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Sammanfattning  

Varje år dör omkring 2000 kor på grund av att de äter vassa föremål som hamnat i deras foder. 

Problemet har identifierats till främst aluminiumburkar som kastas ut från bilar längs vägarna 

(Wallin, o.a., 2013). Dessa hamnar på de åkrar som lantbrukare skördar flera gånger varje säsong och 

blir kornas foder. Burkarna följer med in i processen vid skörd, där de krossas till mycket små bitar 

som inte går att detektera med dagens teknik. Problem med farliga föremål vid skörd har också 

identifierats under projektets gång, till detta hör stenar, brunnslock, kadaver, jordhögar. Problemet 

med jord och kadaver orsakar dålig kvalitet i fodret, vilket medför sämre kvalitet i den mjölk som 

korna producerar.  

RA Detect kan med sin teknik detektera och sortera bort aluminium. Tekniken sköter allt helt 

automatisk utan onödiga driftstopp i den redan tidspressade processen. Produkt räddar inte bara 

livet på kor, tekniken gör att kollision med stora stenar och djur minskar. Idag kostar dessa problem 

stora summor pengar i reparationskostnader. Produkten är helt unik i sitt slag och den kommer att ta 

bort allt lidande från de drabbade lantbrukarna och rädda livet på tusentals kor varje år.  

Projektgruppen har uppskattat att det går att spara kostnader upp till 109 miljoner kronor om året, 

genom att använda de produkter som utvecklats under projektets gång. Dessutom effektiviseras 

skördeprocesserna och på så vis spara tid och resurser för lantbrukare världen över.  

Abstract 

Every year dies about 2,000 cows because they eat sharp objects that ended up in their forage. The 

problem has been identified to aluminum cans that’s been thrown out of cars along the roads (Wallin 

, et al , 2013). This cans end up on the field that’s the farmer harvests several times each season. The 

cans come into the process at harvest, where they are crushed into very small pieces that cannot be 

detected by current technology.  

Problems with dangerous objects at harvest was also identified during the project, this includes 

stones, well covers, carcass, mound of soil. The problem of ground and carrion causes poor quality in 

the feed, resulting in poorer quality of the milk the cows produce. 

RA Detect can with their technology detect and avoid the aluminum cans. The technology does it all 

fully automatic without unnecessary downtime in the already time-pressed process. The product not 

only save the lives of cows, the technology enables the collision with large rocks and animals 

decreases. Today, the costs of these problems large amounts of money in repair costs, which can be 

avoided. The product is unique in its kind and will take away all the suffering of the affected farmers 

and save the lives of thousands of cows each year. 

The project team has estimated that it is possible to save costs of about 109 million Swedish kronor 

each year by using the products developed during the project. In addition, more efficient harvesting 

processes, thus saving time and resources to feeding the world. 
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Förord 

Den har rapport är ett examensarbete utfört av Anders Hedborg och Robin Sandberg, som studerar 

på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Rapporten är ett resultat av 

examensarbetet inom produktutveckling och innovationsledning som genomförts under hösten 2013 

och våren 2014. Examensarbetet binder samman utbildningen då man utvecklar idé till färdig 

produkt som involverar flera olika steg och processer. Rapporten beskriver hela utvecklingsprocessen 

för den produkt som utvecklats under projektets gång, RA flexible.  

Vi vill tacka vår handledare Hans-Erik Eldemark för värdefulla tips och kontakter som förmedlats 

under projektets gång.  Vi vill även rikta ett stort tack till Karin Wallin och Frida Dahlström på SLU i 

Skara som varit vår idégivare och bollplank under hela processen.  Slutligen vill vi tacka våra 

sammarbetspartners Sekretess och Mobergs Processkontroll AB i Malmö. Samt ALMI Företagspartner 

Halland, för innovationsstöd. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund och behov  
Varje år skadas och dör 2000 kor (Eksvärd, 2013)när de av misstag äter skräp som hamnat i deras 

foder.  Skräp som slängts ut från förbi åkande bilister och sedan hamnat på de åkrar som skördas. 

Många kor dör av de skador de får, då tarmarna skärs upp (Wallin, o.a., 2013). 

Vid skörd ligger skräpet kvar, och är mycket svårt att upptäcka. Detta gör att skräpet oavsiktligt körs 

över och krossas till vassa flisor som följer med in i ensilaget/fodret. De moderna och helautomatiska 

utfodringssystemen som idag finns på de stora gårdarna, har ingen möjlighet att upptäcka eventuella 

små flisor som ka följa med in i fodret.  Flisorna är även svåra att se vid manuella utfodringssystem. 

Korna är glupska djur och äter det de blir serverade, de skiljer alltså inte på fodret och de skadliga 

flisorna som kan förekomma (Wallin, o.a., 2013).  

Det stora problemet med skräpet är aluminiumburkar, aluminium är en mjuk metall som lätt krossas 

till små flisor vid skörd. Materialet är också så pass mjukt att de maskiner som skördar fälten, så 

kallade slåtterkrossar, inte tar skada. Hade maskiner tagit skada vid kollision, hade lantbrukaren 

lättare uppmärksammat att något hänt. Den icke magnetiska metallen gör det även svårt att hitta 

aluminiumburkar och de flisor som bildas, då man inte kan använda magneter eller annan utrustning 

för detektering av aluminium. Det finns idag magneter klädda i gummi som man stoppar in i kornas 

magar om man misstänker att de fått i sig vassa föremål av metall, exempelvis spik. Magneten dra åt 

sig metallföremålet, för att undvika skada. Detta sätt att lösa problemet går inte att applicera på 

aluminium då aluminium, som sagt, saknar magnetism.  

Problemet med aluminiumburkar är inte det enda, vid skörd finns det flera andra orosmoment som 

kan skada skörden och skada maskiner och utrustning. För att spara tid och pengar är hastigheten vid 

skörd relativt hög, stora arealer ska skördas på kort tid. De höga hastigheterna gör det svårt för 

maskinförarna att uppmärksamma allt, speciellt i högt gräs. Därför sker det ofta att man kör på 

föremål som exempelvis stenar, jordhögar, kadaver och djur. Något som skadar maskiner och 

kvaliteten på foder och skörd (Slottner Agr D).  

1.2 Problembeskrivning 
Idag finns ingen utrustning eller produkt på marknaden för att avlägsna eller detektera aluminium vid 

skörd, detta leder till att 2000 kor dör varje år (Eksvärd, 2013). Problemet kostar svenska lantbrukare 

stora summor varje år. Men det är också känslomässigt jobbigt för varje lantbrukare som förlora en  

eller flera kor. Lösningen får inte vara ytterligare tidskrävande, det är viktigt att hålla effektiviteten 

uppe. Att använda vanlig handmetalldetektorer skulle vara en enkel lösning, men mycket 

tidskrävande.  

Vid noggranna undersökningar framkom det också, att det fanns fler orosmoment ute på fälten vid 

skörd. En kollision med jordhögar, kadaver, rådjur med mera kan skapa en mycket försämrad kvalitet 

på det foder som skördas, samt skada lantbrukarnas maskiner. Kvaliteten på fodret är avgörande för 
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hur bra slutprodukten bli. Alltså är bra kvalitet på fodret en förutsättning för att mjölken ska bli bra. 

Innehåller fodret jord ökar risken hos korna för att drabbas av mastit, som höjer celltalet i mjölken 

(Statens Veterinärmedicinska anstalt , 2014). Celltalet i mjölken får inte överstiga 400 000 celler per 

ml, enligt den standard EU satt upp. Överstiger celltalet 250 000 celler/ml får lantbrukaren lägre 

ersättning för sin mjölk (Andersson Et.al, 2011), vilket testas när mjölken hämtas av mejerierna. 

Enligt en rapport från Svensk Mjölk är den genomsnittliga avdraget för höga celltal 8 öre/kg mjölk 

och år, vilket leder till stora inkomstbortfall för utsatta mjölkbönder (Andersson Et.al, 2011). 

De problem som framkom i samtal med lantbrukare var bland annat jordhögar som vildsvin bökar 

upp, större stenar som gömmer sig i grödan och förstör maskiner, kadaver som inte syns samt 

rådjurskid. Kadaver som kommer in i vallen är mycket allvarligt och kan leda till botulism, vilket är en 

dödlig smitta som dödar korna (Statens Veterinärsmedicinska Anstalt , 2014). 

1.3 Syfte 
Syftet med projektet är att utveckla och ta fram en produkt som kan detektera och sortera bort 

aluminium ur foder. Tekniken ska vara säker och pålitlig för användaren och klara av stora volymen i 

hög hastighet. Produkten ska vara enkel att installera och samtidigt vara kompatibelt med de system 

som idag används inom lantbruket. Projektgruppen vill också lägga till andra funktioner på produkten 

för att bredda användningsområdet och på så vis få en större marknad, då man löser fler problem 

med samma produkt och teknik.  

 Produkten ska öka kvaliteten på foder och skörd, vilket kommer minska lidandet för 2000 kor om 

året och spara stora summor i skadekostnader och utebliven eller minskad ersättning för 

lantbrukare.  

 

1.4 Mål 

1.4.1 Projektmål 

Vi projektets slut ska det finnas: 

 En klar prototyp som kan detektera och sortera bort aluminium innan den når kornas 

foderbord. 

 En affärsplan för projektet. 

Målet med projektet är att ha en klar prototyp med en utvärderad och säker teknik som är anpassad 

för ändamålet, att hitta aluminium. Tekniken ska också vara anpassad för att lösa andra problem som 

förekommer vid skörd, exempelvis kollison med stenar och djur. De krav och önskemål som är 

uppsatta i kravspecifikationen ska givetvis vara uppfyllda i den mån det går. Projektgruppen har 

också som mål att ha en affärsplan klar, vid projektets slut.  
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1.4.2 Effektmål 

 Lantbrukare ska inte behöva vara oroliga att deras foder kan döda deras kor. 

 Minska dödsantalet på kor.  

 Spara tid för lantbrukaren. 

 Spara underhåll och skadekostnader för lantbrukaren. 

