Här saknas jämförbara uppgifter från 1970talet, 
men även köttraserna får svårare kalvningar och större 
risk för aborter vid tvillingfödslar. Aveln jobbar därför 
med att avla mindre på linjer som har anlag för tvillingar.

Cecilia Persson

Orsaker till fler tvillingfödslar
n Ökad mjölkproduktion och energiförluster i samband 
med kalvningar rubbar könshormonsproduktionen.

n Genetik och ärftlighet

n Utfodring - bland annat kan ett för stort intag av röd-
klöver påverka kornas östrogenproduktion.

n Mögelsvampar och sporer i grovfoder kan påverka 
kornas könshormoner. 

I Nederländerna märks en stor ökning av tvillingfödslar, 
men även i Sverige har de blivit vanligare.  FOTO: ANN LIDÉN

1970 0,4 0,6 1,9 2,7

1990 0,6 0,6 2,2 2,8

2000 0,7 0,6 3,1 4,4

2010 1,3 1,1 3,9 4,4

2017 1,1 1 3,5 3,8

Rapporterade tvillingfödslar
År          SRB kviga   SLB kviga     SRB ko         SLB ko
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Triss i kalvar för mjölkkon Sally
Det blev en stor och ovanlig tillökning på mjölkgården 
Halla gård utanför Huskvarna för en tid sedan. Då 
födde Holsteinkon Sally tre levande kalvar.

När det var dags för Sally att kalva för andra gången i sitt 
liv just före nyår blev det en kalvning lantbrukarna Elin 
och Christofer Ericsson aldrig skulle glömma – och inte 
veterinären heller. 

– Vi kunde känna både en sida och ett bakben inne  
i magen och trodde att det var två stycken kalvar som låg 
kons tigt. Då ringde vi efter veterinären, berättar Elin  
Ericsson. 

Det visade sig att alla kalvarna låg bakvänt och veterinä
ren fick dra ut en liten kvigkalv och sedan en liten tjurkalv. 
När han sedan kände efter utbrast han förvånat: ”det finns 
en till!” och därefter kom till sist en tredje kalv till världen.

Minstingen avled efter två dagar
Alla kalvarna levde och kom på benen och fick mat i sig, 
även om den förstfödda lilla kvigkalven var mindre och 
svagare än de andra. Och kalvlyckan dämpades något på 
årets första dag. 

– Veterinären förvarnade om att hon kanske inte skulle 
överleva. Man märkte att hon var mer medtagen än de  
andra, berättar Elin Ericsson om den lilla kvigkalven som 
kämpade på men som tyvärr dog två dagar gammal.

Men de andra två syskonen äter, är på benen och mår 
bra. Även mamma Sally repade sig snabbt efter den långa 
förlossningen:

– Hon mjölkar jättemycket och äter jättemycket och tar 
det hela med ro. Snart ska hon få komma ut till de andra. 
Det blir nog skönt för henne, säger Elin Ericsson och skrat
tar. 

Som ATL tidigare rapporterat ökar antalet tvillingföds
lar bland mjölkkor i västvärlden. Men att mjölkkor föder 
trillingar är ovanligt – och särskilt att alla tre överlever 
dräktigheten och förlossningen. Men det händer då och då 
– och i februari i fjol rapporterade ATL om SRBkon Kajsa 
i Värmland som fick trillingar. 

Inte första gången
För tre år sedan upplevde Hallagården faktiskt att en an
nan av deras kor väntade trillingar, även om det inte fick 

ett lyckligt slut. Då kastade kon sina trillingar i sjunde 
månaden av dräktigheten.

– Det är ju helt otroligt att det hände igen och att alla tre 
kom ut levande den här gången. Vi trodde aldrig att vi 
skulle få vara med om detta, säger Elin Ericsson.

Halla gård är en släktgård som drivs i tredje generatio
nen och har 75 mjölkkor, med mestadels Holsteinkor. Sally 
var beräknad att kalva den 7 januari och storleken på hen
nes mage avslöjade ingenting om de tre kalvarna som levde 
däri. 

– Nej det märktes inte, så man förstår att det måste ha 
varit ganska trångt därinne.  Och de var ju ganska små alla 
tre som kom ut. 

