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Under torrperioder eller andra extrema väderförhållanden kan foderbrist uppstå. Detta skedde i 

Sverige år 2018 och lantbrukare blev tvungna att hitta andra vägar för att få fram foder till sina djur. 

Ett ökat intresse för okonventionella fodermedel så som vass och skogsprodukter har setts. 

Vass har en låg sockerhalt vilket gör att det behöver ensileras med tillskott av socker för att hålla 

en bra foderkvalitet och genom att gödsla med kväve får vassen ett högt råproteinvärde. Mer än 

hälften av Sveriges landareal består av skog där tall och gran är de vanligaste träslagen. Trä 

innehåller höga halter lignin som gör att smältbarheten är låg. Lövträd har lägre halter lignin och 

därmed en högre smältbarhet. Spån, löv och barr från skog är möjliga fodermedel, både som 

inblandning i fodret och som skogsbete. Med kemisk behandling kan smältbarheten öka i trämassan. 

Sveriges bönders strategier för att hantera foderbrist har mer eller mindre varit den samma som 

i länder med återkommande torrperioder. För att öka Sveriges beredskap för liknande situationer i 

framtiden behövs en kortsiktig plan i form av att leta arealer, nya betesmarker och alternativa 

okonventionella fodermedel. Även en långsiktig plan behövs med att bygga upp en buffert av foder 

från tidigare år. Även att utöka andelen skogsbetesmarker med löv och barr och bygga foderstater 

med vass och spån kan på lång sikt hjälpa svenska lantbruket att hantera foderbrist. 

Nyckelord: foderbrist, grovfoder, skogsprodukter, vass, barrträd, lövträd, strategier 

Drought and extreme weather conditions can result in feed scarcity. As of 2018, this was the case in 

Sweden and farmers had to collect roughage feed for their animals in unusual ways. This lead to an 

increased interest in unconventional roughage feed such as common reed and forestry residues. 

The common reed is low in sugar content which makes it hard to conserve it as a silage without 

the addition of glucose and by adding nitrogen fertilizer, the level of crude protein will increase. 

More than 50 % of Sweden consists of productive forest land. Conifers are the most common 

species but they contain high levels of lignin which makes the digestibility low. Deciduous trees 

have a lower content of lignin and therefore are more digestible. By chemical treatment the 

digestibility can increase. Wood shavings, leaves and pine needles are possible feed sources, both 

as additions in the feed given and as forest grazing. 

Swedish farmers coping strategies during the latest drought was similar to strategies applied in 

countries with reoccurring drought periods. In short term the farmers need to develop a plan for 

finding new land to harvest, new pastures and collecting unconventional feedstuff. In long term, a 

plan to conserve feed from previous year and the use of unconventional feedstuff is needed. 

Keywords: feed scarcity, roughage, forest residues, common reed, conifers, deciduous trees, coping 

strategies 

Sammanfattning

Abstract



 

 

Detta arbete är ett examensarbete inom husdjursvetenskap omfattande 15hp vid 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).  
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Den varma och torra sommaren 2018 utmanade det svenska lantbrukets överlevnad. 
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI, rapporterade om en 
nederbörd under det normala över i stort sett hela landet. På några ställen i västra 
Mellansverige uppskattades nederbörden till 50 % av det normala (SMHI 2018). 

Värmen och torkans påverkan på slåttervallarnas avkastning detta år syns tydligt 
i den statistik som Jordbruksverket senare presenterade i sin årliga rapport i april 
2019 (Figur 1). Den totala hektarskörden av slåttervall anges i rapporten vara 26 % 
lägre än året innan. Lantbrukarna kunde dock redan i ett tidigt skede förutspå den 
begränsade fodertillgången som följd av den tidiga torkan.  

Grovfoder är en viktig del av foderstaten för idisslare. Grovfodret bidrar med 
energi, protein och struktur i foderstaten. Att utfodra nötkreatur med annat än just 
slåttervall har dock blivit allt mer intressant. Foder från bland annat våtmark och 
biprodukter från skog skulle kunna vara lösningen vid framtida krissituationer när 
det råder foderbrist. 

 

 

Figur 1. Totalskörden av slåttervall och antalet nötkreatur i Sverige (Jordbruksverket 2018, 2021b).  
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa information om specifika 
okonventionella fodermedel i Sverige samt deras potential som grovfoder. De 
kategorier av fodermedel som ingår i arbetet är främst våtmarksvegetation och olika 
skogsprodukter. För att vi i praktiken ska kunna använda ett okonventionellt 
fodermedel vid foderbrist måste vissa krav ställas på det. Det ska exempelvis vara 
lättillgängligt i Sverige, praktiskt genomförbart att samla in, lagra och utfodra för 
lantbrukare samt vara tillräckligt smakligt och bidra till att täcka nötkreaturens 
behov av protein och energi. 

De frågeställningar som arbetet grundar sig på är följande: 

 Vilken potential som nödfoder har olika okonventionella fodermedel från 
skog och våtmark? 