 

Effektmålen för projektet bli ett minskat antal döda kor, relaterat till aluminium. Projektet och 

produkten kommer också minska oron bland lantbrukare som använder vår produkt, oron att bli 

drabbad av ännu ett dödsfall som kostar stora summor pengar och lidande för lantbrukaren. Den 

teknik vi tagit fram ska också spara på underhåll och skadekostnader som sker vid kollision med 

stenar, djur och andra föremål som skadar skördeutrustningen.  
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2. Projektbeskrivning 
 

2.1 Från skörd till foderbord 
 

Skörd av vall sker flera gånger om året. Vallen är en 

viktig del för lantbruket för att kor och djur ska ha att 

äta under vinterhalvåret, och hålla nere kostnaderna. 

Skörden sker idag, både av lantbrukaren själv, men 

också av maskinstationer som hyrs in av lantbrukare 

då de inte hinner med.  

 

Vid skörd av vall används en maskin som kallas för slåtterkross (Se bild 1, Slåtterkross), slåtterkrossen 

kopplas in på traktorn via en hydraulikarm som styrs från hytten. Krossen är uppbyggd av flera knivar 

som roterar och klipper vallen, tekniken här har utvecklats till en aggressiv teknik för att göra 

processen snabbare och bättre.  

För att få ut så mycket som möjligt av skörden vill 

lantbrukaren klippa vallen så kort som möjligt. Detta 

kan vara en risk då jordhögar och stenar kan komma 

in i klippaggregatet på slåtterkrossen, och förstöra 

denna. Skörden ligger sedan kvar på åker för att, 

ibland, torka till rätt torrsubstans. En strängläggare 

samlar ihop all vall till strängar, som lättare kan 

plockas upp av uppsamlare. 

När vallen är redo att plockas upp, görs detta med 

olika tekniker beroende på om vallen ska placeras i 

en plansilo, tornsilo eller i balar. Detta är olika 

beroende på gård, vissa föredrar balar, andra lägger 

vallskörden löst i silosar. Använder lantbrukaren 

balar görs dessa med en balpress (Sebild 2, Balpress) 

som packar och plastar in balarna.  

 

 

 

Bild  1, Typ av slåtterkross 

Bild  2, Balpress, Krone Program 2011/2012 

Bild  3, Typ av Picup ( Krone Program 2011/2012) 
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Vid användning av silosar (Se bild 4, 

Plansilo) samlas vallen upp via en picup 

(Se bild 3, Picup) som lastas upp på ett 

flak. Flaket töms sedan i silosen, där det 

täcks över med plast.  

 

 

2.1.1 Utfodring  

 
När vallen ska användas för utfodring blandas den med ofta med kraftfoder. Momenten utförs av en 

mixer som blandar ihop vallen med kraftfoderet. Många lantbrukare har idag gått över till helt 

automatiska foderutmatningssystem.  Lantbrukaren behöver bara lasta in vall och kraftfoder, sedan 

sköts allt med automatik.  

Dessa helautomatiska utfodringsanläggningar skickar vallen på olika transportband mellan 

inlastningen till mixern och sen vidare ut till foderbord där korna äter. 

 
 

2.2  Intressenter  
Kärnintressenter är de drivande och beslutande rollerna i projektet, till dessa hör medlemmar, 

handledare och examinator vilket är: 

 Projektgrupp: Anders Hedborg och Robin Sandberg 

 Handledare: Hans-Erik Eldemark 

 Examinator: Leif Nordin 

Projektets primära intressenter är potentiella köpare och utsatta lantbrukare som vill se vår produkt 

på marknaden. Samt de som har ett intresse att påverka vårt projekt. Till dessa hör även våra 

leverantörer och samarbetspartners som vill sälja komponenter i framtiden. De sekundära 

intressenterna är återförsäljare och till viss mån leverantörer.  

 

 

 

 

 

 

 

Bild  4, Plansilo, ( Lundsby Industri A/S) 
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2.3 Krav och önskemål 
 

Projektgruppen ställde upp krav och önskemål på den produkt som skulle tas fram, för att få en klar 

och tydlig bild på den som behövdes. Nedan redogörs dessa krav och önskemål (Se Tabell 1, 

Kravspecifikation).  

Beskrivning Krav Önskemål 

Detektera aluminium K  

Driftsäker K  

Stöttålig K  

Tillförlitlig K  

Klara 30-35%TS K  

Billig  Ö 

Enkel att använda   Ö 

Flexibel   Ö 

Fler funktioner  Ö 

Enkel att 
installera/Kompatibel 

 Ö 

                                       Tabell 1, Kravspecifikation  

 

2.4 Avgränsningar  
 

Projektet ska inte innefatta utveckling av produkt för detektering av farliga föremål annat än vid 

användning av slåtterkross på traktor.  Projektgruppen ska inte utföra undersökningar och 

kartläggning av problemet med aluminiumburkar, det ska SLU i Skara utföra.  

3 Metod 
Detta projekt har till största del använt sig av Dynamisk Produktutveckling (DPD) och dess principer. 

Metoden skiljer sig från de vanliga metoderna vid produktutveckling, då man för tillfället gör det som 

är viktigast och inte låser fast sig vid förutbestämda uppgifter. Ibland skapar inte detta något värde 

till projektet. Metoderna är utvecklade för att göra processen mer effektiv, där användaren ställs i 

centrum för att uppnå bästa möjliga resultat. (Holmdahl, 2010) 
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3.1 Planering och uppföljning 
Nedan följer de metoder som projektgruppen har använt sig av för att planera och verifiera att saker 

som har gjorts och hur dessa ska utföras. 

3.1.1 PDCA – Plan-Do-Check-Act  

Ett känt verktyg där man planerar de aktiviteter som ska göras. Först planerar gruppen vad som ska 

göras och hur det ska genomföras. Planeringen (Plan) är en av de viktigaste delarna då gruppen ska 

identifiera problemet och förutse kommande hot.  En handlingsplan sätts upp samt en 

uppföljningsplan av aktiviteterna. Steget efter planeringen är själva genomförandet (Do) av 

handlingsplanen. Efter genomförandet är det uppföljning (check) där man kollar om alla mål blev 

uppfyllda, behövs det göras om något eller är det bara att fortsätta. Om allt är känns bra och kraven 

och målen är uppfyllda, så startat aktiviteten (Act) (Holmdahl, 2010). 

3.1.2 Veckorapport och handledarmöte 

Varje måndag har gruppen haft handledarmöte samt skickat in veckorapporter i slutet av varje vecka 

till handledaren. Dessa rapporter beskrev vad som hade gjorts under veckan, vad som skall hända 

kommande vecka samt frågor som bör tas upp nästkommande handledarmöte. Genom detta har det 

skett en ständig dokumentation av projektet och att handledare har kunnat följa projektet. Gruppen 

har genom veckorapporterna satt upp nya mål och vet vad som skall göras kommande vecka 

(Holmdahl, 2010) (Tonnquist, 2012). 

3.1.3 Dokumenthantering 

Under projektets gång har aktiviteter och händelser dokumenterats. Detta är för att gruppen ska 

lättare få en överblick över vad som har hänt och sagts. Genom dokumentationen kan man följa 

projektets gång, och där av fått en inblick hur saker och ting utvecklats. Genom att skaffa en 

gemensam e-postadress får alla i projektgruppen gemensam information om olika händelser. Detta 

har medfört att planering och kommunikationen runt och inom projektet har fungerar bra. Genom 

att tillämpa dokumentation som en metod, har effektiviteten inom informationsspridningen inom 

projektet blivit en klar fördel för planeringen för aktiviteterna samt olika möten (Tonnquist, 2012). 

 

3.2 Nyhetsgranskning och faktainsamling 
För att verifiera att problemet finns och att det finns en marknad för produkten har ett antal 

metoder använts under projektets gång. Metoder för att veta hur användare känner sig och vad de 

vill ha har också gjorts. Nyhetsgranskning har varit lika viktig för att veta att inga konkurrenter finns 

på marknaden, eller konkurrenter som kan ha en bättre lösning är projektgruppens.  

 

3.2.1 Nyhetsgranskning 

För att vara säkra på att det inte fanns liknade lösningar på marknaden och för att inte göra intrång 

på eventuella patent gjordes en riktig nyhetsgranskning på en rad olika databaser, bland annat 

Espacenet och PRV. Projektgruppen gjorde även besök hos återförsäljare av lantbruksmaskiner för 

att fråga dem om eventuella produkter för att lösa problemet. De studiebesök och kontakter 

projektet haft med SLU har också verifierat att inga liknade produkter eller lösningar finns. 
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3.2.2 Brainstorming 

Metoden är till för att generera fram nya idéer till projektet. Denna metod har används flitigt av 

gruppen under varje tillfälle som gruppen har behövt generera nya idéer. Hur man använder 

brainstorming går till så här: En av gruppmedlemmarna beskriver sin idé samt skissar ner den på ett 

papper så att de övriga gruppmedlemmarna ser den. Under tiden sitter de övriga 

gruppmedlemmarna och tänker på idén och försöker förbättra den. Skissen skickas runt i en 

turordning bland gruppmedlemmarna och fylls på med varje gruppmedlems idéer. Denna process 

sker tills alla idéer är nerskrivna från varje gruppmedlem (Ottosson, 2012).  

3.2.3 SWOT – Analys 

Att använda sig utav en SWOT – analys har hjälpt projektet att beskriva hur situationen ser ut. Det 

som beskrivs är vilka styrkor och svagheter projektet har, samt om det finns eventuella hot eller 

möjligheter som kan tänkas uppkomma (Kotler et.al, 2008).  

3.2.4 Studiebesök 

Under projektets gång så har gruppen varit på olika studiebesök för att få bättre inblick hos olika 

verksamheter. Genom att träffa och se på den miljön som projektet ska verka inom kan gruppen få 

en bättre helhetsbild av situationen.  

3.2.5 BUS – Business-User -Society  

BUS har används av projektgruppen för att få produkten ska passa användaren – lantbrukaren. BUS 

bygger på att alltid se till att produkten når upp till de krav som Business, User och Society vill ha. 

Anpassas inte produkten till alla dessa under utvecklingsprocessen finns risken att ingen vill ha 

produkten, eller att den blir för dyr att använda. Man måste därför alltid se till att 

användarvänligheten/User, företagets affärer/Business och samhällsvillkoren/ Society är uppfyllda. 

