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Sammanfattning
Målet med projektet är att kartlägga problemet med pälsdjurens försvagade valpresultat och
sämre pälsmognad i samband med växthusens konstljus i Närpes och Korsnäs. Näringarnas
samexistens bör tryggas i området. Projektet genomförs under tiden 1.1.2009–31.3.2011.
Budgeten för projektet uppgår till 164 800 €.
För att nå målsättningen har man bland annat undersökt vad som har forskats i ämnet tidigare.
En sammanfattning av befintlig litteratur om hur pälsdjur påverkas av ljus har utarbetats.
Valpresultat och pälsmognad under senaste decenniet i Närpes och Korsnäs har studerats
noggrant för att hitta eventuella nedåtgående trender orsakade av växthusljuset. Ljusstyrkor på
pälsfarmer har kartlagts och de har jämförts med djurens brunstutveckling, farmernas
parningsframgång och valpresultat.
Utredning över vilka lösningar som kunde trygga näringarnas samexistens har gjorts genom
utredning över vilka tekniska lösningar som kunde användas för att undvika problem.
Effekten av gardiner i växthus har undersökts, likväl som möjligheten att blockera ljuset på
pälsfarm. En studieresa till Nederländerna genomfördes för att få inspiration och kunskap om
vilka lösningar de använder mot ljusföroreningar.
Information om projektet har nått målgruppen och allmänheten främst genom deltagande i
möten, mässor, seminarier, utställningar och genom media, då främst genom lokal- och
branschtidningar. Sex referensgruppsmöten har hållits i projektet och därutöver har en mängd
planeringsmöten hållits med mindre antal deltagare. Samarbetsparter i projektet är SÖP, ÖSP,
MTT, Martens Trädgårdsstiftelse, Närpes trädgårdsproducenter och Närpes Pälsfarmarförening. Intresset hos målgruppen för projektet har varit gott, deltagandet i
fältundersökningarna stort och samarbetet mellan projektet och pälsfarmarna och med
växthusodlarna har fungerat mycket bra.
De resultat som projektet har kommit fram till är att pälsdjur kan påverkas av konstljus från
växthus. Majoriteten av pälsfarmerna i projektområdet når dock inte upp i ljusstyrkor som har
visat sig vara för höga. Ljusintensitet och areal i växthuset och avstånd till farmen påverkar
hur hög ljusstyrkan blir på farmen. Det är viktigt att ta hänsyn till areal på växthuset, samt
avståndet till pälsfarmer när nya växthusbyggen eller tillbyggen av befintliga växthus
planeras. Sidogardiner i växthus blockerar inte effektivt det ljuset som faller ner från molnen
vid mulet väder och är därför inte någon optimal lösning för att få ner ljusstyrkor på farmerna.
Resultaten redovisades på ett slutseminarium som ordnades i Närpes den 15.2.2011.
Projektet har nått målsättningen ifråga om utredningen. Med kunskapen om att pälsdjur kan
påverkas av ljus och vid ungefär vilka omständigheter, fortsätter diskussioner mellan
näringarna och kommunerna i projektområdet utifrån rekommendationerna från projektet.
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RAPPORT
1. Projektets mål

Målsättningen nås
med följande
åtgärder:

a) De mål på en högre nivå som projektet ingår i
Förbättring av jord- och skogsbrukets konkurrenskraft. Både
växthusodling och pälsdjursuppfödning är framgångsrika
och konkurrenskraftiga näringar i Syd-Österbotten.

1) Kartläggning och
fältstudier i
problemområden:

b) Målen för projektet

i: Valpresultat och
pälsmognad under 20002009 i Närpes och Korsnäs

Målet är att kartlägga problemet med pälsdjurens försvagade
valpresultat och sämre pälsmognad i samband med
växthusens konstljus. Man ska erhålla fakta om och hur
pälsdjurens valpresultat och pälsmognad påverkas av
konstljuset från belysta växthus. Baserat på resultatet dras
slutsatser om vilka åtgärder som behövs för att trygga dessa
näringars samexistens. Om ljuset har påverkan på pälsdjuren
ska rekommendationer ges till kommunerna och näringarna
om vilka åtgärder och lösningar som finns att tillgå för att

ii. Fältundersökning ljusets påverkan på
valpresultat
- ljusmätningar
- parningar och
valpningar 2010
- spermieundersökning

2) Litteraturgenomgång

förhindra att djuren utsätts för en skadlig ljusnivå.