”Största efterbörden jag sett”
Efter den ovanliga förlossningen var fler i familjen engage
rade i Sallys återhämtning. Elins och Christoffers tolvåriga 
son ville hjälpa till och hade fullt upp med att fylla på med 
vatten åt den törstiga kon.  

– Hon drack närmare 70 liter vatten direkt efter förloss
ningen, och det var den största efterbörd jag någonsin sett, 
säger Elin Ericsson.  

De två överlevarna är en kvigkalv och en tjurkalv. En 
kviga brukar bli steril om hon har delat fostersäck med en  
tjurkalv, men den här lilla kvigkalven låg i en egen foster
säck. Därför tror veterinären att hon kan bli mjölkko på 
gården i framtiden. 

                             Cecilia Persson

Inte många minuter gamla. Trillingfödseln blev en ny  
upplevelse på gården. Dräktigheten var fullgången men 
kalvarna vägde bara omkring 25 kilo när de föddes.

Trillingfödslar
Omkring en på 10 000 kalvningarna slutar med trilling-
födsel. Alla tre kalvar brukar klara sig vid ungefär var 
femte trillingfödsel.
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Bara en av tre dräktigheter fullföljs
De flesta kor som semineras blir dräktiga – men 
många kastar sina foster de två första månaderna. 
Det visar forskare vid SLU som har studerat hur det 
gick med inseminationerna i en försöksbesättning  
under 16 års tid. 

Att kor blir dräktiga vid planerad tidpunkt och håller sig 
dräktiga till kalvningen är mycket viktigt för ekonomin i 
en mjölkkobesättning. Inseminationer som inte blir en 
kalv till slut är förhållandevis vanliga. 

Forskare vid SLU har publicerat en studie av hur det gått 
under 16 år av insemineringar vid en av SLU:s försöks
besättningar. Resultaten visar att bara var tredje försök  
blir till en kalv. 

Det blev totalt 1 343 inseminationer av SRB och 786  
inseminationer av holstein som forskarna studerade under 
16 år. Forskarna undersökte kalvningsdata, inseminations
data och kornas nivåer av hormonet progesteron.

Vinst vid vad tredje försök
Dräktigheten avbröts i 65 procent av fallen, visar SLU:s 
studie. 

I de flesta fall mycket tidigt efter befruktningen, vilket är 
fallet hos många däggdjur. Nästan en tredjedel av korna 
som kastade hade gjort det inom de första 25 dagarna efter 
insemination. 

Fram till dag 60 av dräktigheten förlorades ytterligare 14 
procent och senare 13 procent av fostren fram till förvän
tad kalvning. 

SLU:s studie visade att SRBkorna behöll sina foster  
oftare än holsteinkorna, men vad det beror på är oklart. 
Däremot var det ingen skillnad på om korna hölls upp
bundna eller i lösdrift för dräktighetsresultaten. 

Ju svagare styrka på brunsten desto fler tidiga kastning
ar, enligt forskarna. 

Viktigt protein
Dessutom var nivåerna av progresteron viktiga. Kor som 
inte höll sig dräktiga hade högre nivåer av hormonet i 
kroppen när de inseminerades, men under den tid när de 
höll sig dräktiga var hormonnivåerna lägre jämfört med 

kor som behöll sitt foster ända till förlossningen. Dräktig
hetsförlusterna skulle kunna bli färre om man använde sig 
mer av progresteronanalyser som egenskaper i avelspro
grammet, skriver forskarna. 

Forskarna skriver att det behövs kraftfullare avelsverk
tyg som med tydligare genomiskt urval skulle kunna få fler 
embryon att klara sig. 

Cecilia Persson

Bara var tredje ko som semine
ras går hela tiden. Det visar 
forskning från SLU. På bilden 
hjälper Liane Helmesjö en kalv 
till världen på Övedskloster.
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Snabbast vinner. Men ny forskning från SLU tyder på 
att tjurspermier inte bara är konkurrenter utan att de 
också hjälper varandra. 