(Holmdahl, 2010) 

 

3.3 Idégenerering  
För att få fram olika lösningar och idéer under projektets gång har flera metoder används, bland 

annat BAD,PAD, MAD och CAD. För att gruppen inte skulle fastna på vissa steg i 

utvecklingsprocessen, och inte ta sig vidare, tillämpades 80/20-regeln.  

3.3.1 BAD – Brain Aided Design 

En idé börjar i huvudet, och det är här man börjar designen på produkten, genom att skapa bilder i 

sitt inre kan man prova olika lösningar i huvudet. Fokus ligger på hjärnan och då kan det vara bra att 

vara på rätt plats för att komma på idéer. Olika miljöer och aktiviteter stimulerar hjärnan och hjälper 

till att generera nya idéer.  (Holmdahl, 2010) 

3.3.2 PAD - Pencil Aided Design 

Genom att använda penna och papper och skissa upp idéer och modeller kan koncept utvecklas från 

BAD, pappret fungerar som ett sorts minne och test för nya koncept och lösningar. Kring de ritningar 

och idéer som växter fram på pappret kan en diskussion ske som snabbare kan utvärderas. Efter PAD 

övergår arbetet till CAD. (Holmdahl, 2010) 
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3.3.3 Model Aided Design 

 I detta steg testar man sina idéer genom att bygga enklare modeller så att visualiseringen blir ännu 

tydligare. Detta kan vara olika modellbyggen i olika material så som papper, trä eller lera (Holmdahl, 

2010). 

3.3.4 CAD – Computer Aided Design 

Visualiseringsprogram på datorn. Hjälper till att bygga modeller och skapa skisser med exakta mått. 

Utifrån detta program så har ritningar på prototyper kunnat skrivas ut som underlag för 

prototypbyggnation (Holmdahl, 2010). 

3.3.5 Benchmarking 

Metoden görs med syfte att jämföra de lösningarna som gruppen kommit fram till, med liknande 

existerande lösningar om det finns vill säga. Metoden hjälper projektet att alltid stäva efter att ha 

den bästa lösningen i och med att man hela tiden jämför med konkurrenternas. Denna metod bör 

användas längre fram i projektet då den kan hämna kreativitetsprocessen vid ett tidigt användande i 

projektet (Ottosson, 2012). 

3.3.5 80/20 – regeln 

Att göra allt rätt från början, är inte alltid det bästa. Genom att uppnå 80 % av lösningarna i första 

försöket och sedan göra något annat innan de andra 20 % uppnås, når man målen snabbare och mer 

effektivt. Detta har projektgruppen gjort och har inte arbetat efter att försöka lösa saker till 100% 

direkt, något som ofta inte blir så bra. Med hjälp av denna metod har arbetet varvats mellan 

problemlösning och andra uppgifter som har funnits i projektet. (Holmdahl, 2010) 
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4. Teori 
 

4.1 Kvalitetsproblem i ensilage 
Kvalitén på ensilaget och foder är viktigt för att korna ska må bra. Höga halter av bakterier och sporer 

kan leda till sjuka djur och höga omkostnader, i form av veterinärkostnader och högre mängd 

kraftfoder (Mjölkkvalitet & Ekonomi, 2010). Sämre kvalitet är ofta en följd av att jord och gödsel 

kommit in i fodret, då bildas smörsyra som sänker kvalitén avsevärt. Bakterier som börjar växa är 

bland annat Enterobakterier. Jord innehåller även sporbildande bakterier som exempelvis C. bu-

tyricum och C. tyrobutyricum som i låg ts-halt lätt förökar sig.  

Enligt Carolina Nilsson på Svensk mjölk uppskattas den årliga kostnaden till 150 000 kr. Dessa 

kostnader kan RA Flexible sänka då kollision med jordhögar minskas, som en är en bidragande orsak 

till problemet.  

 

4.2 Höga celltal  
Celltal är ett sätt att mäta antal vita blodkroppar i mjölk. Blodkropparna kommer från benmärgen 

och vandrar ner till juvret, genom blodbanorna och sedan ut i mjölken. Blodkropparnas uppgift är att 

skydda kon från mikroorganismer och bakterier som kan göra kon sjuk. Ett högt celltal tyder nästan 

alltid på en inflammation i juvret. Därför är celltal en bra indikation för att upptäcka om juvret är 

friskt eller inte. En helt frisk ko har ett celltal under 100 000 celler per ml. EU har satt upp en gräns på 

400 000 celler per ml mjölk som gäller sedan 1992. Skulle mjölken innehålla fler celler får den inte 

säljas vidare till mejerier eller konsumeter utan måste kasseras (Andersson Et.al, 2011). 

Sedan 90-talet har celltalet på mjölk som leveretas till svenska mejerier hållit sig stabil på bra nivåer, 

men har under de senaste åren ökat vilket är oroande. Mejerierna har ett betalningssystem som 

bygger på celltalet i den mjölk som levereras till mejeriet. Olika mejerier har olika gränser men som 

exempel har Arla i Sverige satt en gräns på 215 000 celler per ml. Innehåller mjölken fler celler per ml 

får lantbrukaren avdrag på den levererade mjölken enligt den tabell mejerierna har, något som kan 

bli kostsamt. Svensk Mjölk har gjort undersökningar som visar att en gård med ett celltal på 250 000 

förlorar cirka 8 öre per kilo mjölk, jämfört med en ”frisk” gård med ett celltal på 150 000. Totalt 

kostar problemet med mastit 192 miljoner kronor årligen. Kostnaderna för mastit fördelar sig på 

behandlingskostnader, lägre mjölkproduktion och sämre mjölkpris. Att tillägga är, att mastit är ett 

komplext problem. Många faktorer spelar in där jord och foderhygien är en viktig roll.  

Mejeriernas avdrag går att försvara till viss del, eftersom mejerierna har svårare att tillverka vissa 

mejeriprodukter, exempelvis ost, om celltalet ligger över en viss nivå. Den viktigaste aspekten enligt 

mejerierna, är dock att de vill försäkra sig om att mjölken de köper, kommer från friska kor med god 

juverhälsa. Alltså ett tecken på god djurvård. (Andersson Et.al, 2011) 

4.3 Botulism  
Rådjurskid och andra djur gömmer sig ofta bland vallen innan skörd. Dagens slåtterkrossar och 

traktorer klarar av att köra i allt snabbare hastigheter, vilket gör att det blir svårare för dessa djur att 

försvinna innan marken skördas (Wallin, o.a., 2013). Detta leder i sin tur till att djuren blir påkörda 
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och krossade till små beståndsdelar i den aggressiva klipptekniken, utan att föraren märke av något. 

När vallen sedan plockas upp märks den i vissa fall inte av och kommer med in till plansilorna.  

Under tiden vallen och delar av djuret ligger i plansilorna, bildas förlamningssjukdomen Botulism som 

produceras av bakterien Clostridium botulinum. Äter sedan korna av detta drabbas de av sjukdomen 

som dödar dem inom 24 timmar, då de blir förlamade. Sjudomen drabbar, enligt statistik, 0-3 kor om 

året bara i Sverige. (Statens Veterinärsmedicinska Anstalt , 2014) 
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5. Utvecklingsprocessen 
Ett utförligt genomförande finns i bilaga 1. 

5.1 Förstudie 
Projektet startade i oktober 2013 då ett möte med SLU drog igång hela projektet. Projektgruppen fick 

vid detta tillfälle bakgrundsinformationen om problematiken, om hur stort problem aluminiumburkar 

skapar. En förstudie om problemet började där sökningar på internet och intervjuer startade med 

utsatta lantbrukare. Projektgruppen fick snabbt bilden av ett problem som saknar lösning, där 

lantbrukare var mycket angelägna att få hjälp. Många blogginlägg och artiklar (Se bilaga 2) hittades 

som beskrev hur stort problemet var. Gruppen fick en projektbeskrivning av SLU, för att förstå sig på 

problemet (Se bilaga 3). 

Genom benchmarking hittade gruppen en lösning, som fanns på marknaden, med endast för 

magnetiska metaller. Efter intervju med bland annat AHA Maskin fick gruppen reda på att produkten 

inte fungerade tillfredställande. Maskintillverkare på de olika vallskördemaskinerna kan inte erbjuda 

en lösning för aluminiumburkarna, utan erbjuder endast en typ av industrimagnet som tar upp 

magnetiska föremål. Några av de företag som tillverkar vallmaskiner och erbjuder industrimagneter 

som lösning, är CLAAS med modellen jaguarhacken och JF – Stoll med modellen FCT 1460 MD. De här 

två maskinerna har metalldetektorer inbyggda i sig men klara inte av att upptäcka aluminium.  

 

Gruppen åkte upp till SLU i Skara för att träffa idégivarna. Där diskuterades problemet ingående, och 

hur de såg på problemet. Gruppen fick även en inblick i hur aluminium kommer in i processen och 

hur skördeprocessen går till, något som var värdefullt för att förstå hur det fungerar. 

Utfodringsprocessen visades också på försöksgården i Skara, då ingen i projektgruppen har 

lantbrukserfarenhet. Det var här som gruppen började få in BUS i processen, att tänka på användaren 

i detta fall, genom studiebesök.  

5.2 Planeringsfas 
Sekretessbelagt för framtida patent.   

5.3 Idégenerering  
Sekretessbelagt för framtida patent.   

 

5.5 Pant  
Projektgruppen undersökte också att höja panten, något man gjorde 2009, från 50 öre till 1 krona 

(Falk, 2010). Detta hjälpte dock inte och är inte något projektgruppen tror på heller. Detta är något 

man måste införa i övriga Europa också för att få en positiv effekt.  

5.6 Prototyp 
Sekretessbelagt för framtida patent.   
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5.7 Tester 
Sekretessbelagt för framtida patent.   

 

6. Lösningssökning  
 

Sekretessbelagt för framtida patent.   

 

7. Produken  
 

7.1 RA Flow 
RA Flow är den produkt som kontrollerar vallen i den helautomatiska anläggningen som stora gårdar 

har. 

 
Sekretessbelagt för framtida patent.   

 

7.2 RA Flexible 

RA Flexible är den produkt som projektgruppen utvecklat för att, först och främst detektera 

aluminium, men också andra farliga föremål som exempelvis stenar, jordhögar och kadaver.  

