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Mikrobiell förjäsning

Kolhydrater

Energi till mikrober – biprodukterna av detta (VFA) blir 

kornas energisubstrat

Kväve (protein och NPN)

Foderprotein degraderas eller slinker förbi. Enkla 

kväveenheter används för syntes av mikrobiellt protein.

Fett

Omättade fettsyror biohydrogeneras och används för syntes 

av kroppsfett och mjölkfett.

Kolhydrater VFA
Acetat
Propionat
Butyrat

Koldioxid (CO2)
Metan (CH4)

Vatten (H2O)

Mjölkfett

Laktos

ECM/ko/år
5 500
6 200

6 700

7 800

8 500

9 000

Utfodring och ökad mjölkmängd

(Data från Rolf Spörndly)
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Kolhydrater
Protein
Mineraler
Vitaminer
Vatten

Koldioxid
MetanKött

Fett
Inälvor
Blod
Hud
Ben

Värme

Gödsel
Urin

”Äng är åkers moder” ”Öppet landskap”

”Biologisk mångfald”

Mjölkkors markanvändning
• På > 50 % av den svenska 

jordbruksmarken växer det gräs! Djur av 
mjölkkoras använder mer än hälften av detta 
(delas mellan nöt/häst/lamm/get).

• Totalt används >75% av den svenska 
jordbruksmarken till produktion av djurfoder!

• Markanvändningen påverkas av hur man 
håller mjölkkorna och vad man ger dem att 
äta – intensiv mjölkproduktion ger högre 
andel vall på åkermark.
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Kolinlagring

(Källa:Thomas Kätterer, SLU)

• Att höja kolhalten i marken är en 

kostnadseffektiv klimatåtgärd, 

markens bördighet ökar och kol 

binds in i marken.

• Matjord innehåller 5-10 kg kol 

per m2 (0-25 cm), till stor del 

rester från bakterie- och 

svampceller som är skyddade 

från ytterliga nedbrytning

• Fleråriga grödor mycket bättre än 

ettåriga grödor!

Kolinlagring

• Naturbeten anses i princip ha 
balans mellan kolinlagring och att 
kol frigörs. 

• Snabbt växande vall på åkermark 
binder mer kol än långliggande 
permanenta beten. 

• N-gödsling ger högre klimatavtryck.

• Inlagringen upphör då vallen bryts, 
då frigörs kol igen. 

• Inlagringen upphör när vallen bryts, 
då frigörs kol igen.
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Kolinlagring

• Naturbeten anses i princip ha 
balans mellan kolinlagring och att 
kol frigörs. 

• Snabbt växande vall på åkermark 
binder mer kol än långliggande 
permanenta beten. 

• N-gödsling ger högre klimatavtryck.

• Inlagringen upphör då vallen bryts, 
då frigörs kol igen. 

• Inlagringen upphör när vallen bryts, 
då frigörs kol igen.

15 %
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Gräs behöver minst 3 mm regn/dag och 
slutar växa vid ca +20!
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Löv

Vass
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Gräs svarar snabbt när regnet kommer!

Okt 
2018
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Foderråvaran har stor betydelse!

Källa: Karlsson et al., 2018, pågående doktorandprojekt

1
SPANNMÅL

2
DRANK

3
RAPSMJÖL

4
MIX

Cereal grain = spannmålskärnor Sugar beet pulp = sockerbetspulpa
Soybean meal = mjöl av sojaböna Destiller’s grain = drank

Bran = kli (av spannmål)
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1
SPANNMÅL

2
DRANK

3
RAPSMJÖL

4
MIX

Nettotillskott av protein

Källa: Karlsson et al., 2018, pågående doktorandprojekt
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Fördelar med att ha mjölkkor i 
livsmedelssystemet

• Mejeriprodukter och nötkött är näringstäta livsmedel.

• Kor uppgraderar växtnäringsämnen som människor 
annars inte kan leva av.

• Marker som inte kan användas till annat än gräs 
kommer in i livsmedelssystemet

• Biprodukter från annan produktion återförs eller förs     
in i livsmedelssystemet

• Naturbetesmark = biologisk mångfald inklusive 
pollinering

• Vallar på åkermark binder kol och behövs i      
växtföljden

• Vallen ökar markens mullhalt och vattenhållande 
förmåga 

Fördelar med mjölkkor i Sverige

• Kombination mjölk och kött ger lägre klimatbelastning 
per  livsmedelsenhet än vad specialiserade mjölk- och 
köttdjur gör och så ser ju den svenska produktionen ut.

• Svenska mjölkkor är friska och effektiva vilket ger lägre 
klimatavtryck per livsmedelsenhet.

• Stor andel av svensk jordbruksmark är inte lämplig       
för produktion av vegetabiliska livsmedel.

• Djur av mjölkkoras står för betydande del av          
skötsel av de svenska naturbetesmarkerna.
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Öppna landskap - Erosion

Biologisk mångfald – Växthuseffekt

”Äng är åkers moder”
Gödsel - Näringsläckage

Målkonflikter!

Kornas inverkan på klimatet är ett 
viktigt ämne – tack för idag!

Sigrid Agenäs, tel 018-671633
sigrid.agenas@slu.se

Mikaela Lindberg, tel 018-671013
mikaela.lindberg@slu.se