Forskarna har studerat hur signalmolekylen cAMP  
(cykliskt AMP) påverkar spermiernas sista färd. Sig-
nalämnet behövs för att spermierna ska börja simma 
på ett ryckigt sätt, vilket de behöver för att kunna ta sig 
fram till ägget. 

När mer cAMP tillsattes i sperman såg forskarna att tjur-
spermiernas energiproduktion ökade och att fler signal-
vägar skapades. Det tolkar forskarna som att spermier-
na kommunicerar med hjälp av signalmolekylen och hjäl-
per varandra den sista delen av resan.

Fruktsamheten och spermakvaliteten skiljer sig åt mel-
lan tjurar. Skillnaderna skulle kunna bero på hur bra 
spermierna kommunicerar med varandra, tror forskar-
na. 

En tänkbar tillämpning kan vara att tillsätta cAMP till 
spermiedoser efter upptining och se om det skulle för-
bättra tjurspermiernas befruktningsförmåga.

Tjurspermier hjälper      
varandra fram till ägget

Nathalie Borgman skulle inseminera en av sina kor och 
hittade då en dos från 2006. Utan att ha testat det  
tidigare så inseminerade hon och i veckan föddes en 
ny kvigkalv.

Mjölkkon 306 Sabina skulle skickas på slakt. Men på 
grund av brist på kor att seminera stod det klart att hon 
kunde få bli mamma en gång till. Nathalie Borgman på 
MIDA Lantbruk i Åshammar i Gävleborgs län gick då och 
kollade vilka doser som fanns i kvävekärlet.

– Jag hittade en dos från vår gamla tjur Pell-Pers som 
var aktiv tjur 2006–2007. Jag har aldrig använt så gam-
mal sperma tidigare men det var kul att hon blev dräk-
tig, säger Nathalie Borgman.

Mjölkkon 306 Sabina är en svensk röd och vit boskap 
(SRB) och är nu andrakalvare. Totalt har hon mjölkat 
över 14 000 kg ECM. 

Fick kalv med tolv år 
gammal spermados

Effekten av köttraskorsning på mjölkkor är störst hos 
ungtjurar. Tyngre köttrastjurar ger störst tillväxt men 
har i genomsnitt sämst värden för kalvningar.

Det visar två Mastersuppsatser av agronomstudenter-
na Elin Jonsson och Patricia Gullstrand, som analyserat 
skillnader i slaktkroppsegenskaper respektive kalvnings-
svårigheter och dödfödslar vid olika kombinationer av 
mjölk- och köttraser.   

De fann att korsningar 
med vissa lättare kött-
raser, som aberdeen 
angus, kan ge lättare kalv-
ningar än med renrasiga 
mjölkrastjurar. Limousin 
gav bra slaktkroppsklass-
ningar utan att ha sämst 
värden för kalvningar.

Resultaten visar att effekten av köttraskorsning var 
minst hos kategorin mellankalvar. Inte oväntat hade de 
tunga köttraskorsningarna större ökning i slaktkropps-
tillväxt, slaktvikt och formklass än vad de lätta köttras-
korsningarna hade. Framförallt charolais gav en högre 
tillväxt och slaktvikt jämfört med de rena mjölkraserna. 
Störst effekt erhölls hos ungtjurar i kombination med 
mjölkrasen holstein.

De raser som ger de bästa slaktkroppsegenskaperna, 
som charolais, medför högre risk för kalvningssvårig-
heter visar studien inte helt oväntat. Men värdena för 
de tyngre raserna är medelvärden. Enskilda tjurar av de 
tyngre raserna kan ha bättre utfall för kalvningar.

Analyserna omfattade nära 1,5 miljoner ungnöt, slakta-
de år 2000–2015, och nära 1,5 miljoner kalvningar åren 
1990–2016. Uppgifterna kom från Växa Sverige.

Köttraserna som ger 
lättare kalvningar

306 Sabina 
med sin ny
födda kalv som 
kom från en 
tolv år gammal 
spermados.
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Det finns goda möjligheter att förbättra aveln av 
värphöns för att minska risken för benbrott, visar ny 
forskning. Benbrott bland värphöns är både ett djur
skyddsproblem och en ekonomisk utmaning eftersom 
äggproduktionen försämras. 