 

Sekretessbelagt för framtida patent.   
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7.3 Konstruktion prototyp 
 

7.3.1 Konstruktionen 

Som det ser ut idag så är den byggd i trä, plexiglas och metall.  

Sekretessbelagt för framtida patent.   

 

7.3.3 Ställning  

För att göra ett så verklighetsbaserat test med utrustningen, byggdes en ställning på hjul. Även 

hjulställningen är byggd i trä. 

 

7.4 Produktionsprocessen för RA Flexible  

 

Här utelämnas en funktionsbeskrivande ritning då patent kommer att sökas på produkten. 

Skulle ritning publiceras i detta dokument skulle detta utgöra ett nyhetshinder för 

patentansökans beviljande. 

 

7.5 Vårt system 
 

Här utelämnas en funktionsbeskrivande ritning då patent kan komma att sökas på produkten. Skulle 

ritning publiceras i detta dokument skulle detta utgöra ett nyhetshinder för patentansökans 

beviljande. 

7.5.1 Så här fungerar det 

 

Här utelämnas en funktionsbeskrivande ritningar och tabeller, då patent kan komma att 

sökas på produkten. Skulle ritning publiceras i detta dokument skulle detta utgöra ett 

nyhetshinder för patentansökans beviljande. 

7.6 Produktkalkyl  
Produkten RA Flexible består av ett flertal komponenter som installeras till en produkt.  

Sekretess 
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7.6.1 Varför ska en lantbrukare/maskinstation investera i en RA Flexible? 

 För det som kör med sina maskiner på fälten är mycket medvetna om att det finns stenar, 

brunnslock, skräp i from av aluminiumburkar samt levande och döda djur som oftast är 

omöjliga att se då de gömmer sig nere i grödan. Genom att använda sig av RA flexible kan 

man köra tryggt och säker ute på fälten och slippa bry sig om dessa orosmoment. 

 

 Genom att slippa kollidera med de oönskade föremålen kan onödiga driftstopp tas bort. 

Driftstoppen kan bli långvariga, då det behövs beställas hem reservdelar till den trasiga 

maskinen som kolliderat med t.ex. en sten. Det är inte alltid reservdelarna finns hemma i 

lager hos maskin återförsäljaren, och i och med detta kan driftstoppet ta ytterligare tid.   

 

 Genom att investera i en RA flexible kan man höja kvalitén på vallfodret. Maskinstationer kan 

lämna en garanti att deras utförda arbete med vallskörden har gjorts med högsta kvalitet.  

Lantbrukaren kan känna sig trygg att ge sina djur ett säkert vallfoder, som inte kommer att 

skada dem eller förstöra celltalet i mjölken.  

 

 Väldigt många har sina maskiner försäkrade, om de skulle gå sönder när använder dem. 

Försäkringspremien lär med all säkerhet minskas då lantbrukarna och maskinstationerna 

skaffar sig en RA Flexible, eftersom att skadorna på maskinerna minskar. Samma sak gäller 

det med djurförsäkringspremien.    

  

 Gruppen menar att göra en investering medför en tryggare vardag för lantbrukarna, allt från 

en säkrare skördeprocess till att veta att deras djur inte behöver lida i onödan eller i värsta 

fall dö.   
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7.6.2 Besparingar vid investering av RA Detect 

 

Det finns stora värden att spara med RA Flexible Kalkylen (Tabell 4, kostnadsbesparingar) nedan 

sammanställer en uppskattning på de belopp som produkten kommer spara åt de svenska 

lantbrukarna varje år. Uppgifterna är tagna från rapporten, samtal och undersökningar som gjorts på 

de problemområden som RA Detect motverkar.  

Kostnadsområde Belopp, miljoner kronor  

Djurkostnad 33 
Höga Celltal/Mastit/Foderhygien 38 
Maskinskador 29  
Driftkostnader, tidsbesparing 9  
Totalt  109 miljoner  
Tabell 2, kostnadsbesparingar per år 

   

8. Affärssystem  
Nedan finns en kort beskrivning av vår affärsplan, en mer utförlig affärsplan finns i bilaga 11. 

8.1 Marknad 
Nedskräpning är ett problem som stadigt växer år för år. Kampanjer är tidskrävande och höjd pant 
har en liten effekt som näst intill inte tycks hjälpa. Alla kan dock inte vänta på att delar av 
befolkningen ska bli klokare och sluta skärpa ner. Lantbrukare skriker om hjälp för att få bort skräpet 
från deras skörd, då skräpet dödar och plågar ihjäl tusentals djur varje år.  
Problemet drabbar årligen omkring 2000 kor, då de äter vassa föremål som kommer in i fodret. Det 

största problemet är aluminiumburkar som kastas ut från bilar utmed de stora vägarna.  

En ko kan vara värd 10.000-15-000 kronor, och vissa kor går inte ens att värdera i pengar då de 

betyder så mycket för lantbrukaren. Summan på problemet med aluminium har projektgruppen 

uppskattat till 35 miljoner kronor årligen (Se bilaga 11).  

Vid gruppens undersökningar framkom att det fanns andra problem som kostade stora summor för 

lantbrukare, bland annat kollison med stenar och djur som gömmer sig i gräset innan skörd. Att RA 

Flexible kan detektera även detta gör att marknaden ser mycket ljus ut för produkten. Med hjälp av 

samma teknik kan flera olika områden täckas in och spara pengar.  

RA Detects kunder är lantbrukare och maskinstationer som skördar och bara i Sverige finns det idag 

71 000 aktiva lantbruk, varav 20% av dessa håller på med mjölkproduktion (Jordbruksverket , 2013). 

Enligt de intervjuer med drabbade lantbrukare som utfördes med hjälp av SLU, (Se bilaga 12) svarade 

hela 80% av de utfrågade att de var intresserade av att investera i en utrustning som kunde 

detektera aluminium (Se figur 6, Undersökning) . Vid detta tillfälle kunde vi endast leverera 

aluminiumavskiljare, något som idag bara är en del av produkten.  
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Figur 1 Undersökning 

Idag finns inga rena konkurrenter på marknaden, vilket gör gruppens produkt mycket attraktiv. Den 

närmsta konkurrenten som finns är industrimagneter, som dock ej fungerar på aluminium utan 

endast på magnetiska material.   

Att tillägga är att samma potential finns inom hästnäringen, där man skördar foder på liknande vis.  

8.2 Markandsplan  
Sekretess  

8.3 Distribution 
Sekretess  

8.4 Produktionsprocessen  
Till en början kommer produkten att monteras av projektgruppen för att hålla nere lönekostnaderna. 

Konstruktionen och chassit kommer att köpas in av leverantör och inte byggas själv. Detta gäller även 

för upphängningen med motor, som köpt in av underleverantör och monteras ihop av gruppen.  

8.5 Ekonomiska planer och kalkyler 
RA Detect har gjort ekonomiska analyser utifrån vad gruppen tror behövs för vidareutveckling. 

Se bilaga 11.  

8.6 Tidplan 
En tidplan för hela 2014 är framtagen, för att veta vad som behöver göras. Hittas i bilaga 11.  

8.7 Risker  
Gruppen anser att det finns små risker för projektet. Den största risken som gruppen anser finnas är 

att produkten kommer behöva en inkörningstid för att bli perfekt. För att minska denna risk kommer 

en testgrupp att tas fram för att testa produkten innan en riktig lansering. Enligt de undersökningar 

som gjorts i samband med SLU:s rapport visade det sig att flera var intresserade av att testa 

utrustningen, vilket gruppen ser positivt på (Se bilaga 12, Undersökning). 

 

80% 

13% 

7% 

Är ni intresserade av att investera i en 
teknisk lösning för att detektera och 

avskilja aluminium? 

Ja

Nej

Ja (om vi haft problem, viket
vi inte har)
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8.7.1 SWOT- analys  

 

 

Figur 2, SWOT-analys 

 

  

Styrkor 

-Kunskap om problemet. 

-Beprövad teknik. 

-Löser mer än ett problem.  

Svagheter 

-Beroende av andra. 

-Saknar vissa 
kunskapsområden. 

Möjligheter 

-Utöka marknaden i Europa. 

-Utöka marknaden i Välden. 

-Bli marknadsledare inom 
området. 

Hot 

-Att någon kopierar idén. 

-Aluminiumburkarna slutar 
kastas i naturen. 

-Bönderna slutar mata djuren 
med vallfoder från fälten. 
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9. Diskussion/Reflektion – produkt  
 

9.1 Produkten  
Projektgruppen är nöjd med projektets resultat utifrån de tidsaspekterna som projektet haft. 

Gruppen gick in med inställningen att lösa problemet med aluminium och rädda de kor som varje år 

får offra sitt liv p.g.a omedvetna trafikanter kastar ut aluminiumburkar i naturen. Att kunna lösa fler 

problem med samma teknik, är något som gruppen ser som mycket positivt. Man har lyckats göra 

produkten mer attraktiv och intressant att investera i, för användarena. 

 Mycket fokus har varit på att hitta rätt teknik för att lösa problemet, vilket tagit mycket tid. Gruppen 

ser det därför som positiv att rätt teknik är funnen, även om produkten inte är klar för lansering i 

dagsläget.   

Alla krav som sattes upp i kravspecifikationen lyckades uppnås, men också alla önskemål som SLU 

och inblandade lantbrukare hade på produkten.  

Gruppen är dock nöjd med resultatet och med prototypen som fungerar och inte bara kan detektera 

burkar, utan också stenar och andra farliga föremål. Något som gör produkten mer attraktiv. Att rätt 

teknik har hittats och applicerats är också en sak som gruppen är nöjda med. Sannolikheten var inte 

så stor, att på kort tid lyckas med, ett så pass komplext problem. 

Gruppen sen också en stor potential i övriga Europa, där problemet tycks vara lika stora.  

 

9.2 Projektet 
Projektgruppen är nöjd över resultaten, och att kunna leverera en teknik som fungerar, även om det 

är en bit kvar innan produkten är klar för lansering. Gruppens medlemmar har fungerat bra ihop och 

lösningar och idéer har diskuterats öppet i gruppen för att få det bästa resultatet.  

Men att hitta rätt teknik att applicera på problemet är inte alltid det lättaste.  