 Hur hanterar andra länder varierande tillgång på foder och foderbrist och 
hur kan vi applicera deras strategier i Sverige för att på lång sikt kunna 
bygga upp en beredskap för tillfälligt halverade skördar? 

 Hur kan svenska djurbönder klara en kortare kris och hur kan de förbereda 
sig långsiktigt? 
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Inför år 2021 fanns ca 1,4 miljoner nötkreatur i Sverige (Jordbruksverket 2021b). 
Normalt försörjs dessa med en grovfoderbaserad foderstat med kraftfoder som 
komplement. För ekologisk produktion ska nötkreaturen utfodras med minst 60 % 
grovfoder (Kommissionens förordning 889/2008). 

Grovfoder från vall utgör en stor del av nötkreaturens foderstat i Sverige. 
Vallfoder är billigare att producera än kraftfoder och i Sverige finns goda 
förutsättningar att producera vallfoder av hög kvalitet. Försök vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) har visat att det är mer lönsamt med en foderstat 
bestående av 60 % grovfoder till mjölkkor jämfört med 40 % och 70 %. (Spörndly 
& Kumm 2010). Det är även vanligt att blanda ut vallfodret med en mindre andel 
halm. 

Svenska lantbruket har länge varit beroende av importerat proteinfoder som t.ex. 
soja till främst mjölkkor (Gustafsson et al. 2013). Vall och spannmål till djurfoder 
är Sverige självförsörjande på. År 2016 var ca 25 % av råvarorna i foderblandningar 
till alla lantbrukets djur importerat (Jordbruksverket 2020). I Jordbruksverkets 
statistiska sammanställning från år 2020 rapporteras att importen av djurfoder, där 
hö och halm ingår, ökade under 2018 med 573 miljoner kr. Det framgår tyvärr inte 
hur importen av just hö och halm ändrades då kategorin djurfoder inte varufördelas 
i statistiken. Importen av spannmål ökade med 1387 miljoner kr (Figur 2). 
Spannmålsskörden detta år var 43 % lägre än genomsnittet för de fem tidigare åren 
(Jordbruksverket 2018). 

2. Litteraturgenomgång



14 

 
 

 

Figur 2. Importerad spannmål och djurfoder i miljoner kronor (Jordbruksverket 2020). 

I SLUs rapport för näringsrekommendationer till idisslare anges ett generellt 
dagligt behov av omsättbar energi för underhåll på 0,507 MJ/kg levandevikt0,75 för 
mjölkkor (Spörndly 2003). Detta behov justeras med tillägg för mjölkproduktion 
och dräktighet. Hos köttdjur är det dagliga behovet för underhåll detsamma för 
omsättbar energi. Köttkor kan dessutom utfodras ner till 80 % av 
rekommendationerna vid installning, förutsatt att kon är i god kondition och att 
proteinutfodringen inte understiger rekommendationerna (Martinsson 1991).  

2.1. Vass 

Vass (Phragmites australis) är en storvuxen växt som kan bli upp till 5 meter hög. 
Växten är kosmopolit och finns utbrett över hela världen. Arten växer i både sött 
och bräckt vatten och finns utbrett längs Sveriges kust och i insjöar 
(Nationalencyklopedin u.å.).  

Det är svårt att göra ett högkvalitativt ensilage av obehandlad vass då det har ett 
lågt innehåll av naturliga mjölksyrabakterier (LAB) och en låg sockerhalt (Asano 
et al. 2018). Upprepade skördar påverkar kolhydratinnehållet i vass negativt men 
genom att tillsätta cellulas och LAB har forskare lyckats ge vassen en god 
foderkvalitet (Asano et al. 2017, 2018). Ts-halten i vass ökar vid upprepade skördar 
medan råproteinhalten minskar. Genom att tillsätta kväve till vassfälten efter skörd 
får återväxten ett högre innehåll råprotein (Tabell 1) (Asano et al. 2018).  

Smältbarheten och näringsinnehållet i vass kan dock variera beroende på 
skördetidpunkt (Asano et al. 2017). Det är också möjligt att skördenivån ändras vid 
upprepade skördar men det behövs mer forskning på ämnet (Asano et al. 2014; 
Prade et al. 2017). År 2014 gjorde Asano et al. en studie på just effekten av år och 
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skördetidpunk på skördenivåerna och näringsinnehållet. Avkastningen och 
näringsinnehållet var signifikant påverkade av både år samt skördetidpunkt. Ett 
skördeintervall på 35-40 dagar kan maximera både avkastning och 
näringsinnehållet i vassen då de såg en förlust i både råprotein och den totala 
andelen smältbara näringsämnen när återväxten överskred 40 dagar (Asano et al. 
2014). Det omsättbara energiinnehållet i sommarskördad vass uppges vara 6,4 MJ 
omsättbar energi/kg ts (Spörndly 2003). 