2. Genomförande av projektet

3) Utredning över
lösningar

i. Tekniska lösningar
c) Åtgärder
Projektet har genomförts med följande åtgärder:
1) Kartläggning av problemet och genomförande av
fältstudier i problemområden:
i. Förändringar i valpresultat och pälsmognad under 20002009 i Närpes och Korsnäs

- gardiner i växthus
- ljusblock skugghus
ii. Studieresa till
Nederländerna

4) Informering om
projektet och dess resultat

Projektledaren har samlat in information om valpresultat
och andelen tomma honor för rävar och minkar i Närpes,
Korsnäs och landet från 2000-2009. Uppgifterna kom från
Finlands Pälsdjursuppfödares förbund, FPF. Statistik över
areal belysta växthusodlingar i Närpes, Korsnäs och
Österbotten köptes från TIKE för åren 2002-2008. ProAgria
i Närpes tillhandahöll uppgifter om areal plant- och
6

blomdrivningar. Uppgifter om utvecklingen av pälskvalitet hos foderkök Nä-Rö’s kunder fick
projektet från Nä-Rö i Närpes. Projektledaren bearbetade datat under hösten 2009 tillsammans
med praktikanten Joakim Stoor, en matematikstuderande från Åbo Akademi, och försökte
hitta möjliga negativa trender i valpresultat och pälsmognad orsakade av konstljus. Datat har
bearbetats, då möjligt, med statistiska tester med hjälp av gratisprogrammet R. Grafer över
hur valpresultatet har förändrats i tid och tester om samband mellan valpresultat i Korsnäs och
Närpes generellt har ritats och resultaten har redovisats på referensgruppsmöte 1/2010 och
andra möten och seminarier under projektets gång. De centrala resultaten redovisas i del 4.
Resultat och verkningar.

ii. Fältundersökning -ljusets påverkan på valpresultat
Ljusmätningar:
För att kartlägga mängden ljus som når farmerna
behövdes
ljusmätningar.
Resultaten
från
ljusmätningarna skulle användas för att se om brunst
och valpresultat påverkades av ljusstyrkan på farmerna.
För att kunna jämföra valpresultat på olika ljusstyrkor
behövdes farmer både nära och långt borta från
växthus. Eftersom belysningen är tänd i växthusen från
höst till vår med ungefär samma belysningstider
bestämdes att ljuset skulle mätas under senhösten då
det finns flest timmar på dygnet att mäta.
Inledningsvis skickade projektledaren ut ett
informationsblad (bilaga 4) och en förfrågning om
intresse att delta i undersökningen till alla farmare i Bild 1. Ljusmätning vid skugghusen på
Korsnäs och Närpes. För att få ihop tillräckligt antal en av pälsfarmerna i undersökningen.
farmer i undersökningen kontaktades farmare även per
telefon och ganska snabbt kom man upp i 28 farmer som var intresserade av att delta och
projektledaren bestämde att det fick räcka för att hinna med alla ljusmätningar. Nu fanns
farmer med i undersökningen med varierande avstånd till belyst växthus, allt från ca 100m till
5km.
Projektledaren gjorde ett inledande besök hos alla intresserade farmare för att berätta om det
som skulle göras i undersökningen. Hon samlade in namn på de växthusodlare som låg
närmast farmaren. De inledande besöken utvecklade försöket och upplägget väldigt mycket.
Projektledaren fick många bra förslag och funderingar från farmarna att ta till i
undersökningen. Projektledaren ringde till 19 växthusodlare i Närpes och Korsnäs och
samlade in uppgifter om areal, belysningstider, vilken sort man odlar, osv.
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Ljusmängden skulle mätas i lux eftersom det skulle vara lättast att jämföra resultaten med
litteraturen då de flesta undersökningar refererar till ljusstyrka i lux. Luxmätare är enkla och
relativt billiga att köpa. Efter tips från en dansk pälsdjursforskare att mätaren måste mäta med
två decimaler då ljusstyrkorna av intresse är mycket låga, inhandlades en mätare som
dessutom klarade av att mäta i minusgrader och lätt regn (Delta Ohm HD 2302.0). Det visade
sig vara en nödvändighet att mätaren hade dessa egenskaper för att kunna utföra mätningarna.
Ljusmätningarna utfördes fyra gånger per farm under november och december 2009. Det gick
inte att klassificera väder i rent klart eller mulet, så det struntades i. Tiden räckte inte till för
att mäta fler än fyra gånger per farm. Hösten 2009 var för övrigt mild, mulen och det regnade
en del. Då och då låg ett tunt snötäcke på marken, men den bestående snön kom inte förrän
efter mätperioden.
Mätningarna genomfördes så att vid varje mättillfälle mättes ljusstyrkan vid nedre delen av
buren på utsidan av skugghuset (bild 1 och 2). Ljusstyrkan mättes vid flera punkter både vid
skugghusen och i luften, jämt fördelat över hela farmen. Ett medelvärde för skugghusen och
luften respektive räknades ut för varje mättillfälle. Från fyra mättillfällen räknades ett
medelvärde som fick representera farmens ljusstyrka i undersökningar om valpresultat.

Bild 2. Ljusstyrkan på farmerna mättes vid flera punkter både vid skugghusen och i luften.