Under projektets gång har även flera oväntade och tidskrävande aktiviteter dykt upp, bl.a. Venture 

Cup. Gruppen ser det som positivt att ha ställt upp i tävlingen, då en affärsplan blev klar och väl 

utförd. Venture Cup bjöd även in till en pitchövning i Göteborg, där gruppen ställde upp och fick 

mycket bra feedback, från både investerare och affärsrådgivare.  

Gruppen hade i tidigt skede hoppats på att kunna göra mycket av projektet själv. Vilket inte gick, då 

den teknik som tillämpats varit avancerad och tidskrävande. En sak som skulle kunna gjorts 

annorlunda, är att använda närliggande expertis och kunskap, då mycket finns inom Högskolan i 

Halmstad. Detta är något som gruppen kommer ha med sig i projekt i framtiden, att försöka hitta det 

som finns nära. Det positiva med att jobbat utanför Högskolan är att gruppen bundit kontakter med 

näringslivet, kontakter som kan vara mycket användbara i det kommande arbetslivet.  
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Antal Sidor: 7 

Bilaga 1, Genomförande 

 

Venture Cup 

Under våren bestämde sig gruppen att de skulle delta i VentureCup med en affärsidé och en 

Affärsplan. Genom tävlingen gjordes en Affärsplan, SWOT-analys, Business model Canvas, en generell 

produktbeskrivning samt en marknadsplan. Gruppen fick även möjlighet att åka till Sahlgrenska 

Science park för att delta i en pitchövning.  

 

 

Undersökningar  

Projektgruppen fick de undersökningar som SLU gjort, däribland flera intervjuer med både utsatta 

och ej drabbade lantbrukare. Undersökningen gav ett mycket positivt svar där hela 80% av de 

tillfrågade ville investera i projektgruppens produkt. 

 

 

 

 

 

 

80% 

13% 

7% 

Är ni intresserade av att investera i en 
teknisk lösning för att detektera och 

avskilja aluminium? 

Ja

Nej

Ja (om vi haft problem, viket
vi inte har)



2 
 

Bilaga 2, Artiklar 
     Antal sidor:  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT, 19 juli 2012, Hämtad 22maj 2014, 
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Bilaga 3, Problemställning/ projektbeskrivning från SLU 
     Antal sidor: 1 

Skara 2013-10-15; Alu-skrot i grönmassa, diskussionsunderlag. 

Mål:  

Målet är att förhindra delar från aluminiumburkar från att hamna i nötkreaturens mag- och tarmsystem via 

deras intag av grovfoder.  

Delprojekt 1:  

 Ekonomiskt/ känslomässigt behov hos djurägaren.  

 Hur stort är problemet? 

 Hur gör lantbrukaren i dagsläget? 

 Vilja att ta till sig ny teknik. 

 Referensgrupp med lantbrukare? 

Finansieras förhoppningsvis av sökta medel. Kan även ingå i examensarbetet. Arbetet utförs av SLU och/eller 

studenter. Ansökan om medel inne den 1 nov. 

Delprojekt 2: 

 Detektera aluminiumburkar i fält.  

 Teknikfrågor (var, när, lösningar idag – lösningar imorgon) 

 Ekonomi 

 Marknad 

 Referensgrupp med lantbrukare/ maskinstation? 

Examensarbete.  

Om båda frågeställningarna visar att behovet finns och att det går att lösa tekniskt så söks innovationspengar 

för att ta fram en kommersiell produkt för försäljning. Oavsett om finansiering för delprojekt 1 erhålles så är 

delprojekt 2 mycket intressant. I de bästa av världar kan tekniken även användas i andra sammanhang. 

 Varje år dör mellan 1000 och 2000 kor pga att de får i sig metalldelar (Jan Eksvärd, LRF). 

 Vid skörd trasas aluminiumburkar sönder och följer med grovfoderkedjan till foderbordet. 

Metalldelarna skär sedan upp slemhinnorna inifrån vilket leder till att djuret långsamt dör eller avlivas. 

Sjukdomstillståndet kallas vasst. 

 Ekonomiskt värde på ett nötkreatur är i medel cirka 8000 kr. Är det därtill en avelsmässigt värdefull 

individ så kan värdet vara betydligt högre. 

 Ofta utländska ölburkar, utan pant.  

 Antagligen ett mörkertal bland dödsfallen pga lågt antal obduktioner av döda djur.   

 Går det att tillämpa den tekniska lösningen i andra forum? Sopsortering? Värmeverk? (Extra) 
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Bilaga 4, Planering 
Antal sidor:1 
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Bilaga 5, Innovationsstöd ALMI 
Antal sidor: 
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Bilaga 12, Undersökning/ intervjuer  
Antal sidor: 16  

Alebäckens Lantbruk Skövde                                      

Per Stigsson 070-6670255 

40-45 dikor, avelsbesättning med simmental 

Utfodringssystem 

Balar, uttag från plansilo under stallperiod December – Maj. Stödfodrar ute på betet under kalvningen, 

maj- december betesdrift avvänjning av kalvar sker i september. De får uttag från plansilon under 

kalvningsperioden. 

De tar 2 skördar per år och lagrar det i plansilo och i rundbalar med hel ensilage och även med 

helsäd/havre balar. Han har inga egna maskiner till vallen och använder Entreprenad, det finns ingen 

metallavskiljning på vallmaskinerna. 

Gården har vallodling intill större och mindre vägar. Vall odlas inte på stenrika åkrar och gården har 

en bestämd växtföljd. Han upplever också åkrar intill större vägar som mer skräpiga än de mer 

isolerade, och han plockar skräp vid stängsling. Han tycker heller inte att det finns ”problemvallar” där 

skräp ansamlas. 

Han har aldrig haft vasst som anmärkning i normalslakten och inga djur som behövts nödslaktas på 

grund av vasst. 

Övrigt om vasst 

Djurägaren tror sig veta vad det är som orsakar vasst, aluminium, hårdplast etc. Föremål som 

aluminium har hittats på foderbord och det är via grovfodret de får i sig det som skadar dem. 

Han tror också att det kan ha samband mellan ombyggnation och maskinhaveri som ger utbrott av 

vasst, men han kan inte koppla fall till enskilda vallpartier.  

Förebyggande arbete. 

Sopar foderbordet 3-4 gånger i veckan. Underhåll av utfodringsutrustning görs när något går sönder. 

Ekonomiska beräkningar för extra arbete och ev markanvändning har inte gjorts på gården. En 

nödslaktad ko kostar 1200:-. Ett veterinär besök för att konstatera/hjälpa ett djur med vasst kostar 

1500-2000:-  

Han tycker inte det skulle vara intressant att köpa in/testköra en tekniklösning för att detektera 

aluminium i grovfoderkedjan samt utfodringsutrustningen, men föreslår det för de större mjölk 

producenterna.  
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Jonas & Anders Lantbruk Skövde 

Mjölk/köttproduktion, de sparar tjurkalvarna som tjurar/stutar för slakt. De har 100 mjölkkor och 180 

ungdjur i lösdrift. 

Utfodringssystem 

Ensilagetorn och en rälshängd fullfodervagn till båda djurkategorier, sinkorna får rundbalar. 

De skördar 3 gånger per år och använder hackvagn, det är egna maskiner utan metallavskiljning. 

Gården har vallodling intill större och mindre vägar, det odlas vall på stenrika åkrar och gården har 4 

olika växtföljder. 

De upplever åkrar intill större vägar som mer skräpiga än de isolerade åkrarna, de plockar även bort 

skräp som hittas. De tycker inte att det finns ”problemvallar” där skräp ansamlas. 

Vasst 

Det är mellan 10-15% av mjölkkorna som har anmärkning i normalslakten kod 27/28. Det har dock 

inte lett till avdrag, djurägaren fick inte reda på vad som orsakade vasst. 

Gården har 1-2 mjölkkor/år som nödslaktas pågrund av vasst. Veterinär har kontaktats för att fastställa 

diagnos och de har även behandlat djuret innan med magnet och smärtlindring. De har inte obducerat 

något djur med misstänkt vasst och fick därmed inte reda på vad som orsakade det. 

Övriga frågor om vasst. 

Djurägaren tror att det är aluminium, stenar som förstör knivarna i hacken som orsakar vasst, han tror 

också att det är via grovfodret djuren får i sig det. 

Han tror också att det kan ha samband mellan maskinhaveri och ombyggnation som ger utbrott av 

vasst. Han kan även koppla fall till enskilda vallpartier. 

Förebyggande arbete 

Sopar foderbordet 1-2 ggr/dag, plockar skräp samt ringvältar vallarna innan skörd. Service på 

grovfoderutrustningen sker under skörden och på vinterhalvåret, och service på utfodringssystem vid 

behov. 

Ekonomiska beräkningar för kostnaden för extra arbete och alternativ markanvändning har inte gjorts. 

En nödslaktad ko/ungnöt kostar 1800:- + mjölkförlust. 

För att ta ut veterinär och konstatera/hjälpa ett djur med vasst kostar 1000:- 

De tycker att det skulle vara intressant att investera i en tekniklösning för att detektera aluminium och 

andra metaller i fält och i grovfoderkedjan. De är även intresserade av att testköra en sådan innan.   
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Anderstorp Lantbruk Fröjered 

Stig Andersson 070-395 18 51 

Mjölkproduktion. 100 mjölkkor + rekrytering i lösdrift med grop. 

Utfodringssystem 

Mixervagn med blandfoder från plansilo, det skiljer sig inte mellan de olika djurkategorierna. 

Grovfodret skördas med slåtter och hack, det lagras i plansilo. De tar 3 skördar per år med egna 

maskiner och det finns inte metallavskiljning i vallmaskinerna. 

Gården har vallodling intill större och mindre vägar, det är inte mycket sten på åkrarna men det 

plockas om det kommer upp stora stenar. Gården har en bestämd växtföljd och han upplever åkrar 

intill större vägar som mer skräpiga än de mer isolerade. Han plockar även bort skräp i diken och på 

vallen om han skulle se något. Det finns inga ”problemvallar” där skräp ansamlas. 

Han har färre än 5 djur/år som får anmärkning i normalslakten, det är mjölkkorna som drabbas. 