Tidigare internationell forskning har visat att frakturer 
hos värphöns är relativt vanliga. Men en av de största stu
dierna har nästan 30 år på nacken och nu finns mer kun
skap om genetiken som styr hönsens benstyrka. Det ger 
nytt hopp om att kunna förbättra aveln.

Det är forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, 
och Roslin Institute i Skottland som gemensamt har un
dersökt hur genetik och livsmiljö påverkar risken för att 
värphöns ska få benbrott.  

Fyra kromosomer 
DNA som styr värphönsens benstyrka finns utspridd över 
fyra olika kromosomer, enligt forskarna som undersökte 
DNA hos avlivade värphöns. Beroende på livsmiljö (inredd 
bur/frigående inomhus) var olika gener mer eller mindre 
”aktiva” kring benstyrkan. 

Vilka gener som påverkade hönsens benstyrka varierade 
alltså beroende på om de varit frigående eller uppfödda i 
burar. 

Det, skriver forskarna, är en utmaning för värphönsa
veln eftersom värphönsens mor och farföräldrar (de som 
är ”grundavelsmaterialet”) föds upp i inredda burar hos in
ternationella avelsföretag. 

Sverige bedriver ingen egen avel, utan detta sköts av ett 
fåtal multiinternationella företag.

Värphönshybridernas mor och farföräldrar har helt en
kelt fötts upp i en miljö som ofta är helt annorlunda än för 

produktionshönsen i frigående system. Det är ett bekym
mer när man vill få fram höns med starkare ben i lösdrift, 
skriver forskarna i artikeln som är publicerad i Journal of 
Animal Science. 

Mätning i rätt miljö
Därför behöver effekten av avelsdjurens gener mätas  
i samma typ av miljö som de vanliga värphönsens sedan 
ska leva i. 

Forskarna menar att det finns goda möjligheter att få 
fram värphöns med starkare ben, till exempel om avels
företagen föder upp och anpassar avelsdjur till exempelvis 
lösdrift.

Cera Persson

Kommersiella värphöns                                                
- hybrider av olika tupp- och hönslinjer
Avelsutvecklingen av kommersiella värphöns sker hos 
internationella avelsföretag. Sverige bedriver inte nå-
got eget avelsarbete utan har täta kontakter mellan den 
svenska återförsäljaren (kläckeriet) och det internatio-
nella avelsföretaget. 

De svenska återförsäljarna köper föräldradjuren (tupp- 
och hönlinjen) till produktionsdjuren. Dessa levereras 
som daggamla kycklingar och föds upp av företagen 
samt via deras kontrakterade uppfödare. Föräldradjuren 
korsas sedan för att ge bruksdjuren. 

Enligt Svenska Ägg finns i dag inga egentliga kommer-
siella värphönsraser, branschen talar i stället om värp-
hönshybrider som är korsningar av olika tupp- och hön-
linjer.     Källa: Svenska Ägg

Arv avgör värphönsens benstyrka
Forskarna menar att det 
finns goda möjligheter att 
förbättra aveln av värphöns 
 men då behöver de inter
nationella avelsföretagen 
troligen jobba på nya sätt.
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Två av grisavelns globala giganter konkurrerar nu på 
den svenska marknaden. Sedan den 1 november går 
det köpa dansk genetik till de svenska suggorna. 

I november var det premiär för danskägda avelsföretaget 
Danbred på den svenska marknaden. Premiär åtminstone 
på modersidan, när det gäller faderras har det varit möjligt 
att köpa semin med danskt ursprung sedan 2016. 

Fram till siste oktober hade Topigs norsvin, ett neder
ländsktnorskt avelsbolag, avtal som gav dem ensamrätt till 
den svenska marknaden, men nu är det slut med det. Nu är 
det konkurrens som gäller och alla svenska suggbesätt
ningar har gjort ett genetikval mellan nya Danbred och  
beprövade Topigs norsvin.

– Producenterna har väntat på att få tillgång till det här 
avelsmaterialet och det är knappt tio procent som har valt 
Danbred, säger Linda Lundberg, chef för affärsområdet 
grisgenetik på Svenska köttföretagen.