Ljusmätningarna som utfördes hösten 2009 kompletterades under hösten 2010 på pälsfarmer
som ligger i närheten av växthus där utbyggnad hade skett under året. Kompletteringarna
gjordes för att få mer kunskap om vilken betydelse avståndet till växthus och arealen på
växthuset har för ljusstyrkorna på farmerna. Avståndet mellan farmer och växthus mättes på
karttapaikka.fi med hjälp av koordinater till farmerna och adresser till växthusen. För att se
om avstånd och areal påverkar ljusstyrkan på farmerna testades datat med linjär regression i
programmet R. I testerna användes medelvärden för varje mättillfälle och inte farmens
genomsnittliga ljusstyrka för att inte förlora information. Datat loggades vid behov för att
motsvara antaganden för testet.
Resultat från ljusmätningarna har presenterats på möten och seminarier under projektets gång
och återfinns i denna rapport i del 4. Resultat och verkningar.
Kartor över varje farms ljusstyrka från mätningarna hösten 2009 skissades på papper och
skickades ut till pälsfarmarna. Då intressanta ljusstyrkor hade uppmätts någonstans på farmen,
gjordes ett besök för att se hur djuren varit placerade i husen jämfört med ljusstyrkorna. Man
ville veta exempelvis om hanar som lämnat tomma honor skulle ha varit placerade på de
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ljusaste ställena på farmen. Underlaget var så vagt och svårtytt att inga slutsatser drogs eller
presenterades.
För att veta hur väl handmätningarna reflekterar verkligheten och för att veta hur höga
ljusstyrkorna egentligen blir på pälsfarmer, hur de varierar under natten och under en längre
tid, sattes luxmätare upp på tre farmer i projektområdet som sände data en gång i timmen
trådlöst direkt till en server till Internet. Denna teknik finns inte på marknaden, utan de enda
som hade utvecklat en sådan utrustning och dessutom kunde hyra ut den var en grupp ledd av
Ilkka Kivelä på Kokkolan yliopistokeskus Chydenius i Karleby. Systemet som de kallade
CiNet- nätverk hade tidigare testats på MTT försöksfarm i Kannus1 och därför visste man att
utrustningen fungerade i skugghus.
De tre farmerna där CiNet användes valdes ut utifrån deras mätresultat från handmätningarna
och med hänsyn till växthusljusets möjliga inverkan på djuren. En mörk farm valdes som
kontroll, den ljusaste farmen var med för att den var ljusast och mellanfarmen valdes för att
det var en av de ljusaste farmerna, men där man inte hade upplevt någon negativ inverkan från
ljus. Datat från ljusmätningarna med mätarna från CiNet presenterades på slutseminariet den
15.2.2011 och återfinns i denna rapport i del 4. Resultat och verkningar.
Även strax utanför växthusen mättes ljusstyrkorna under hösten 2009 för att se hur mycket
olika typer av hus och gardiner släppte ut. Läs mer om utsläpp av ljus från växthus och om
undersökning av växthusgardiner i bilaga 2.

Undersökning av parningar och valpningar 2010:
Enkäter om parningar och valpningar för brun och mörk mink samt blåräv och silverräv
separat utarbetades och skickades ut till de pälsfarmare där ljusstyrkan var mätt under hösten
2009. Under hösten 2010 bearbetades datat om blårävars och minkars parningar och
valpningar. Bland annat parnings-%, parningsdatum, antal hanar som inte ville para,
valpresultat och andel tomma honor för unga, gamla och alla tillsammans jämfördes mot den
genomsnittliga ljusstyrkan på farmen som hade uppmätts under hösten 2009. Resultaten
presenterades på SÖP byarundor i projektområdet under hösten 2010, på referensgruppsmöte
3/2010, på slutseminariet den 15.2.2011 och i denna slutrapport i del 4. Resultat och
verkningar.

Test av hanarnas brunst
För att veta om hanarnas brunst påverkas av konstljuset från växthus, togs spermaprover på
blårävshanar från sex farmer där ljusstyrkan var känd.

1

I. Hakala, M.Tikkakoski, and I. Kivelä, "Wireless sensor network in environmental monitoring - case
foxhouse," in Proceedings of the Second International Conference on Sensor Technologies and Applications
(SENSORCOMM 2008), Cap Esterel, France, August 25-31 2008
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Levande minkhanar kan man inte ta
spermaprover på, utan det enda säkra
sättet att se på minkhanarnas brunst
är antalet tomma honor.Två mörka,
två lite ljusare och de två ljusaste
farmerna med blårävar valdes ut där
prover togs på sammanlagt 31
blårävshanar. En erfaren provtagare
anställdes för uppdraget och mängd
sats, täthet och rörelse hos
spermierna uppskattades i färskt
ejakulat och resultaten mellan de tre
grupperna jämfördes med KruskalWallis test i programmet R.
Bild 3. Exempel på lindriga fel hos spermier från en blåräv i

För att se om det finns fler spermier
undersökningen, distaldroppar på svansen. Foto: MTT
med fel (bild 3) på ljusa farmer än på
mörka, togs tre strykprover på
objektsglas per hane. De torkade proverna skickades till MTT för färgning och vidare analys.
Av 100 spermier per prov räknades antalet spermier som var normala eller som hade någon
typ av fel. Typ av fel noterades. Medelvärden för varje hane räknades från de tre
strykproverna. Datat analyserades med statistiska metoder hos MTT för att se om det fanns
skillnader mellan grupperna. Resultaten presenterades på referensgruppsmöte 3/2010 och i
denna rapport del 4. Resultat och verkningar.