Anmärkningen har inte lett till avdrag och kassaktion av köttet och fick därmed inte reda på vad det 

var som orsakade vasst. Han har även behandlat ett djur med magnet men fick ingen anmärkning på 

slakten efter det. 

Han har 1-2 djur/år som nödslaktas pågrund av vasst och veterinär kontaktas alltid för att fastställa 

diagnos. Det är mjölkkorna som drabbas även där. Han behandlar djuret med magnet och 

smärtlindring innan avlivning. Han har obducerat djur med misstänkt vasst för 13 år sedan men fick 

inte reda på vad det var som orsakade vasst.  

Övrigt om vasst 

Djurägaren tror att han vet vad som orsakar vasst och det är främst aluminium och hårdplast. 

Föremål, som aluminiumburkar, har hittats på foderbord och han säger sig veta att det är via 

grovfodret de får i sig det som skadar dem, men han kan inte koppla fall till enskilda vallpartier. Han 

tror också att det kan ha samband mellan maskinhaveri och ombyggnation som ger utbrott av vasst. 

Förebyggande arbete 

Han sopar foderbordet dagligen, gör service på utfodringsutrustning 1-2 gånger i månaden. Service på 

grovfodermaskiner görs under vinterhalvåret och under skörd. Han informerar även de skolklasser 

som kommer på besök om vilka problem utslängda aluminium burkar kan ställa till med, han 

ringvältar också alla vallar på våren. 

Ekonomiska beräkningar för extra arbete och ev markanvändning har inte gjorts. Han tycker det skulle 

vara intressant att ha/provköra en tekniklösning för att detektera aluminium i grovfoderkedjan och 

utfodringsutrustningen på gården.  
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Dagsnäs, Falköping 

Johan Tell 070-6273299 

Köttproduktion med ranchdrift. 

Utfodringssystem blandarvagn, helsäd eller ensilage, det skiljer sig inte åt mellan olika djur kategorier. 

Han skördar med hack och lagrar grovfodret i plansilo. Han använder egna maskiner och de har 

metallavskiljning. 

Gården har vallodling intill stötte eller mindre vägar, det odlas vall på stenrika åkrar och gården har en 

bestämd växtföljd. Han upplever också åkrar intill vägar som mer skräpiga än de mer isolerade 

åkrarna, och han vältar för att förebygga, han upplever inte att det finns ”problemvallar” där skräp 

ansamlas. 

Han har 2-3 djur/år som får anmärkning i normalslakten kod 27/28, det har dock inte lett till avdrag 

samt kassaktion av kött. 

Han har aldrig behövt nödslakta ett djur med misstänkt eller konstaterat vasst. 

Övrigt om vasst 

Djurägaren tror sig veta att det är aluminium burkar som orsakar vasst och han har hittat föremål på 

foderbord. Han tror också att det är via grovfodret som djuren får i sig det som skadar dem. Han tror 

inte att det kan ha något samband med maskinhaveri och ombyggnation som ger utbrott av vasst. Han 

kan heller inte koppla fall till enskilda vallpartier. 

Förebyggande 

Han vältar alla vallar och plockar skräp i den mån han kan.  

Ekonomi. Ekonomiska beräkningar för extra arbete och ev markanvändning har inte gjorts på gården. 

En nödslaktat ko/ungnöt kostar 1200:-. Ett veterinär besök för att konstatera eller hjälpa ett djur med 

vasst kostar 2000:-. 

Han är inte intresserad av att investera/testköra en teknisk utrustning för att detektera aluminium i 

grovfoderkedjan. 
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Hangelösa Sven-jonsgården 1, Skara 

Torbjörn Larm 070-6309977 

120mjölkkor + rekrytering 

Mixer med rälshängd fodervagn till kor samt kraftfoderstationer. Ungdjuren mixer med ensilage och 

halm. 

De lagrar grovfodret i plansilo och skördar med hack, de tar 3 vallar per år och använder egna 

maskiner utan metallavskiljning. 

Gården har vallodling intill större eller mindre vägar, vall odlas inte på stenrika åkrar. Gården har en 

bestämd växtföljd och han upplever åkrar intill vägar som mer isolerade åkrar, de plockar skräp varje 

år och de har inga ”problemvallar” där skräp ansamas. 

De har 3 djur/år som får anmärkning på avräkningen kod 27/28, och det är mjölkkorna som drabbas. 

Det har dock inte lett till avdrag och kassaktion på kött.  

De har 1-2 djur/år som drabbas av vasst som leder till nödslakt, veterinär har kontaktakt för att 

fastställa diagnos. Det är mjölkkorna som drabbas även där. Tycker inte att det finns någon speciell 

årstid då symtomen syns mest. De har behandlat djur med magnet och smärtlindring innan avlivning. 

De har aldrig obducerat något djur med misstänkt eller konstaterat vasst. 

Övrigt om vasst. 

Djurägaren tror sig veta vad det är som orsakar vasst, främst aluminium då de hittat rester på 

foderbordet. Han tror också att det enbart är via grovfodret de får i sig det som skadar dem. Han tror 

att det kan ha ett samband mellan maskinhaveri och ombyggnation som ger utbrott av vasst och han 

kan koppla fall till enskilda vallpartier. 

Förebyggande arbete 

De sopar foderbord dagligen, service på utfodringsutrustning sker vid behov, service på 

grovfodersystem görs före, under och efter skörd. 

De har inte gjort ekonomiska beräkningar för extra arbete och ev markanvändning på gården. 

De tycker inte det skulle vara intressant att investera/testköra en tekniskutrustning för att detektera 

aluminium i grovfoderkedjan 
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Hogen, Dingle 

Marie Johansson 070-22317042 

Mjölkkor & köttdjur 

20 köttdjur i lösdrift. 2 Lely robotar med 117 kor, 140 årskor 

Utfodringssystem 

Humasvagn, manuell utfodringsvagn, rundbalar, hackat, kraftfoderstationer. 

Köttdjuren och sinkorna får balar, ungdjur och kor får mix. Kvigorna i ladugården får rundbalar.. 

De tar 3 skördar/år, det lagras i tornsilo, och i balar. Rundbalspressningen lejer de in, hacken är deras 

egna.  

Gården har vallodling intill större och mindre vägar, det odlas inte vall på stenrika åkrar. Gården har 

en bestämd växtföljd och de upplever åkrar intill vägar som mer skräpiga än de isolerade. De plockar 

skräp när de är ute och går med deras hund, och de har ”problemvallar” där skräp ansamlas.  

De har inte haft någon anmärkning i normalslakten. 

 

År 2013 hade de 7 mjölkkor som drabbades av vasst som ledde till nödslakt, det är främst första 

kalvare och äldre kor som drabbas. De tycker att symtomen syns mest i mars och december då de 

använder 1 och 3 skörd, (1a skörd, vid början av semester tider, 3e vid slutet då alla åker hem). 

Veterinär kontaktas alltid för att fastställa diagnos, de behandlar djuret med magnet, smärtlindring och 

gör även ett muskelprov. De har obducerat djur med misstänkt/fastställt vasst när LRF hade en drive 

för 3 års sedan och betalade hälften, de hittade då aluminium rester. 

De tror sig veta vad det är som orsakar vasst, främst aluminium då de hittat rester utav det ett flertal 

gånger på foderbordet, och de tror/vet att det är via grovfodret de får i sig det som skadar dem. De tror 

inte att det kan ha något samband mellan maskinhaveri och ombyggnation som ger utbrott av vasst. De 

kan koppla fall till enskilda vallpartier, de har även hittat hundleksaker som han orsaka vasst. 

Förebyggande 

Sopar foderbord, plockar skräp, service på utfodring/grovfodersystem sker regelbundet. De informerar 

inte i skolor men via sociala medier. 

De har inte gjort någon ekonomisk beräkning för extra arbete och ev markanvändning. 

En nödslaktad ko kostar 1800:- och 8000:- i bortfallen slaktvikt. Ett veterinär besök kostar 1500:- och 

de är väldigt intresserade av att investera/testköra en teknikslösning för att detektera aluminium. 
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Johnny Niklasson, Lerdala 070-6881073 

40 köttdjur. Slutade med mjölkkor på grund av problem med vasst. 

Rundbalar till alla djur 

Grovfodret skördas med slåtterkross och de förtorkar ensilaget, de tar 3 skördar per år, de lejer in 

slåttern. Pressar och plastar själva, det finns ingen metallavskiljning på vallmaskinerna.  

Gården har vallodling intill större och mindre vägar, det odlas inte vall på stenrika åkrar. Gården har 

en bestämd växtföljd och han upplever åkrar intill vägar som mer skräpiga än isolerade åkrar. Han 

plockar bort skräpet om han ser det, det finns inte ”problemvallar” där skräp ansamlas. 

När han hade mjölk produktion så hade han ca 5 kor som fick anmärkning av kod 27/28 på 

avräkningen, han har även fått kassaktion av kött men fick inte reda på vad det var som orsakade vasst. 

Under tiden han hade mjölkproduktion hade han 4-5 kor/år som fick nödslaktas pågrund av vasst och 

det var mjölkkorna som drabbades, han tyckte att det var under stall säsongen symtomen visade sig 

mest. Han behandlade djuren innan slakt med magnet och smärtlindring, han har aldrig obducerat ett 

djur med misstänkt/konstaterat vasst. 

Djurägaren vet inte vad det är som orsakar vasst men han har hittat föremål som aluminium på 

foderbord och han tror att det är via grovfodret de får i sig det som skadar dem. 

Han tror också att det kan ha ett sammanband mellan maskinhaveri och ombyggnation som ger utbrott 

av vasst och han kan koppla fall till enskilda vallpartier. Han sopar foderbord varje dag och plockar 

skräp i den mån han kan.  

Det har inte gjort ekonomiska beräkningar för extra arbete och ev markanvändning, en nödslaktad 

ko/ungnöt kostar 1200:-. 

Det är inte intressant att investera i en tekniklösning för att detektera aluminium i grovfoder kedjan på 

gården men skulle han rekommendera till en mjölkproducent. Han är dock intresserad av att testköra 

en sådan. 
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Rabbalsede gård, Uddevalla-Strömstad 

Björn Moberg. 

Mjölkkor 

130 mjölkkor med rekrytering 70 i lösdrift med robot och 60 uppbundet med kortbås. Ungdjur 

lösdrift och uppbundet. 