”Viktig valmöjlighet”
Fler grisar per sugga är förhoppningen på Danbreds mate
rial, men det kräver sannolikt ett system med amsuggor för 
att lyckas. Topigs norsvins suggor ska klara de födda gri
sarna av egen kraft, även om det finns producenter som  
använder amsuggor. Så beskriver Linda Lundberg i korthet 
grisproducentens val.

– Det viktiga är valmöjligheten. Svenska köttföretagen 
distribuerar avelsmaterialet. Vi marknadsför det inte, säger 
Linda Lundberg.

Claus Holmgaard är försäljningschef för Danbred. Den 
svenska grisproduktionen är bara en tiondel av avelsbola
gets försäljning i Sverige och kommer, även om den slår väl 
ut, bara att bli en bråkdel av den globala verksamhet.

– Jag är nöjd med att vi nu finns fullt ut på den svenska 
marknaden. Det har varit lite märkligt att vi inte funnits i 
Sverige, medan det finns gott om danska grisar i Sydkorea 
som ligger långt bort, säger Claus Holmgaard.

Han lyfter fram avelsbasen med 2 000 suggor i var och 
en av raserna lantras, yorkshire och duroc. Samt avelsmå
len där bolagets utvärderingar pekar på ökad intäkt på 
drygt 16 danska kronor per slaktgris och år. 

– Vi är långsiktigt på den svenska marknaden och vill 
bygga förtroende. Vi siktar på 20 procent av marknaden 
inom några år, säger Claus Holmgaard.

”Vi är vana vid konkurrens”
Konkurrensen skrämmer inte Topigs Norsvin försäkrar 
Daniel Torpegaard Möller, bolagets nordiska representant. 

– Det är en ny situation, men vi är vana vid konkurrens i 
alla de 54 länder där vi finns. Det är bra för producenterna 
att kunna välja och vi tror på vår produkt som har tagits 
väl emot i Sverige, säger Daniel Torpegaard Möller.

Topigs Norsvins flaggskepp i Sverige är TN 70 suggan 
och Daniel Torpegaard Möller betonar modersegenskaper
na. Suggan ska föda många grisar, men vara självgående 
och kunna ta hand om alla grisar hon föder. 

– TN 70 är väl anpassad för det svenska systemet med 
lösgående suggor, säger han. Marcus Frennemark

Danska gener ger fler kultingar...

Produktiviteten i smågrisproduktionen har ökat med näs-
tan tre grisar per sugga och år sedan 2012. Förklaring-
en till det är den nya genetiken som lanserades i Sverige 
2013. Nu kan svensk grisproduktion ta nästa steg och nå 
ännu fler grisar per sugga sedan det blivit möjligt att kö-
pa dansk genetik. Fler födda grisar är nog gott och väl, 
men det gäller att inhysningssystem och management 
fungerar för att kunna ta hand om alla grisarna.

Produktionsutveckling Företagen och avelsarbetet
Topigs norsvin är ett bondeägt norskt-nederländskt grisa-
velsbolag. Deras avelsmaterial har haft exklusiv rätt till den 
svenska marknaden sedan 2014.

Danbred, tidigare med namnet Danavl, är ett danskt bonde-
ägt avelsbolag. Bolagets duroc har använts som faderras 
till slaktgrisar i Sverige sedan 2016. Även svensk hampshire 
används som faderras. Avelsmaterialet ägs av HK Scan och 
bär RN-genen, som anses borga för god köttkvalitet.

Svenska Köttföretagen ägs av slakterierna och arbetar med 
djurslagen nöt, gris och lamm. Bolaget ansvarar för för-
säljning och distribution av semin och livdjur till grisföreta-
garna. Importen av avelsmaterial till Sverige sker i form av 
galtsperma. Från Norge är import av levande galtar tillåten 
under vissa omständigheter.
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Frederik Nilsson och Mattias Espert är två skånska 
smågrisproducenter i elitklassen. Den danska geneti
ken kittlar nyfikenheten, men de är försiktiga med att 
rucka på sina beprövade koncept.

Mattias Espert driver smågrisproduktion på två platser 
och har bestämt sig för att prova det danska spåret på den 
ena anläggningen, Kvarnlyckan utanför Trelleborg.