2) Litteraturgenomgång
Arbetet i projektet började med en genomgång av vetenskaplig litteratur. Projektledaren
undersökte vad som hade forskats tidigare om hur ändringar i dygnsrytmen och ljusmängden
påverkar pälsdjur. Tillgången på vetenskaplig litteratur om hur ljus påverkar pälsdjuren är
mycket god, men inte alltid lätt att komma åt utan abonnemang på tidskrifter. MTT hade
mycket litteratur i ämnet som de lånade ut till projektet. En del litteratur hittades på nätet och
en del har fåtts av kontakter som projektledaren har träffat under olika möten och seminarier.
Den sammanställda litteraturstudien skickades ut till referensgruppsmedlemmarna inför ett
planeringsmöte som hölls i juli 2009. Resultaten från studien låg som grund för planeringen
av undersökningarna i projektet. Litteraturstudien presenterades mer ingående under
referensgruppsmöte 2/2009 i augusti. Litteraturstudien har uppdaterats under projektets gång
då relevant litteratur har dykt upp. Blädderexemplar av litteraturstudien skickades runt på
slutseminariet och finns i denna rapport som bilaga nr 1.
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3) Utredning över hur man förhindrar ljuset från växthusen att nå pälsdjuren.
i. Utredning över tekniska lösningar
Ljusmätningar- gardiner i växthus
Eftersom det under våren 2010 hade kommit önskemål om att en utredning behövs över de
tekniker som finns idag som kunde förhindra ljuset från växthusen att nå pälsdjuren och hur
väl de fungerar, bestämde man sig för att anställa en student som kunde göra sitt slutarbete i
ämnet. Paulina Kaivo-oja, som studerar till miljöingenjör på yrkeshögskolan NOVIA,
anställdes för att arbeta med frågan. Paulina har koncentrerat sig främst på att ta reda på vad
det finns för olika typer av gardiner till växthus och hur bra de hindrar ljuset från växthusen
att sprida sig ut i omgivningen. Rapporten om växthusgardiner finns att läsa som bilaga 2.
Resultaten presenterades under slutseminariet den 15.2.2011.

Försök- minska ljusmängd i skugghusen
För att veta om pälsfarmaren själv kan göra
något för att minska ljusmängden hos djuren
satte man upp ett litet experiment på en
pälsfarm i projektområdet. Idén till försöket
kom från farmaren själv då han hade
funderat på om hans gamla låga och mörka
skugghus (bild 4) som stod oanvänt kunde
vara bättre för djuren än hans nyare och
modernare skugghus som var högre i tak
(bild 5). Det var även intressant att testa om
det gick att sätta upp någon typ av gardin för
den nya typen av skugghus för att få ner
ljusstyrkan nattetid.
Eftersom projektet avslutas innan nästa
parningssäsong så kunde brunst och
valpresultat inte undersökas i experimentet,
utan man fick se om det blev skillnad i
pälsutvecklingen hos djuren mellan de tre
försöksgrupperna: nya huset, gamla huset och
gardingruppen. Farmaren satte upp gardin på
båda sidorna på ena halvan av ett av de nyare
skugghusen. Gardinen var egentligen gjord för
växthus och skulle inte släppa igenom ljus
(bild 6). Man fick gå helt på känn hur mycket
av insynen som skulle blockeras för djuren
med gardinen och resultatet blev såpass mörkt

Bild 4. Gammal, låg och mörk typ av skugghus

Bild 5. Nyare typ av skugghus med högt i tak.
I bakre ändan av skugghuset syns gardin som
testas som alternativ mörkläggning.
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av gardinen dagtid att det kändes säkrast att ha
taklamporna (glödlampor) tända i skugghuset från
gryning till skymning. Farmaren hade en timer i
skugghuset som han korrigerade med jämna
mellanrum för att följa naturlig dagslängd.
Ljusstyrkan för de tre försöksgrupperna mättes
dygnet runt både på insidan och utsidan av
skugghuset under hela försöket med ljusmätarna
från CiNet (se avsnitt 2.c1)).
Farmaren placerade 24 ungdjur i varje grupp den
5.9., det vill säga innan växthusodlarna hade tänt
lamporna i växthusen för säsongen. Kullsyskon
fördelades jämt över grupperna för att minska den
genetiska betydelsen av pälsutvecklingen. Vilket
skede utvecklingen av vinterpälsen befann sig i på
en skala mellan 1-5 bedömdes av en representant
från Turkistuottajat Oyj vid två (11.10. och 5.11.)
tillfällen under hösten. Samma person bedömde
även skinnens kvalitet efter pälsning för att se om
det fanns skillnader i kvalitet mellan grupperna.