Utfodringssystem 

Fullfoder mix med robot vagn. Mullerup mix med ensilage, majs och kraftfoder samt en Smartfeeder 

Mullerup, mix/majs med kraftfoderfickor. Ungdjuren får rundbalar med rälshängd 

rundbalsupprullare, de får gräsensilage, hackad ströhalm och halm som varit plastad. 

De tar 3 skördar per år med slåtterkross, hack, strängläggare. De lagrar i torn och plansilo. De 

använder egna maskiner men lejer in majshacken, det finns inte metallavskiljning på vallmaskinerna. 

Gården har vallodling intill större och mindre vägar (E6). Det odlas vall på både stenrika och icke 

stenrika åkrar. Gården har en bestämd växtföljd, de upplever även som åkrar intill vägar som mer 

skräpiga än de isolerade. De plockar skräp varje vår och har ”problemvallar” där skräp ansamlas.  

De har inte haft någon anmärkning på avräkningen kod 27/28. 

De har 1-2 kor/år som de får nödslakta pågrund av misstänkt/konstaterad vasst och veterinär har 

alltid kontaktats. Det är mjölkkorna som drabbas och de behandlar med smärtlindring och magnet. 

De har gjort en obduktion och då var det en spik som orsakade problemen. 

Djurägaren tror sig veta vad det är som orsakar vasst, i största mån är det aluminium men även 

golfbollar har hittats sönder trasade på foderbordet. Han har även hittat vassa delar i tornsilon så 

han har fått kassera en del grovfoder. Och han tror att det är via grovfodret de får i sig det som 

skadar dem. Han tror inte att det kan ha samband mellan maskinhaveri och ombyggnation som ger 

utbrott av vasst. Han kan heller inte koppla fall till enskilda vallpartier, mer ser mest skräp från 1 och 

2 skörd. 

Förebyggande  

Sopar foderbord varje dag, plockar skräp 2ggr/år, utfodringsutrustning gör han service på 1ggr/mån, 

utfodringsfickor vid behov. Grovfoderutrustningen före, under och efter skörd. Hans söner och 

döttrar informerar i skolor. 

Ekonomi 

Ekonomiska beräkningar för extra arbete och ev markanvändning har inte gjorts på gården. En 

nödslaktad ko/ungnöt går på 16000:- då är mjölkförlust inräknad. Ett veterinär besök för att 

hjälpa/konstatera vasst kostar mellan 1500-2000:-. 

De är intresserade av att investera/testköra en tekniklösning för att detektera aluminium i 

grovfoderkedjan och i utfodringsutrustningen på gården. 
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Skattegården Eggby 

 Daniel Andersson 070-2654324 

120 mjölkkor + rekrytering  

Fullfoderblandare stationär, rälshängd fodervagn. Hackat till både ungdjur och mjölkkor, ungdjur får i 

undantag rundbalar. 

Grovfodret lagras i plansilo och i korv på marken, de skördar med hack och självgående hack. De tar 

3-4 skördar per år och de lejer in slåtterkrossen. Den självgående hacken har metallavskiljning. 

Gården har vallodling intill större och mindre vägar, det odlas vall på stenrika åkrar och gården har en 

bestämd växtföljd. Han upplever åkrar intill större vägar som mer skräpiga än de isolerade, och det 

finns ”problemvallar” där skräp ansamlas. 

Han har inte haft någon anmärkning i normalslakten, de har inte heller behövt nödslakta något djur. 

Djurägaren tror sig veta vad det är som orsakar vasst, stängsel krämpor, aluminium. Han tror också att 

det är via grovfodret de får i sig det. Han tror inte att det har något samband mellan ombyggnation och 

maskinhaveri som han ge utbrott av vasst, han kan heller inte koppla fall till enskilda vallpartier i och 

med att han aldrig haft vasst. 

Förebyggande 

Sopar foderbord regelbundet och gör service på utfodringssystem regelbundet. Grovfoderutrustningen 

gör han service på före, under och efter skörd. 

Ekonomiska beräkningar på extra arbete och ev markanvändning har inte gjorts. En nödslaktad 

ko/ungnöt kostar 1000:- 

Om det hade varit problem mad vasst hade han tyckt att det varit intressant att investera i en teknik 

lösning för att detektera aluminium. Just nu är han inte intresserad av att testköra en sådan 

tekniklösning då han tror att de inte skulle hitta något. 
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Stora Bjurum Falköping 

Sara Åblad 070-9271484  Djuransvarig 

1100 köttdjur på ranch drift. 250 års kvigor i kall ladugård med djupströbädd. 

Mixervagn till kvigorna i ladugården. Foderhäckar med krokvagn till de stora djuren ute på betena, 

ensilage + halm. 

Det skiljer sig inte mellan de olika djurkategorierna de får blandat alla djuren. Ungdjuren får snittat 3 

skörd först och de kör ut 1&2 skörd på våren vid kalvningarna då det är mer protein i det. 

Grovfodret lagras mesta dels i plansilo, resten blir till rundbalar. De skördar 3 gånger per år med exakt 

hack och 2 hackvagnar. De äger alla maskiner förutom slåttern. Det finns inte metallavskiljning på 

vallmaskinerna. 

Gården har vallodling intill större och mindre vägar, det odlas vall på stenrika åkrar och gården har en 

bestämd växtföljd. De upplever åkrar intill större vägar som mer skräpiga än de isolerade, de plockar 

skräp i den mån de kan, de har heller inga ”problemvallar” där skräp ansamlas. 

De har aldrig haft vasst som anmärkning i normalslakt, de har istället problem med stora/lilla 

leverflundran som ger avdrag/kassaktion. 

De har 1-2 djur/år som nödslaktas pågrund av vasst, och det är främst dikorna och dikokvigorna som 

drabbas, de tycker att symtomen syns mest på sommaren. Djuren behandlas oftast inte innan 

avlivning, och om de behandlas är det enbart med magnet, inga djur har obducerats. 

Djuransvariga tror sig veta vad det är som orsakar vasst, dvs. aluminium, hårdplast och även delar från 

rådjur som kommit med i slåtterkrossen. Och hon tror att det är på betet som de får i sig det som 

skadar dem. Hon vet inte om det kan ha samband mellan maskinhaveri och ombyggnation som ger 

utbrott av vasst. 

Förebyggande 

De sopar foderborden hos kvigorna varannan dag. Foderhäckarna tar de hjälp av lastmaskin och välter 

över dem 1ggr/vecka. Hack gör de service på före under och efter skörd. Mixervagnen har inga lösa 

delar och går knivarna sönder ser man det. 

Ekonomiska beräkningar för extra arbete och ev markanvändning har gjorts på gården och de räknar 

med att det kostar 300kr/h per anställd. Hon vet inte riktigt vad en nödslaktad ko/ungnöt kostar då de 

har en anställd som gör det i utbyte mot kött. Ett veterinär besök kostar 1500:- för att hjälpa/konstatera 

vasst. 

De tycker det skulle vara intressant att testköra en tekniklösning för att detektera aluminium i 

grovfoderkedjan och i utfodringsutrustningen på gården. 
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Tobacker AB, Fristad 

Tommy Källmark 070-6265529 

Mjölkkor 

450 mjölkkor i lösdrift med karusellmjölkning.  

Utfodringssystem 

Fullfoder med mixervagn till mjölkkor och ungdjur 

De tar 3 skördar/år och de använder enbart balar. De använder egen plasmaskin men lejer in 

slåtterkrossen, strängläggaren och pressen. Det finns inte metallavskiljning på vallmaskinerna. 

Gården har vallodling intill större och mindre vägar, det odlas vall på stenrika åkrar. Gården har en 

bestämd växtföljd och de upplever åkrar intill vägar som mer skräpiga än de isolerade, och de plockar 

skräp varje vår. De har även ”problemvallar” där skräp ansamlas. 

< 5 djur per år som får anmärkning i normalslakten kod 27/28. Det är mjölkkorna som drabbas. Han 

har även fått avdrag samt kassaktion på avräkningen men han fick inte reda på vad det var som 

orsakade vasst. Han har haft 1-2 stycken som blivit behandlade som sedan fått anmärkning. 

2 djur/år blir nödslaktade pågrund av vasst och det är främst mjölkkorna och <1 ungdjur som drabbas, 

det är både på stall, sommarsäsongen symtomen syns, han behandlar djuren med magnet innan 

avlivning. Han har aldrig obducerat ett nödslaktat djur. 

Han tror sig veta vad det är som orsakar vasst, aluminium burkar, ensilageplast. Han har hittat dessa 

föremål på foderbordet. Och han tror att det är via grovfodret de får i sig det. Han tror inte det har 

något samband mellan maskinhaveri och ombyggnation som ger utbrott av vasst. 

Förebyggande 

Han sopar foderbordet dagligen, service på grovfoder/utfodrigsystem görs vid behov. Han informerar 

vida Borås tidning och Radio om problemen med skräp i naturen.  

Ekonomiska beräkningar för extra arbete och ev markanvändning har gjorts och han beräknar det till 

50.000:- år. En nödslaktad ko/ungnöt kostar 1400:- + ev mjölkförlust. Ett veterinär besök för att hjälpa 

eller konstatera vasst kostar 1400:-. 

Han är intresserad av att investera/testköra en tekniklösning för att detektera aluminium. 
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Trägsta gård, Hallen-Åre 

Torgny Vidholm 

Mjölkkor 

140 mjölkkor + rekrytering i lösdrift. 

Utfodringssystem 

Helautomatisk foderrobot med mix till mjölkkorna. Ungdjuren får rundbalar. 

De tar 2-3 skördar per år och de skördar med slåtterkross, hack och exakthack, de lagrar i plansilo. De 

har tidigare haft entreprenad men ska i år gå över till egna maskiner. Det finns metallavskiljning på 

vallmaskinerna. 

Gården har vallodling intill större och mindre vägar, det odlas inte vall på stenrika åkrar. Gården har 

en bestämd växtföljd och han upplever inte åkrar intill vägar som mer skräpiga än de mer isolerade.  

Han plockar skräp varje vår och det finns inte ”problemvallar” där skräp ansamlas. 

Han har inte haft anmärkning i normalslakten kod 27/28. 