I Sverige är vassfoder relativt nytt och en svårighet med vassen är 
skördemetoden. Det finns företag specialiserade på vassklippning och dessa 
använder speciella amfibiska maskiner för klippning och insamling av vassen. 
Problemet med dem är att de skär av vassen alldeles för långt ner och stryper 
syretillförseln för återväxt (Vassklippare.se 2015). I japanska försök har man 
använt maskiner specialiserade för skörd av risgrödor (Asano et al. 2017). 

Tabell 1. TS halt och råproteinhalt i % i vass vid olika skördetidpunkter, med eller utan 
kvävegödsling och efter torkning 

2.2. Skog och skogsbiprodukter 

Sveriges landareal består till 58 % av produktiv skogsmark, d.v.s. mark som är 
lämplig för skogsproduktion (SLU 2020). Skogsindustrin förädlar skog till bland 
annat papper och virke. Vid förädlingen får man biprodukter som bark, spån och 
flis som idag vanligtvis används till att skapa biobränsle (Nationalencyklopedin 
u.å.). Idag finns ca 140 sågverk utspridda i Sverige och många erbjuder försäljning 
av de biprodukter som produktionen medför i form av spån och bark. Majoriteten 
av sågverken producerar trä från gran och tall och endast en liten andel aktörer inom 
lövträsågverk finns i Sverige. 

Vid försök in vitro har man sett att smältbarheten i trä och bark är väldigt låg. 
Lövträd visade sig ha en högre smältbarhet än barrträd och då främst asp (Populus 
tremula) (Millett et al. 1970). Träd består till 70 % av cellulosa och hemicellulosa, 

 
TS 
% 

Råprotein, 
% 

 Referens 

1:a skörd 18 - 25 21,1  (Asano et al. 2014, 2018) 

2:a skörd 19,7 - 30,9 17,2  (Asano et al. 2014, 2018) 

3:e skörd 24,8 - 31,4 15,9  (Asano et al. 2014, 2018) 

     

Låg kvävegödsling 20,1 - 22,9 16,3 - 19,3  (Asano et al. 2018) 

Hög kvävegödsling 19,1 - 23,4 19,5 - 21,3  (Asano et al. 2018) 

     

Vass, sommarskördad 85 17,0  (Spörndly 2003) 

Torkad vass 93,8   (Baran et al. 2002) 
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beståndsdelar som idisslare normalt kan tillgodogöra sig, med hjälp av mikro-
organismer som bryter ner dem till flyktiga fettsyror (VFA) (Baker et al. 1975). 
Cellulosan och hemicellulosan i trä är dock bunden till ligninkomplex vilket 
begränsar nedbrytbarheten i våmmen men genom behandling kan den ökas 
(McDonald et al. 2011). Olika metoder för att öka smältbarheten har prövats: 
malning, elektronbestrålning och kemisk behandling med ammoniak, svaveldioxid 
(SO2) eller natriumhydroxid (NaOH) (Baker et al. 1975). Trä från lövträd har då 
visat sig vara lättast att öka smältbarheten i till följd av det redan relativt låga 
lignininnehållet. 

2.2.1. Spån 

Tillgången på spån inom lantbruket kan anses vara god. Enligt Svenskt Trä (2021) 
produceras 18,6 miljoner kubikmeter barrträvaror årligen då ca 71 miljoner 
kubikmeter skog avverkas varje år. Under 2018 förädlades 36,5 miljoner 
kubikmeter sågtimmer där 14 % blev till spån och torrflis (Svenskt Trä 2021). Det 
används som strömaterial i stallar och köps in antingen som balar eller löst. 
Spånbalar från sverigeledande företag inom stallströ innehåller vanligtvis spån från 
tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies) (YesBox 2020; RS Mustang u.å.), 
medan löst spån från ett sågverk kan vara av blandat träslag beroende på 
inriktningen hos sågverket.  

För att göra kolhydraterna i spån från tall och gran mer tillgängliga för kor 
behöver det finnas en effektiv behandling för att bryta ligninkomplexen. Vid 
behandling med SO2 har Baker et al. (1975) lyckats minska andelen lignin i gultall 
(Pinus ponderosa) och vidare tester in vitro med våmvätskelöslig substans (VOS) 
visade en ökad smältbarhet från 0 % till 50 %. Obehandlat spån från lövträd har en 
högre smältbarhet, jämfört med obehandlat spån från barrträd. Smältbarheten i trä 
från asp sågs ha en smältbarhet på 40 % i utfodringsförsök med getter (Baker et al. 
1975). Vid en rådande foderbrist skulle därför spån från lövträd vara mest 
fördelaktig. Det finns ett fåtal leverantörer av stallströ som erbjuder spån från bok 
(Fagus sylvatica) i bland annat Danmark (Dansk Træmel 2021). 