Bild 6. Gardiner sattes på utsidan av skugghus
för att minska ljusstyrkan hos djuren.

Djuren hade pälsats under normal pälsningstid
vecka 47 och lika många djur från varje
försöksgrupp pälsades per dag. Pälsfarmaren
vägde även djuren efter avlivning för att se om
det fanns skillnader mellan grupperna i storlek
på djuren, vilket kunde vara fallet om
uppväxtmiljön påverkar aptit eller hälsa. Datat
testades med Kruskal-Wallis i programmet R för
att se om det fanns skillnader mellan grupperna.
Resultaten presenterades på slutseminariet den
15.2.2011 och finns i denna rapport i del 4.
Resultat och verkningar.

ii. Studieresa till Nederländerna

Bild 7. Studiebesök i Nederländerna: George
Steentjes från företaget Leen Huisman diskuterar
gardiner med resenärerna på Demokwerkerij
Westland. I bild: Paulina Kaivo-oja, Carolin
Nuortila och Nita Koskinen.

I Nederländerna finns många och stora växthus
och de är även stora minkproducenter. Under
projektets gång har frågan om hur man gör där i
fråga om utsläpp av ljus från växthus och
minkar och ljus dykt upp vid ett flertal tillfällen.
För att lära sig mer åkte projektledaren och
12

slutarbetaren från YA! med forskare från MTT/forskning om husdjursproduktion och från
Martens Trädgårdsstiftelse, samt en pälsdjursuppfödare från Korsnäs och en växthusodlare
från Närpes till Nederländerna på en studieresa den 14.– 17.9.2010. Tanken med
sammansättningen av resenärer var att få så många infallsvinklar som möjligt under besöken.
Inför resan hölls ett planeringsmöte där programmet och frågor till besöksmålen diskuterades.
Resenärerna skrev tillsammans en dagbok om resan och besöken. Dagboken finns som bilaga
3 i denna rapport. Veckan efter resan samlades resenärerna återigen för att diskutera lärdomar
från resan och hur den kunskapen kan användas i projektområdet. Funderingarna från det
mötet presenterades på referensgruppsmöte 3/2010 den 25.10.2010. Blädderexemplar av
dagboken har skickats runt bland åhörarna på SÖP byarundor, funnits i YA! -montern på FPFTTOYjs skinnutställning i oktober 2010 och skickats runt bland åhörarna på slutseminariet
15.2.2011. Lärdomar från resan har även blivit omnämnda i media (se nedan).

4) Informering om projektet och dess resultat
Projektet har deltagit i mässor och seminarier för att informera målgruppen och allmänheten
om projektet och för att knyta kontakter som kan vara till nytta för projektet. Möten och
seminarier har även fungerat som mycket viktiga tillfällen att lyssna på målgruppen och få
nya infallsvinklar i problemlösningen och ny kunskap om ämnet.
Ett informationsblad (bilaga 4) utarbetades under sommaren 2009 och printades ut för att
delas ut vid mässor och andra informationstillfällen under hela projekttiden. Till NJF
pälsdjursforskarseminarium i Vasa trycktes en poster (bilaga 5) och informationsblad på
engelska som ”handouts” (bilaga 6). De engelskspråkiga informationsbladen användes även
på studieresan i Nederländerna, samt med övriga kontakter utanför Finland.
Mässor, möten och seminarier som projektet har deltagit i under projekttiden listas nedan.
Datum

Evenemang

Plats

Innehåll

Deltagare

30.7.2.8.2009

Farmarimässa

Karleby

Finlands
pälsdjursuppfödares
monter, infoblad

öppet för allmänhet

6.-7.8.2009

Närpes Trädgårds
Expo

Närpes ishall

Martens
trädgårdstiftelses monter,
informationsblad

branschfolk

22.9.2009

Närpes
trädgårdsproduce
nter styrelsemöte

Närpes

projektpresentation,
diskussion

Närpes
trädgårdsproducenter
styrelse

SÖP byarundor

Övermark,
Taklax,
Harrström,
Molpe

kort presentation av
projektet

SÖP medlemmar

30.9.,
7.10.2009
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9.10.10.2009