– Här har jag ett system med amsuggor och lite annat 
som är byggt för att hantera fler grisar per sugga. Om det 
nu blir fler grisar, säger Mattias Espert. 

Han tror i och för sig att det blir fler grisar med det dans
ka materialet, men det är mycket annat som ska klaffa,  
exempelvis suggans moderegenskaper och hållbarhet. Och 
om det föds fler grisar ska management och skötselrutiner 
hänga med.

– Det som talar emot är lyftet vi har fått med TN 70. 
Varför riskera ett koncept som känns bra? Men i och med 
att jag kör på två ställen, så vill jag göra ett försök.

Skissar på system med babydoser
Mattias Espert inspireras av Danmark som grisland. 

Han har projekterat ett nytt stall för smågrisproduktion. 
Där skissar de på ett produktionssystem där mjölkersätt
ning pumpas ut till spädgrisarna för att hjälpa suggan att  
ta hand om alla grisar hon föder. 

Byggplanerna, som ska sättas i verket inom relativt nära 
framtid, harmonierar väl med danskt avelsmaterial som 
ska ge fler födda grisar.

– Så borde det vara, men jag vet ju inte om jag kommer 
att få fler grisar.

Vid årsskiftet börjar han seminera med Danbreds 
galtsperma på Kvarnlyckan, sedan kommer det att dröja 
upp till två år innan den nya genetiken slagit genom så 

mycket att säkra slutsat
ser kan dras. 

”Revolutionerande”
Frederik Nilsson på Kia
ltsdal Lantbruk AB var 
tidigt ute med TN 
70suggan och bytte ut 
hela besättningen inom 
loppet av ett par år.

– Det blev närmast re
volutionerande resultat  
i förhållande till det  
material vi hade tidigare, 
säger han.

Han har förvaltat det 
genetiska materialet från 
 Topigs Norsvin väl.  
Förra året blev Kialtsdal 
bästa smågrisbesättning  
i landet i Svenska Kött
företagens ranking efter produktionsresultat. 30,8 produ
cerade smågrisar per årssugga är det ingen som nått upp 
till i Sverige tidigare. 

Men inför introduktionen av den genetiken är han för
siktigare.

– Jag vill inte spoliera det vi har uppnått genom att gå 
hejvilt in på något annat. Vi har ett bra avelsmaterial i dag 
och håller fast vid det tills vidare, säger Frederik Nilsson.

Redan idag ligger Kialtsdal på cirka tio procent am
suggor och större andel än så är inte önskvärt. Konstgjord 
amma med mjölkersättning skulle innebära mycket mer
arbete.

– Jag vill ha suggor 
som i huvudsak klarar 
att ta hand om grisarna 
de föder. Det finns fler 
faktorer att väga in, en 
hög födelsevikt och bra 
modersegenskaper till 
exempel, säger Frederik 
Nilsson.

Försiktiga linjen
Danbreds duroc som  
faderras har han dock 
bestämt sig för att prova. 
Inom kort föds de första 
kullarna av det ur
sprunget på Kialtsdal.

– Jag hoppas det ska ge 
någon ökning av antalet 
levande födda. Men jag 
vill gå försiktigt fram när 
det gäller att öka kullstorleken kraftigt, säger Frederik 
Nilsson.

Mattias Espert, smågrisproduktion på två platser i Skå
ne, är också vice ordförande i Sveriges Grisföretagare. 

Vad betyder den danska genetikens debut för gris
näringen i stort?

– Att vara uppbunden till ett avelsmaterial känns inte 
bra, så möjligheten att välja är välkommen. Om du har en 
viss sorts stall och är en viss typ av människa så passar 
kanske Danbred bättre, annars väljer du kanske det andra. 
Det är en svår fråga, säger Mattias Espert.

    Marcus Frennemark

...grisbönder nyfikna & svårflirtade

Kialtsdal Lantbruk AB
n Ägs och drivs av Frederik 
Nilsson. 

n Har 390 suggor i produktion 
på anläggningen utanför Vin-
slöv. 

n Fick bästa produktionsresul-
tat 2017 med 30,8 producerade      
grisar per årssugga.