2.2.2. Löv 

Lövhö användes förr i tiden i Sverige för att säkerställa foderlagret under vintern 
och ansågs vara både näringsrikt och smakligt för korna (Tunón & Bele 2019). 
Främst togs löv från sälg, rönn och björk. Kvistar och grenar från sälg och björk 
skars av, så kallad hamling, och torkades i kärvar för att sen utfodras vintertid. Löv 
från rönn repades från växande träd d.v.s. plockades av för hand för att inte skada 
knopparna och lagrades i säckar efter torkning (Tunón & Bele 2019). Löv har visat 
ett lågt fiberinnehåll och hög råproteinhalt vid näringsanalyser och löv från träd 
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inom poppelsläktet (Populus spp.) sågs i tidiga studier visa potential med en 
smältbarhet liknande hö. Ett exempel är asp som tillhör poppelsläktet (Tabell 1). 

Löv innehåller fenoliska ämnen som ska skydda växten från att bli betad. I tidiga 
studier testades lövens smaklighet och betesdjurs preferenser (Olsson 1975). 
Försökets upplägg var enkelt där kvistar från två olika sorters lövträd sträcktes fram 
efter ett schema. Sälg, ek, rönn och asp ansågs mer aptitliga bland nötkreatur, 
jämfört med björk, hassel och al.  

Tabell 2. Smältbarhet (Smb) i löv in vitro (VOS enligt Lindgren, 1979) (Modifierad efter Ciszuk & 
Murphy 1982) 

2.2.3. Energiskog 

I Sverige odlas ca 8500 hektar energiskog (Jordbruksverket 2021a) för 
framställning av biobränsle. Vanligast är odling av buskformade pilar av släktet 
salix (Salix spp.) som täcker ca. 6000 hektar (Jordbruksverket 2019), men även 
hybridasp (P. tremula x P. tremuloides) och poppel är godkända som energiskog i 
Sverige (Hollsten et al. 2012). Salix är känt för snabb tillväxt och kan skördas ca 
fyra år efter plantering. Energiskogen skördas när löven fallit, vanligtvis i mitten av 
oktober. Skogen kan skördas som helskott och buntas ihop, klippas ner och bli till 
rundbalar eller flisas direkt vid avverkningen. Efter skörden torkas energiskogen 
och kan vidare göras till pellets (Hollsten et al. 2012). 

Salix av sorterna Salix matsudana x alba och Salix kinuyanagi odlas bland annat 
på Nya Zealand som erosionskontroll då de har ett omfattande rotsystem, men 
används även som ett bete till boskapsdjur (Oppong et al. 2001). En salixskog av S. 
matsudana x alba skulle kunna ge upp till 8 ton ts/ha foder fyra år efter plantering, 
löv och kvistar inkluderat (Oppong et al. 2001). Salix har potential som foder då 
det inte nödvändigtvis behöver skördas för att kunna utfodra djuren (Kemp et al. 
2001). I ett försök har kor fått beta av löven, kvistarna och barken från skogar med 
S. matsudana x alba och Populus deltoides x nigra. Upp till två meter av trädet 
kunde betas och intaget beräknades till 2,4 kg ts/träd (Kemp et al. 2001). I detta 
försök var träden mellan fem och tio år gamla. 

 

   Omsättbar 
Energi, 
MJ/kg ts 

Smb 
råprotein, 

g/kg ts 
Råprotein, 

g/kg ts 

NDF, 
g/kg 

ts 
Smb 
% 

Rönn    9,1 92 150 224 61 

Lönn    8,2 127 190  67 

Hassel    5,4 34 120  28 

Asp    6,4 45 140 343 32 

Sälg    8,9 112 220  51 

Björk    3,5 54 160 275 34 

Ask    6,8 58 170  34 
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Beroende på salixsort kan den sammanlagda råproteinhalten för både löv och 
kvistar vara mellan 84-99 g/kg ts (Muklada et al. 2017) och smältbarheten in vitro 
mellan 40-80 % (Douglas et al. 1996). Råproteinhalten i bara löven är dock högre 
(Tabell 2). Vid analys av näringsinnehållet i både salix och poppel uppvisades 
högre koncentrationer av tanniner i löven hos salix (Oppong et al. 2001; Muklada 
et al. 2017). Ett högt innehåll av tanniner sänker proteinets smältbarhet då detta 
binds till tanninerna istället (McDonald et al. 2011). Dock finns stora variationer 
mellan olika salixsorter (Kemp et al. 2001). På Nya Zealand har köttdjur 
stödutfodrats med hel, färsk salix (Salix matsudana x alba) under en pågående 
torrperiod i syfte att studera eventuella förluster i levandevikt (Moore et al. 2003). 
Skillnader syntes först efter ca 80 dagar där stödutfodring med salix gav en lägre 
förlust i levandevikt jämfört med djur på enbart bete (Moore et al. 2003).  

Det kan även vara möjligt att ensilera energiskog. Man kan uppnå ett lågt pH-
värde genom enbart vakuumpaketering beroende på skördetidpunkt, men vidare 
forskning kring tillsats av t.ex. LAB behövs (Kemp et al. 2001). 