FPF, TTOYj
Riksskinnutställni
ng

Vanda

YA! monter,
informationsblad

branschfolk

13.–
15.10.2009

NJF
pälsdjursseminari
um

Vasa

poster, informationsblad

pälsdjursforskare från
hela Europa,
branchfolk

22.10.2009

Närpes
pälsfarmarförenin
g höstmöte

Närpes

projektpresentation

Närpes
pälsfarmarförening
medlemmar

17.11.2009

ÖSP
trädgårdsseminari
um

Närpes

projektpresentation

odlare, branschfolk

2729.1.2010

FPF foderdagar

Viking Line
m/s Gabriella

presentation av resultat
så långt, diskussioner

farmare, MTT, FPF,
branschfolk

6.2.2010

SÖP
skinnutställning

Stjärnhallen,
Nykarleby

YA! monter, infoblad

farmare, branschen

23.2.2010

Martens
odlarmöte

Martens
Trädgårdsstifte
lse, Övermark

presentation av resultat
så långt, diskussion

öppet för alla, odlare

28.3.2010

Närpes
Pälsfarmarförenin
g vårmöte

Närpes

aktuell info om projektet

medlemmar

3.5.2010

YA! Seminarium
om ljusets
inverkan på
pälsdjur

YA! Gamla
Vasa

presentation av projekt,
diskussion

branschfolk, farmare,
forskare

18.5.2010

FPF konsulentdag

Vasa

Aktuell info om projektet

konsulenter,
branschfolk

14.917.9.2010

Studieresa

Nederländerna

24.9.2010

Studiebesök

Etelän Minkki,
Orimattila

29.9.,
6.10.2010

SÖP Byarundor

Övermark,
Taklax,
Harrström,
Molpe

8.-9.10.2010

FPF, TTOYj
Riksskinnutställni
ng

Vanda

2728.1.2011

FPF foderdagar

Hotell Sani,
Kalajoki

Studiebesök hos företag,
forskningscentra,
myndighet osv.
Presentationer och
diskussioner
Besök på
uppfödningshall för mink
i ett fd hönshus utan
fönster. Diskussion om
ljusförhållanden
Presentation av resultat
fältförsök, dagbok
studieresa
Monter, infoblad om
projektet,
blädderexemplar av
dagbok studieresa
Sista chansen att träffa
branschfolk och forskare
för diskussion innan
slutseminariet

Odlare, forskare och
projektpersonal
reste

Forskare från MTT,
folk från Luova Oy
och FPF

SÖP medlemmar

Farmare, branschfolk,
FPF, forskare

farmare, MTT, FPF,
branschfolk
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15.2.2011

Slutseminarium
för projektet

YA! Närpes

Presentation av projekt
och resultat, diskussion.
Program: se bilaga 7

Farmare, odlare,
branschfolk, Närpes
stad, Korsnäs
kommun, Västkustens
miljöenhet,
journalister mm.

Projektledaren skickade in en presentation om projektet som publicerades i Turkistalous och
Finsk pälstidskrift nr 5/2009. Artiklar om projektet kom även ut under 2009 i Landsbygdens
Folk den 25.9. och Syd-Österbotten den 29.10. Projektledaren skickade in en text om
studieresan i Nederländerna till
SÖP bloggen som finns på Finska
pälsdjursuppfödares förbunds
medlemssida
och
den
publicerades den 27.10.2010. Den
23.12.2010
skrev
tidningen
Landsbygdens Folk om aktuellt i
projektet och om studieresan.
Projektet har också omnämnts i
seminariereferat i Trädgårdsnytt
03/2010 och Finsk Pälstidskrift
6/2010.
Bild 8. Deltagare vid slutseminariet för projektet den 15.2.2011 på YA! i

Sunnuntaisuomalainen
Närpes
skrev den 13.2.2011 en
artikel om ljusföroreningar
där
det
nämndes att konstljusets
inverkan på pälsdjur
utreds i Korsnäs. Från
slutseminariet och om
resultaten i projektet
rapporterades om i
Vasabladet 16.2., SydÖsterbotten 17.2. och
Landsbygdens
Folk
25.2.2011.
Projektet
hade annonserat om
slutseminariet i tidningen Bild 9. Susanne West, trädgårdsombudsman hos ÖSP svarar på fråga i
Landsbygdens Folk den slutseminariets paneldebatt, ledd av stadsdirektören Hans-Erik Lindqvist i
Närpes.
4.2.2011 och i SydÖsterbotten
den
5.2.2011. Ett pressmeddelande om slutseminariet sändes den 11.2.2011.
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d) Tidtabell
Projektet genomfördes under tiden 1.1.2009–31.3.2011. Projektledaren började sitt arbete den
4.5.2009. Arbetet har i grova drag sett ut som följande:
2009
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Start av projekt
Inledande kontakter med samarbetsparter
Planering av åtgärder i detalj
Litteraturstudie
Informationsmaterial om projektet (poster och infoblad)
Insamlande av uppgifter till undersökningar
Bearbetning av insamlat material
Förberedelse och genomförande av ljusmätningar
Möten och informering samarbetsparter, målgrupp och allmänhet

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Årsrapport 2009 och utbetalningsansökan
Bearbetning insamlad data
Litteratursök fortsättning och uppdatering litteraturstudie
Enkäter om parningar och valpningar till pälsfarmarna
Planering och genomförande av spermieprovtagning och analys
Planering av nya åtgärder
Ändringsansökan till ELY-centralen
Halvårsrapport 2010 och utbetalningsansökan
Ljuskartor till farmerna
Planering och genomförande av studieresa till Nederländerna
Bearbetning av dagboken från studieresan
Planering och genomförande av utredningen över växthusgardiner
Planering och genomförande av kompletterande ljusmätningar på
pälsfarmer
Planering och uppsättning av trådlösa ljusmätare på pälsfarmer (CiNet)
Planering och genomförande av ljusblocksförsök på farm
Bearbetning av insamlad data
Informering och möten med samarbetsparter, målgrupp och allmänhet