Han har 5-10 djur/år som drabbas av vasst som leder till nödslakt, det är mjölkkorna som drabbas. 

Han tycker att det är under vinterhalvåret som symtomen syns mest. Han har inte hunnit behandla 

djuren innan avlivning och har inte obducerat något djur. 

Djurägaren tror sig veta vad det är som orsakar vasst och det är främst aluminium, han har hittat 

aluminium på foderbordet och det är oftast då vasst visar sig på något djur. Och han tror att det är 

via grovfodret de får i dig det som skadar dem. Han kan inte koppla fall till enskilda vallpartier, men 

han tro att det kan ha ett samband mellan maskinhaveri som ger utbrott av vasst. 

Förebyggande  

Daglig sopning och regelbunden service på både grovfoder- och utfodringsutrustning. Han informerar 

via sociala medier och det han lägger upp delas många, många gånger om. 

Ekonomiska beräkningar för extra arbete och ev markanvändning har inte gjorts på gården. Han har 

räknat med att en nödslaktad ko/ungnöt kostar mellan 15000-20000:-. Ett veterinärbesök för att 

hjälpa eller konstatera ett vasst kostar 2000-3000:-. 

Det skulle vara intressant att investera/testköra en tekniklösning för att detektera aluminium på 

gården. 
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Tyskagården, Skara 

Claes Johansson 070-6589646 

 Amanda Jansson 073-5736007 

Mjölkkor 

180 mjölkkor 220 års kor + rekrytering 70 st i robotstall 110 st i lösdrift med grop. 

Utfodringssystem stationär blandare rälshäng fodervagn till de i lösdriften med grop, balar kör de in 

med balspjut till de korna i robotstallet, de har kraftfoderstationer också. Ungdjur får enbart balar. 

De tar 4 skördar/år de lagras i balar och plansilo och de skördas med hack. De lejer in hack och 

slåtterkross, rundbalspress har de egen. 

Gården har vallodling intill större och mindre vägar, det odlas inte vall på stenrika åkrar och gården 

har en bestämd växtföljd, de upplever att åkrar intill vägar är mer skräpiga än de isolerade och de 

plockar skräp om det syns från traktorn, de har inga ”problemvallar” där skräp ansamlas.  

De har aldrig haft någon anmärkning i normalslakten. 

De ha < 1 om året som leder till nödslakt, veterinär kontaktas alltid för att fastställa diagnos, det är 

mjölkkorna som drabbas och de upplever att det är under stallsäsongen som symtomen kommer upp 

mest. De behandlar djuret med magnet och smärtlindring innan avlivning, de har aldrig obducerat ett 

djur. 

De tror att de vet vad det är som orsakar vasst, aluminium och hårdplast. De har hittat dessa föremål 

på foderbordet och de tror att det är via grovfodret de får i sig det som skadar dem. De tror också att 

det kan ha samband mellan maskinhaveri och ombyggnation som ger utbrott av vasst, men de kan inte 

koppla fall till enskilda vallpartier. 

Förebyggande 

Sopar foderbord varannan dag, service på utfodringsutrustning om det går sönder. 

De har inte gjort några ekonomiska beräkningar för extra arbete och ev markanvändning. En 

nödslaktad ko kostar 3000:- + ev mjölkförlust.  

De skulle vara intresserade av en tekniklösning för att detektera aluminium till en rimlig kostnad, de är 

även intresserade av att testköra en sådan. 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Uddetorp naturbruksgymnasiet, Skara 

Liliane Graje 070-4810984 

Mjölkkor 

70 år kor i varm lösdrift, ungdjur kall lösdrift och uppbundet för sjuka djur. 

Utfodringssystem mixer med fodervagn blandfoder. De har kraftfoderautomater i lösdriften. 

Korna får mest från tornet, kvigor får balar, ens/helsäd de minsta får lite mix. 3 skörd i plansilo både 

ungdjur och kor. De kör ut fodret med en Avant till ungdjuren. 

De skördar grovfodret med hackvagn med elevatorbord, grovfodret lagras i tornsilo, balar och 

plansilo. De tar 3 skördar/år 1-2 skörd plansilo 3 skörd plansilo och det som blir över gör de rundbalar 

av. De använder egna maskiner och samarbetar med Per-Åke och Anders Jansson med 

rundbalspressen. Hon vet inte om det finns metallavskiljning på vallmaskinerna. 

Gården har vallodling intill större och mindre vägar och det odlas inte vall på stenrika åkrar. Gården 

har en bestämd växtföljd och de upplever åkrar intill vägar som mer skräpiga an de isolerade, det finns 

inga ”problemvallar” där skräp ansamlas. 

De har inte haft något djur som fått anmärkning i normalslakten. 

År 2013 hade de 3 kor som fick nödslaktas pågrund av vasst och veterinär kontaktas alltid för att 

fastställa diagnos, det är mjölkkorna som drabbas. De behandlar djuret med magnet, smärtlindring och 

de gör även blodprov. De har inte obducerat något djur vid nödslakt.  

Förebyggande 

Sopar foderbord dagligen, plockar skräp vid stängsling, service på mixern görs 1ggr/mån de har även 

en ”skrotficka” på mixern men allt hamnar inte där. Service på fodervagnen 1ggr/vecka. Om det blir 

haveri på vallmaskinerna stannas alla maskiner och det tippas på gödselplattan. De informerar även 

gårdspersonalen om hur viktigt det är att plocka skräp om de skulle se det, informerar i skolor gör dom 

både i undervisning och när de har skolor på besök. 

Ekonomiska beräkningar för extra arbete och ev markanvändning har inte gjorts. Hon vet inte riktigt 

vad en nödslaktad ko kostar men runt 1200:- + mjölkförlust så ca 15000:- 

De skulle vara intresserade av att investera i en tekniklösning som kan detektera aluminium i 

grovfoderkedjan om det finns en bra lösning. De är även intresserade av att testköra en sådan. 
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Öjevalla lantbruk, vartofta 

Sören och Monica Andersson 

Mjölkkor 

250 mjölkkor + rekrytering. 327 årskor. 

Utfodringssystem  

Kina mixervagn, fullfoder till alla djur. Ungdjuren får balar om det är brist på foder. 

De tar 3 skördar/år och de har slåtterkross och självgående hack och de lagrar i plansilo och ev balar. 

De har samarbete med en granngård med vallmaskiner. 

Gården har vallodling intill större och mindre vägar, det odlas vall på mycket stenrika åkrar. Gården 

har en bestämd växtföljd och de upplever åkrar intill vägar som mer skräpiga än de mer isolerade. De 

plockar bort det skräp de ser och de har ”problemvallar” där skräp ansamlas. 

De har inte haft anmärkning i normalslakten kod 27/28. 

De har 2-3 kor/år som drabbas av vasst som leder till nödslakt och det är mjölkkorna som drabbas, de 

tycker att symtomen är året runt men det är mest högdräktiga/nykalvade som drabbas mest. De 

behandlar djuren med smärtlindring och magnet, veterinär kontaktas alltid. 

Djurägaren vet inte vad det är som orsakar vasst men tror att det mest är aluminium då de har hittat 

det på foderbordet. Och de är via grovfodret de får i sig det som skadar dem, de tror att det kan ha 

något samband mellan maskinhaveri och ombyggnation som ger utbrott av vasst. De kan inte koppla 

fall till enskilda vallpartier. 

Förebyggande 

De sopar foderbordet dagligen, plockar skräp vid stängsling och gör service på 

utfodringsutrustningen när det går sönder, service på grovfodermaskinerna ser före, under och efter 

skörd. De har en anställd som informerar via sociala medier. 

Ekonomi 

Ekonomiska beräkningar för extra arbete och ev markanvändning har inte gjorts. En slaktad 

ko/ungnöt kostar 1300:- + mjölkförlust. Det kostar 1500:- att ta ut veterinär för att hjälpa eller 

konstatera vasst. 

De är väldigt intresserade av att investera/testköra en teknisklösning för att detektera aluminium på 

gården. 
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Östbäcks lantbruk, Längjum Vara 

Lennart Svensson 070-547 11 62 

Mjölkkor 

140 mjölkkor i lösdrift med mjölkgrop. 

Utfodringssystem 

Blandfoder, mixervagn, det är samma till alla djurkategorier. 

De tar 3 skördar/år och det lagras i plansilo, de skördar med slåtterkross med 7m sidovagn hackvagn 

med bakterier i. De använder enbart egna maskiner utan metallavskiljning.  

Gården har vallodling intill större och mindre vägar, det odlas inte på stenrika åkrar. Gården har en 

bestämd växtföljd och han upplever åkrar intill vägar som mer skräpiga än de isolerade, han plockar 

alltid skräp före skörd. Han har även ”problemvalla” där skräp ansamlas och har därför slutat ta vall på 

just de markerna. 

Han har aldrig haft anmärkning i avräkningen kod 27/28. 

År 2013 hade han 8-10 kor som fick nödslaktas pågrund av vasst, och det var mjölkkorna som 

drabbades, han tycker att symtomen kommer upp året runt. Veterinär kontaktas alltid för att fastställa 

diagnos och de behandlar djuret med magnet, smärtlindring, han har alltid magneter hemma. Han har 

aldrig obducerat något djur men tror sig veta vad det är som orsakar. 

Han tror att et är främst aluminium burkar och hårplast som orsakar vasst, han har hittat dessa föremål 

på foderbordet och är säker på att det är via grovfodret de får i sig det som skadar dem. Han tror också 

att det kan ha samband mellan maskinhaveri och ombyggnation som ger utbrott av vasst, går något 

sönder under skörden tippas det laster av på gödselplattan. 

Förebyggande sopar foderbord varje dag, han informerar även de skolklasser som kommer dit på 

besök. Service på grovfoder/utfodringssystem sker regelbundet. 

Ekonomi det har inte gjorts några beräkningar för extra arbete och ev markanvändning på gården. En 

nödslaktad ko kostar 1300:- + mjölkförlust, veterinär för att konstatera eller hjälpa ett djur med vasst 

kostar >1300:- 

Det skulle vara intressant att investera/testköra en tekniskutrustning som detekterar aluminium i 

grovfoderkedjan och i utfodringsutrustningen om det finns en praktisk lösning.
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