Tabell 3. Smältbarhet (Smb) i löv från Energiskog in vitro (VOS enligt Lindgren, 1979) (Modifierad 
efter Ciszuk & Murphy 1982) 

 Smb råprotein, 
g/kg ts 

Råprotein, 
g/kg ts 

Smb 
% 

Salix, 683 102 200 51 

Korgvide (Salix viminalis, L3) 94 180 52 

Salix aqualika, Pa 75 90 220 41 

Rödvide (Salix purpurea, 77) 103 240 43 

Knäckepil (Salix fragilis, 590) 40 160 25 

Sälg (Salix caprea, mix) 92 170 54 

Poppel (Populus, 2144) 76 180 42 

2.2.4. Barr 

Svensk skogsmark domineras av barrträd. I USA kopplas kastning hos högdräktiga 
nötkreatur till ämnet isokupressinsyra i barren från gultall (Pinus ponderosa) (Short 
et al. 1992; James et al. 1994; Kronberg et al. 1997). Halterna av isokupressinsyra 
varierar dock i olika barrträdsarter (Panter et al. 2017) beroende på faktorer som 
bland annat var i världen trädet växer (Snider 2017). I barrträden svartgran (Picea 
mariana), cederträd (Cedrus) balsamgran (Abies balsamea) och banksianatall 
(Pinus banksiana) i östra Kanada förekommer inte isokupressinsyra i någon 
betydande koncentration (Lafreniere et al. 2020). 

Energiinnehållet tallbarr är högre än i granbarr men lägre än halm (Tabell 3) 
(Dahlström et al. 2018). I en svensk studie från 1970 analyserades bland annat 
proteinhalten i barr från gran och tall. De proteinhalter som uppmättes kunde då 
jämställas med vissa sädesslag (11-12 % per kg ts) (Sirén et al. 1970). 
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I ett försök av Lafreniere et al. (2020) ersattes delar av ensilage av alfaalfa till 
högdräktiga köttdjur med barr och kvistar från svartgran. Foderintag och tillväxt 
minskade linjärt ju högre andel svartgran som tillsattes i fodret. Sambandet mellan 
isokupressinsyra och kastning nämns i inledningen av studien men i försöket sågs 
inga avvikelser i dräktigheten hos försöksdjuren. Det minskade foderintaget ansågs 
bero på en sämre smaklighet. 

Att ensilera barr kan vara möjligt, och potentiellt göra det mer smakligt. I en 
studie från Sydkorea gjordes detta och barrensilaget utfodrades till köttdjur som 
substitut till rishalm. Det framgår i sammanfattningen att tillväxten ökade vid 
utfodring med 50 % barrensilage och att slaktkroppens egenskaper blev bättre (Oh 
et al. 2006). Men då studien publicerats på koreanska och endast sammanfattningen 
är skriven på engelska så är det svårt att kritiskt granska studien. 

Användningen av barr som grovfodermedel är inte studerat i någon större 
utsträckning. Det finns en viss svårighet att skörda och bearbeta barren från 
grenarna. Lafreniere et al. (2020) mixade både grenar och barr i en fodermixervagn 
utrustad med knivar i sitt försök med barrutfodring. 

Tabell 4. Näringsinnehåll i barr från tall och gran jämfört med halm (Modifierad efter Prestheggeb 
1943; Sirén et al. 1970a; Spörndly 2003c 

 Tall  Gran Halm 

Protein g/kg ts 120a  110a  

Smb råprotein, g/kg ts   15b 47c 

Smb energi, MJ/kg ts 5,2b  4,0b 8,4c 

NDF, g/kg ts 479b  462b  
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2.3. Strategier 

I länder med tropiskt och subtropiskt klimat och längre torrperioder är foderbrist ett 
återkommande problem. Djurägare i dessa länder begränsar sin besättningsstorlek 
efter hur tillgången på foder ser ut och har flera strategier för att hantera tillfällig 
foderbrist (Katongole et al. 2012). Genom ett frågeformulär har lantbrukare i 
Uganda svarat på och rangordnat hur de hanterar tillfällig foderbrist (Tabell 4) 
(Katongole et al. 2012). Byte av fodermedel rankades högst i denna undersökning. 
Även utnyttjande av naturliga beten så som vägkanter och våtmarker, samt 
användning av biprodukter rankades högt.  

Patil et al. (2012) har i en bok samlat forskningsrapporter från Indien om hur 
foderbrist till följd av bland annat torrperioder kan hanteras. Boken riktar sig främst 
till forskare och beslutsfattare som ett hjälpmedel för att förstå orsaken till 
produktionsförluster i de torra regionerna i landet. Det som nämns i rapporterna är 
bland annat konservering av foder och användning av löv, buskar och restprodukter. 
Då Indien är ett land som drabbas av både torka och regnperioder så nämns även 
vikten av att strategiskt välja betesgrödor beroende på betenas förutsättningar.  