Smågris i Syd AB
n Ägs av Mattias Espert och 
Per-Inge Nilsson. 

n Driver två anläggningar för 
smågrisproduktion med totalt 
2 000 suggor i produktion. 

n Den ena anläggning ligger ut-
anför Trelleborg och den andra i 
Gärsnäs på Österlen.
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Inom varmblodiga ridhästaveln vidtas åtgärder efter 
förra årets larm om WFFS. I den varmblodiga trav
hästaveln följs utvecklingen noga.

Förra året gick, som ATL berättat, larmet om den genetiska 
defekten Warmblood fragile foal syndrome, WFFS. På föl 
som drabbas lossnar bland annat huden från kroppen och 
fölen dör eller måste avlivas de närmaste dygnen efter föd
seln.

För att få en uppfattning om hur utbredd defekten gjor
des en undersökning under hösten 2018 bland de SWBföl 
som föddes 2017. 

Screeningen gjordes vid Sveriges Lantbruksuniversitet, 
SLU; och visar nu att 7,44 procent av fölen i undersökning
en bär på anlaget för WFFS.

Motsvarande undersökningar som gjorts av forskare  
i Tyskland bland hästar från olika tyska stamböcker har 
där visat att mellan 9 och 11 procent av hästarna bär på  
anlaget.

Mot bakgrund av undersökningen och andra tillgängliga 
fakta har Swedish Warmblood Assocication, SWB, beslutat 
om en strategi kring WFFS inför avelssäsongen 2019.

Krav på test för betäckning
Bland annat ställs krav på att hingstar måste vara testade 
för WFFS för att få lösa betäckningslicens. 

Vid testet måste det också ha gjorts en idkontroll av 
hingsten. Även inför bruksprov ska hingstar vara testade.

Målet är också att testresultatet ska kunna läggas in  
i hästdatabasen och samt blup.se där man också vill få in 
fritestade ston.

Det ska också göras en uppföljande undersökning om 
fem år för att kontrollera om antalet potentiella bärare 

ökar eller minskar. Inom den varmblodiga travhästaveln är 
det inte aktuellt med några gentester i nuläget.

Inga gentester på travare
– Men vi följer utvecklingen noga, säger Christina Ols

son, chef för avelsavdelningen på Svensk Travsport, som är 
stamboksförande organisation för travhästarna.

Enligt Christina Olsson har man inte fått några rappor
ter om dokumenterade fall på travhästsidan varken i Sveri
ge eller andra länder.

– Det är precis som fallet också är i de flesta hästraser.
Ett tag fanns misstanke om ett fall men det kunde inte 

beläggas. 
Teorin är det kan ha handlat om en förväxling mellan 

varmblodig ridhäst och varmblodig travare. Hästar ur båda 
raserna benämns inte sällan kort och gott bara som varm
blod.

Lena Karlsson

Krav på tester för dödlig fölsjuka
Warmblood Fragile Foal Syndrome
Den genetiska effekten WFFS fick stor uppmärksamhet 
förra året då flera både dressyr- och hopphingstar visade 
sig vara bärare av anlaget. 

Mutationen som orsakar WFFS ger defekt bindväv (kolla-
gen) i hela kroppen. Mutationen hos häst är samma typ av 
mutationer som orsakar Ehler Danlos syndrom (EDS) hos 
människa.

För att ett föl ska drabbas behöver båda föräldrarna va-
ra anlagsbärare. Rent teoretiskt är då chansen att få ett 
sjukt föl 25 procent men forskarna tror att drabbade fos-
ter kastas innan de är fullgångna. Därmed skulle procen-
ten födda och sjuka föl minska.

Redan under 2018 uppmanade SWB till test av verksam-
ma hingstar. Samtidigt togs beslut att undersöka frekven-
sen av anlagsbärare i Sverige och uppdraget gick till Hus-
djursgenetiska laboratoriet vid SLU.

I dag finns möjlighet att testa sin hästar för WFFS både i 
Sverige och utomlands.