−
−
−
−
−
−
−
−

Årsrapport 2010 och utbetalningsansökan
Analyser av data från ljusmätningar med CiNet
Sammanställning av alla resultat
Utformning av slutsatser och rekommendationer
Diskussioner med näringarna
Slutseminarium
Slutrapport
Avslutande av projekt och sista utbetalningsansökan

2010

2011
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e) Resurser
−
−
−
−

En heltidsanställd projektledare
Student/slutarbetare anställd för utredning av tekniska lösningar
Personer som anställs för korta och specifika uppdrag i utredningen
Projektadministration t.ex. projektsekreterare, projektchef som arbetar enstaka
timmar i projektet
− Arbetsrum, dator, telefon, mötesutrymmen
− Utrustning som behövs för fältarbete: mätare, skyddskläder etc

f) Organiseringen av genomförandet
Projektledaren har arbetat med planering, organisering och genomförandet av åtgärderna i
projektet och fungerat som kontaktperson och länk för och mellan näringarna. Projektledaren
sköter även administrativa uppgifter som sammankallande till möten, protokollskrivning,
avtal och upprättande av informationsmaterial. Projektledaren är den som informerar om
projektet utåt till näringarna och allmänheten. Projektchefen ansvarar för projektet.
Projektsekreterare och annan projektadministration är anställda inom YA! Yrkeskademin i
Österbotten och sköter bokföring och andra uppgifter som räknas till projektet. Projektet har
en referensgrupp som arbetar aktivt tillsammans med projektledaren vad gäller själva
utredningen. Referensgruppen och andra samarbetspartners bidrar med kompetens och
sakkunskap från de involverade branscherna. En mindre arbetsgrupp sammankallas för
planering av specifika ärenden och då kan även personer som ej normalt ingår i
referensgruppen kallas in.

g) Kostnader och finansiering
Budgeten för projektet uppgår till 164 800 € och finansieras till 90 % av Österbottens ELYcentral. Den privata andelen på 10 % finansieras av Närpes Trädgårdsproducenter och
Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening.

h) Rapportering och uppföljning
Sex referensgruppsmöten har hållits under tiden 1.1.2009–31.3.2011, samt ett antal
planeringsmöten för planering av enskilda åtgärder med mindre antal deltagare.
Projektledaren har även haft möten och samtal under året med farmare, odlare och
samarbetsparter för att diskutera projektet, dess innehåll och upplägg.
Kort information om referensgruppsmötena listas nedan:
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Möte nr

Datum

Deltagare

Innehåll

1/2009

13.5.2009

2/2009

24.8.2009

Projektets målsättning och verksamhet
diskuterades
Resultat litteraturstudie, presentation av
planerade åtgärder

1/2010

18.1.2010

ÖSP, SÖP, Martens
trädgårdsstiftelse, MTT, YA!
ÖSP, SÖP, Martens
trädgårdsstiftelse, Närpes
trädgårdsproducenter, FPF,
Närpes pälsfarmarförening, YA!
SÖP, FPF, Martens
trädgårdsstiftelse, MTT, Närpes
Trädgårdsproducenter, YA!

2/2010

20.5.2010

SÖP, Närpes
Pälsfarmarförening, Martens
trädgårdsstiftelse, YA!

3/2010

25.10.2010

ÖSP, SÖP, FPF, Martens
trädgårdsstiftelse, Närpes
trädgårdsproducenter, Närpes
Pälsfarmarförening YA!

1/2011

24.2.2011

ÖSP, SÖP, Martens
trädgårdsstiftelse, MTT, Närpes
trädgårdsproducenter, YA!

Genomgång av föregående höst, resultat
undersökningen av valpresultat 2000-2009,
preliminära resultat ljusmätningarna, nya
undersökningar diskuterades.
Senaste resultaten från fältstudie och
litteraturstudie. Ändringsansökan till ELYcentralen med förlängning av projekttiden,
tillägg av utredning om tekniska lösningar och
Hollandsresa.
Senaste resultaten från undersökningarna och
allmänt om verksamheten. Diskussion om
Hollandsresan. Beslutades att SÖP och ÖSP tar
en aktiv roll i projektet under slutskedet för att ta
över ärendet efter projektet.
Genomgång av slutrapporten och utvärdering av
projektet