Tabell 5. Strategier vid tillfällig foderbrist i Uganda (Katongole et al. 2012) 

 
  

Strategier Kommentar 

Byta fodermedel Beroende på tillgång och kostnad 

Köpa in foder  

Använda Biprodukter Bananskal, Drav från öltillverkning, Blast från 

sötpotatisodling 

Skörda andra ytor än åkermark Vägren, våtmarker etc. 

Arrendera mer mark Odla mer foder 

Minska utfodringsmängder Spara foder 

Minska besättningsstorleken Sälja djur eller slakta 

Fritt bete ”free-roaming” 

Kollektivt bete Dela bete med andra lantbrukare 
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I Sverige sågs liknande strategier vid den långvariga torkan år 2018. Den 
svenska lantbrukspressen rapporterade då om svenska lantbrukare som sökte 
grovfoder på arealer långt ifrån det egna lantbruket och skördade oanvända ytor 
(Carlsson Örning 2018b; Moilanen 2018). Sveriges kommuner och Försvarsmakten 
erbjöd att upplåta grönytor till lantbrukare att skörda foder eller ha betande djur på 
(Malmberg 2018b; Wallström 2018a; b). Fortifikationsverket utvärderade 
lämpligheten av Försvarsmaktens marker innan upplåtelse för att försäkra sig om 
att t.ex. oexploderad ammunition inte skulle finnas närvarande 
(Fortifikationsverket 2018). Även gräs längs med motorvägar togs tillvara på 
(Stenberg 2018) och spannmålsgrödor användes till att ensilera helsäd (Gianuzzi 
2018b). 

Ett behov av nya betesmarker uppkom under denna period. Myndigheter erbjöd 
gratis hjälp till lantbrukare att stängsla in nya marker och banker skänkte pengar till 
detta ändamål (Gianuzzi 2018a; Malmberg 2018a). Bete i skog blev även ett 
alternativ för några lantbrukare (Törner 2018). En lösning blev att drastiskt minska 
djurantalet i besättningen (Schubert 2018a), vilket resulterade i långa slaktköer hos 
slakterierna. Slakterierna förhåller sig till både tillgången och efterfrågan av kött 
och konsumenterna uppmanades därför under denna period att handla kött av 
svenskt ursprung (Schubert 2018b). 

Rådgivare och forskare inom lantbrukssektorn hade en betydande roll under 
denna krisperiod. Subventionerad rådgivning erbjöds för bland annat beräkning av 
alternativa foderstater (Växa Sverige 2018) och forskare gav förslag på olika 
fodermedel för att hantera foderbristen. Exempel på foder var bland annat vass och 
ammoniakbehandlad halm samt bete i skog och av löv (Emanuelsson et al. 2018). 
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Då nötkreatur i produktion delas in i mjölk- och köttdjur så innebär det att fodret i 
huvudsak omvandlas till olika produkter. Av den anledningen så har de olika 
raserna olika krav på det foder de äter. Lakterande kor och yngre ungdjur har ett 
större krav på grovfodrets energi- och proteininnehåll jämfört med sinkor, avvanda 
dikor och äldre ungdjur. Det är rekommenderat att dryga ut vallfodret med annat 
fodermedel till icke-lakterande djur så som sinkor och ungdjur. Vanligtvis används 
halm idag för att dryga ut grovfodret.  
I situationer där grovfodertillgången är begränsad och kvaliteten varierar är det 
därför viktigt att strategiskt fördela grovfodret mellan de olika djurgrupperna. För 
att minska andelen djur i behov av ett högkvalitativt grovfoder kan man avvänja 
kalvar från dikor tidigare, och förlänga sinperioden hos mjölkkor genom att 
tidigarelägga sinläggningen. Detta kan dock innebära en ekonomisk förlust för 
lantbrukaren, men om alternativet istället är att nödslakta djur för att få fodret att 
räcka så kan tidigare sinläggning bidra till att djurantalet i besättningen bibehålls.  

Att importera grovfoder är riskabelt, då foderkvaliteten kan variera. Lantbrukare 
har vittnat om mögligt hö och rundbalar som innehållit delar av kadaver när de 
importerat (Henningsson 2018). Den ökade andelen importerat djurfoder år 2018 
beror troligtvis på foderbristen inom hästnäringen. Det vallfoder som skördades 
detta år räckte inte till för försäljning till hästnäringen då fler mjölk- och 
köttproducenter behövde köpa in foder eller för att fodret gick till den egna driften. 

Importen av spannmål i Sverige är relativt hög trots att självförsörjningsgraden 
till djurfoder uppfylls. Detta kan bero på att spannmål även går till 
humankonsumtion, och att det exporteras nästan lika mycket spannmål som det 
importeras (Jordbruksverket 2020).  
  

