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Vad är hållbar animalieproduktion?

• Djurens funktion för livsmedelsproduktion är främst att omvandla växter 
och växtdelar som människor inte kan eller vill äta till livsmedel med högt 
näringsvärde

• Djur kan bidrag med gödsel och ekosystemtjänster som biologisk mångfald 
och attraktiva landskap

• Animalieproduktionen har dock också negativ inverkan på miljö och klimat

Processoptimering: maximalt utbytte med minimalt input och påverkan på 
miljö och klimat



Precision livestock farming - PLF
PLF är användningen av avancerad teknik för 
att optimera varje djurs bidrag till 
produktionen



Varför är PLF intressant

Kontinuerlig automatiska mättningar direkt från djuret eller omgivningen

Data kan bli användas för övervakning av djurens välfärd, hälsa, produktion och 
miljöpåverkan

Övervakning av
människor eller
teknologi?



Normalt beteende Avvikande beteende



Optimal djurskydd och produktion

• Djurskydd och produktion kan ses som tillverkning, och för att optimera 
den måste vi veta:
– Om djuret mår bra
– Om produktionen är optimal

• Faktorer som måste mätas/registreras
– Beteende: aktivitet, interaktion mellan djur mm
– Hälsa: temperatur, halta djur, sjukdomar
– Fysiologi: tillväxt, mjölk produktion mm

När vi har kolla på detta kan vi optimera produktionen



PLF fördelar för lantbrukare och djur

• Lantbrukare
– Snabb och effektivt hälsa övervakning
– Fokus på djur som måste tillses
– Mindre kostnad till anställde

• Djuren
– 24/7 övervakning av hur de mår
– Snabbare detektering av ändringar i beteende som kan påverka hälsan
– Snabb detektering av hälsoproblem ger snabbare behandling och 

minskat lidandet



Virtuell stängsel



Pågående och sökta projekt
• Pågående

– Digital precisionsavel - ökad välfärd och produktion hos mjölkkor (SLU, UCPH och RISE)

• Sökta
– Hållbar betesdrift med virtuell stängselsteknik för nötköttsproduktion – Fokus på djurens 

inlärning, användning av tekniken och biodiversitet (RISE, SLU, NMBU)
– SustAinimal - en centrumbildning för att identifiera och utveckla djurens roll för ökad 

livsmedelsproduktion, hållbarhet och konkurrenskraft i framtidens svenska livsmedelssystem 
(SLU, RISE mmf)

– Utfodring av biokol till grisar – för ökad djurvälfärd genom minskad diarréförekomst och 
lägre ammoniakkoncentrationer i stalluft (RISE, SLU)

– Smartare Elektroniksystem för Monitorering av Djurhälsa - Multisensorer och 
Maskininlärning (SONY, RISE och SLU)

– Virtuella stängsel för ökad produktion av naturbeteskött (RISE och Naturbete Sverige)
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