Källa: SWB

Är det bara den ena föräldern som bär på anlaget för 
WFFS drabbas inte fölet av den genetiska defekten.
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Det var ont om tid när företagaren Mats Augustsson 
övertog Sveriges leveranser av färsk hingstsperma i 
våras. Från idé till första leverans tog det sex veckor. 
I år fraktade hans företag över 8 000 lådor genom 
landet. Nästa säsong vill han klara ännu fler. 

– Innan jag kom i gång var det många som befarade att 
man skulle behöva börja köra stona till hingststationerna 
igen. Att man skulle behöva gå tillbaka till dåtiden. Det såg 
ganska illa ut, säger Mats Augustsson. 

2018 överlämnade hans företag 8 026 lådor med färsk 
svensk hingstsperma till landets seminstationer. Genom 
ett system med tio olika turer i Sverige och med körningar 
på kvällar och nätter fick han det mesta att fungera med 
inrikesleveranserna.

Hans lösning är dyrare än vad Postnord, men ”det  
köper man”, menar Carina Dahling Satrell, ordförande för 
Svenska Hingsthållare.

– Kostnaden tror jag inte så många tycker är så farlig. Vi 
har fått säkrare transporter och det kommer fram. Det är 
huvudsaken. Det kostar betydligt mer att inte få fram  
sperman i tid och att missa brunster. 

Från ord till handling på sex veckor
Postnords besked om förändrad utdelning kom sent  
wi februari i fjol, bara veckor innan de tidigaste spermale
veranserna skulle gå iväg. Mats Augustsson, som själv har 
travhästar, hörde talas om oron bland travhingsthållare. 
Han hade redan sitt transportföretag inriktat på att köra 
hästar. Nu såg han nya möjligheter, men det var ont om tid. 

– Sex veckor innan vi startade med att köra alla turer 
pratade vi inte ens om det här. Bara två veckor innan vi   
skulle köra i gång visste vi inte vilka bilar vi skulle köra.

Bilarna leasades, jobbansökningarna från chaufförer 
strömmade in. Sedan samordnades arbetet med hingst
stationerna ännu mer. Hingstarna tappades på sperma  
varje måndag, onsdag och fredag. Chaufförerna hämtade 
och lämnade lådorna regelbundet och distribuerade på 
kvällar och nätter. Utdelningen fungerade även röda dagar, 
en förbättring från tidigare år – och ett stort plus.

Den 16 april drog arbetet i gång. Det började med ett  
90tal seminstationer att lämna lådor till, när säsongen 
närmade sig slutet hade siffran vuxit till 133 avlämnings
ställen. I höstas skickade Svenska Hingsthållarföreningen 
ut en enkät till alla medlemmar som använt tjänsten. Inte 
en enda transport hade missats visade enkäten. 

Ska köra ut importsperma
Mats Augustsson har också fler mål för den kommande sä 
songen. Det ena är att ordna expressleveranser för extra 
känslig hingstsperma, som inte klarar sig så många tim
mar. Ett annat mål är att leverera importerad sperma. 

– Vi ska få med den importerade sperman i samma  
system. Det kommer mycket från Holland och Tyskland 
som behöver säkra leveranser. 

Varför kan ditt företag lösa seminleveranserna, när  
stora internationella logistikföretag misslyckas? 

– Jag skickar paketen med passagerarplan och kommer 
åt dem tidigare än vad de gör. De har sina egna fraktplan 
som går på natten. Sedan betalar de väldigt mycket för sin 
terminalverksamhet, där varor tas in och lossas ut. Mina 
killar lastar ju om från bil till bil. 

Ser nya möjliga kunder i lantbrukssektorn
Det finns fler branscher som behöver säkra leveranser av 
exempelvis semin, läkemedel och blodprover. Han har kon
takt med företag och organisationer som är intresserade av 
vad han kan göra. Men att Mats Augustsson skulle börja 
med att samarbeta med just hästaveln kändes självklart, 
han hade ju kört levande hästar i många år.

– Många visste redan vad jag står för och hur jag jobbar. 
På travsidan vet jag vilka alla är. Jag har hästar själv på  
gården. Det gjorde allt lättare.               Cecilia Persson

Hans lådbilar fixar hästseminen 

Över 8 000 lådor med färsk hingstsperma 
levererade Mats Augustssons företag för
ra säsongen. 