3. Diskussion
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3.1. Okonventionella fodermedel som alternativ till 
grovfoder 

Vassens stora utbredning både i Sverige och i resten av världen ger den potential 
att fungera som ett grovfoderfodermedel och då inte bara i kristider. Användning 
av vass som konventionellt fodermedel i framtiden kan ge positiva effekter på 
miljön då kväve förs bort från vattnet med vassen (Prade et al. 2017). Av de studier 
som hittats i denna litteraturstudie så framgår det att det finns lagringspotential i 
form av ensilering (Asano et al. 2017, 2018). De utfodringsförsök som finns har oftast 
gjorts på sinkor. Vass finns tillgängligt under sommaren och vid denna tidpunkt vet 
lantbrukaren vilka volymer vallfoder som skördats för kommande år och kan då 
komplettera lagret med vass.  

Löv har i flera studier visats ha ett bra näringsinnehåll. Det finns svårigheter i att 
skörda löven inom rimlig tidsåtgång och arbetsinsats för att kunna göra ett 
vinterfoder till djuren. Att löv skördades som vinterfoder förr i tiden i Sverige 
fungerade troligen då det inte handlade om lika stora kvantiteter per besättning som 
idag. Ett skogsbete under sommarperioden skulle minska behovet av stödutfodring 
och den enda arbetsinsats som krävs är stängsling. En av gårdarna, Wapnö gård, 
som sommaren 2018 stängslade in skogsmark för bete har fortsatt med skogsbete 
(Esping 2019). De anser dock att kostnaden för skogsbetet är hög och vinsterna låga 
men att det går att ta mer betalt för köttet om det marknadsförs som kött från 
skogsbete. Av de 200 ha som stängslades in har de fortsatt med 50 ha år 2019.  

Bland de skogsprodukter som vi har i Sverige är barrskog vanligast 
förekommande. Som nämnt behöver träprodukter från barrträd behandlas för att få 
en högre smältbarhet. Vid brist på foder skulle lantbrukaren själv kunna 
ammoniakbehandla spån och dryga ut fodret med, vilket man även kan göra med 
halm. Aspspån har det redan gjorts en del försök med som grovfoderkomponent 
och det har visat lovande resultat. Asp är Sveriges näst vanligaste lövträd och aspträ 
används bland annat till produktion av tändstickor (Nationalencyklopedin u.å.). Det 
går därmed att få tag på materialet i Sverige. 

Energiskogar, salix och poppel, som i försök visat sig fungera som stödutfodring 
(Kemp et al. 2001; Moore et al. 2003) skulle vara av intresse att göra vidare 
forskningsstudier på. Då det redan finns tekniker för att pelletera energiskog går det 
troligtvis att blanda in pelleterad energiskog i kraftfodergivan. Det finns då kanske 
även möjlighet att behandla trämaterialet för att öka smältbarheten. Att kombinera 
energiskogsodling med bete är också en intressant idé då försök visat att djuren kan 
beta av grenarna utan att lantbrukaren behöver skörda den (Kemp et al. 2001). 
Energiskogens löv växer under sommarperioden och skörden sker efter att löven 
fallit. Om djur då istället kan beta av löven direkt från grenarna så tas även löven 
tillvara på. Dock behöver man undersöka lönsamheten med ett sådant system, hur 
energiskogens avkastning för biobränsleproduktion påverkas av att djur betat av 
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grenarna och löven. Däremot är andelen odlad areal relativt låg och har nästan 
halverats under de senaste 20 åren (Jordbruksverket 2021a). 

Osäkerheten kring användning av barr i grovfoderstaten gör det svårt att säga 
om det är ett bra alternativ eller inte och mer forskning behövs. I Oh et al. (2006) 
studie visades en ökning i tillväxten hos köttdjur när man ersatte rishalm med barr 
i foderstaten medan Lafreniere et al. (2020) visade motsatsen. En viktig faktor till 
varför Lafreniere et al. (2020) såg en minskad tillväxt kan ha varit att barr ersatte 
en del av alfaalfaensilaget i deras försök. Det är möjligt att barrsorten är avgörande 
då de båda försöken baseras på barr från olika träslag. I studien från Lafreniere et 
al. (2020) användes barr från Svartgran (Picea mariana) och i studien från Oh et al. 
(2006) användes barr från koreatall (Pinus koraiensis). Även inblandningen av 
kvistar och grenar i fodret, som gjordes i studien av Lafreniere et al. (2020) kan ha 
betydelse då studier visar på att lignininnehållet i trämaterialet i barrträd har en låg 
smältbarhet. I den näringsbestämning som Presthegge gjort (1943) visar sig även 
just barr från tall ha ett något högre protein- och energiinnehåll. Effekten av att 
ensilera barren, vilket gjordes i den koreanska studien, kan också ha bidragit till att 
resultaten i studierna skiljde sig mellan studierna. Förekomsten av isokupressinsyra 
i barr behöver analyseras i den tall och gran som växer i Sverige. Det är möjligt att 
halterna inte förekommer i betydande mängder i dessa träd men utan att ha 
analyserat barren bör det inte utfodras till dräktiga kor för att undvika kastning. 

3.2. Framtidsstrategier 

För att klara av en kris kortsiktigt är det viktigt att ha en plan. Spörndly et al. (2019) 
presenterade förslag på ett åtgärdsschema i en rapport publicerad av SLU där det 
rekommenderas att leta nya beten tidigt, spara och köpa in halm, skörda vass samt 
hitta nya arealer att slå foder på. En förlängning av betesperioden sparar på det 
insamlade fodret som är tänkt till vintern. Därmed kan skogsbete och bete i 
energiskogar fungera som en värdefull resurs. 

De åtgärder och strategier som lantbrukspressen rapporterade att svenska 
lantbrukare tog till under torkan 2018 skiljde sig inte markant från hur lantbrukare 
i Uganda hanterade foderbrist (Katongole et al. 2012). Kunskapen om att ensilera 
foder och torka till hö saknas hos många av Ugandas lantbrukare vilket troligen lett 
till den strategi de använder idag vid foderbrist. I Sverige görs detta årligen för att 
hantera bristen på färskt foder under vinterhalvåret, något som lantbrukarna i 
Uganda och Indien inte hanterar. 

Bönderna i Uganda valde även att blanda in biprodukter och matavfall i fodret, 
så som bananskal och drav. Det sistnämnda är något som bryggerier i Sverige 
erbjöd bönder som visade intresse (Westin 2018). Även matavfall från skolkök 
erbjöds som foder till kor under denna period (Carlsson Örning 2018a). Det finns 
även möjlighet till inblandning av andra biprodukter i fodret som visat sig fungera 
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till nötkreatur. Exempel på det är betmassa från sockerindustrin (Lardy 2018)., 
vilket idag redan används regelmässigt som foder till nötkreatur i Sverige. 

På lång sikt kan det svenska lantbruket förbereda sig genom att introducera och 
forska på okonventionella fodermedel som vass och skogsprodukter. För att 
foderbrist i landet inte ska slå hårt ekonomiskt mot bönderna behöver de 
okonventionella fodermedlen studeras för att produktionen ska kunna bibehållas. 
Genom rådgivning med foderstatsberäkningar kan vi även skapa en fungerande 
foderstat utifrån det foder som finns att tillgå och i ett tidigt skede kunna räkna på 
djurantalet som fodret ska räcka till. 

I Sverige är kunskapen bland lantbrukarna hög vad gäller ensilering och 
tillgången på foderanalyser och rådgivning för foderstatsberäkning är väl tillämpad. 
Kunskapen och tekniken för att lagra grovfoder i rundbalar eller i korv finns även 
för att kunna lagra foder utöver kapaciteten i fasta lagringsinstallationer. Detta ger 
goda förutsättningar att kunna spara foder från tidigare år och därmed bygga upp 
en buffert. Med bra lagringsförhållanden för fodret kan det lagras under en längre 
tid. Att i framtiden kunna odla grödor förädlade för att klara av torka och 
extremväder är också en strategi att arbeta mot. På så sätt kan avkastningen per 
hektar öka under torra förhållanden. 

Den hjälp som erbjöds från staten, kommuner, myndigheter och företag utanför 
lantbrukssektorn var betydande under torrperioden. För framtiden skulle det vara 
fördelaktigt att marker och grönytor inventeras och klassas som ”nödfodermark” 
eller djurbete i kristider. På så vis kan vi få en överblick över hur tillgången på beten 
ser ut och snabbt kunna erbjuda den till djurbönderna. Det skulle även vara 
intressant att ha i åtanke hur kommunägda grönytor ska planeras för att göra marken 
mer tillgänglig för lantbrukare i fråga om att få dit de maskiner som krävs för att 
skörda gräset. 
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Grovfoder av hög kvalitet ska i första hand utfodras till lakterande kor och yngre 
ungdjur. Till sinkor, dikor och äldre ungdjur kan fodret drygas ut med antingen vass 
eller spån, då studier visat att näringsinnehållet i dessa är jämförbart med, och ofta 
sämre, än halm eller hö. Stödutfodring på bete med skogsprodukter till ungdjur 
alternativt skogsbete med möjlighet att beta av löv är också att föredra för att spara 
vallskörden till de kor som är i störst behov av det.  

Det behövs mer forskning på hur barr från gran och tall kan användas i fodret 
samt dess effekter. Energiskogsodlingar som alternativa betesmarker är intressant 
men det behövs mer forskning på effekterna av att kor betar av grenarna i fråga om 
avkastning och lönsamhet. 

Sveriges strategi under en pågående torrperiod skiljer sig inte från hur 
lantbrukare i andra länder hanterar foderbrist på kort sikt under liknande 
förhållanden. För långsiktig beredskap behövs en strukturerad åtgärdsplan och 
förberedelser för liknande situationer i framtiden, både hos lantbrukare och 
myndigheter med oanvända marker. 
 

4. Slutsats
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