En årsrapport för år 2009 skickades till Österbottens ELY-central i samband med
utbetalningsansökan i mars 2010. En halvårsrapport för tiden 1.1. – 31.6.2010 skickades till
Österbottens ELY-central i samband med utbetalningsansökan i september 2010. Båda
rapporterna har även skickats till de privata finansiärerna. En årsrapport för 2010 skickades
till ELY-centralen i samband med utbetalningsansökan i mars 2011. Slutrapporten skickas
under våren 2011 till finansiärer, samarbetsparter och övriga som är berörda av ämnet.

i) Hypoteser och genomförandet och risker
Hypotesen är att ljuset från intilliggande belysta åretruntodlingar i växthus påverkar
pälsdjurens valpresultat och pälsutveckling negativt vilket leder till inkomstbortfall för
drabbade pälsfarmare. Om så är fallet, är det viktigt att veta i vilken grad djuren påverkas av
ljuset från växthusen och vilka faktorer som styr ljusstyrkan på farmer i område med
åretruntodlingar i växthus. När man vet vad som påverkar ljusstyrkan på farmer och vet vilken
ljusstyrka som inte bör överskridas på en farm, kan man planera för de åtgärder som krävs för
att näringarna ska kunna samexistera i området. Samtidigt kan ett lugnande besked ges till
dem som har varit oroliga över ljuset på sin farm, men där oron visar sig vara obefogad.
De första viktiga stegen är att ta reda på vad man vet om hur djur påverkas av ljus utifrån
tidigare forskning, kartläggning av hur ljust det är på farmerna och om man med befintliga
uppgifter om valpresultat längre bak i tiden kan hitta några trender orsakade av ljus.
Utmaningarna i projektet kommer då man ska försöka få svar på frågor som inte kan hittas i
litteraturen eller om det inte finns klara och tydliga fall där ljuset skulle ha påverkat djuren.
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Det finns en risk att människor inte vill tro på eller ta till sig det resultat som
projektet kommer fram till. Då kan det vara svårt att genomföra de åtgärder som
behövs för att näringarna ska samexistera. Det är viktigt att under projekttiden
reda ut hur resultaten ska användas efter att projektet är slut och att bestämma
vem som tar på sig den uppgiften.
För projektets egna fältundersökningar är den största utmaningen att de inte kan utföras under
kontrollerade och standardiserade förhållanden. Pälsfarmer och växthus är placerade på olika
sätt i förhållande till varandra. Valpresultat och pälsutveckling hos pälsdjuren påverkas av en
mängd olika faktorer, som gener, foder, sjukdomar, väder och hur man sköter om djuren.
Även växthusen ser olika ut: de har olika form, areal, belysningstider, gardiner osv. Dessutom
ligger växthusen nära varandra och det är oftast omöjligt att avgränsa exakt vilket växthus ljus
på en viss punkt i Närpes kommer ifrån. Det går inte att styra om en odlare sätter upp gardiner
mitt i undersökningsperioden eller släcker ljuset under några veckor mitt i
ljusmätningsperioden.
För att projektet ska ha en chans att nå målsättningen är det viktigt att pälsfarmare och
växthusodlare i Närpes och Korsnäs är samarbetsvilliga och intresserade av att lämna ut
information och villiga att lägga ner den extra tid och arbetsinsats som behövs för insamling
av uppgifter. En risk är att inte få ihop tillräckligt antal pälsfarmer för att kunna få tillförlitliga
svar i undersökningen. Fördelningen över ljusstyrkan på de medverkande farmerna går inte att
förutbestämma eftersom projektet är den första som gör kartläggningen över ljusstyrkorna i
området. Det kanske inte finns tillräckligt många farmer som inte exponeras alls för ljus från
växthus eller sådana som har väldigt hög ljusstyrka på grund av intilliggande växthus för att
kunna göra en jämförelse. Vi vet inte från början vad den kritiska ljusstyrkan skulle kunna
vara, om det finns en sådan. Risken finns att inte få ihop tillräckligt (många) ljusa farmer med
i undersökningen för att hitta den. För fältundersökningens del kan vädret begränsa
möjligheterna till ljusmätningar. För de övriga undersökningarnas del så finns det risk att det
inte går att få tag på det material och data som behövs.

3. Samarbetspartner
Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening (SÖP), Österbottens svenska producentförbund
(ÖSP), MTT/forskning om husdjursproduktion (forskningscentralen för jordbruk och
livsmedelsekonomi), Martens Trädgårdsstiftelse, Närpes trädgårdsproducenter och Närpes
Pälsfarmarförening
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4. Resultat och verkningar
Litteraturstudien
Se bilaga 1.

Utvecklingen av växthusarealen senaste decenniet
Det senaste decenniet har den belysta växthusarealen i Närpes ökat kraftigt. Arealen belyst
tomat- och gurkodling i Närpes var 73 735 m2 år 2002. År 2008 hade den arealen ökat till
190 985m2 (figur 1, källa: TIKE). Tomat belyses ofta mellan september och april, medan
gurkodlingar kan belysas året runt. Ljusintensiteten för tomat är ca 220 W/m2 och för gurka
uppemot 300 W/m2.
Totala arealen belyst odling i Närpes år 2008 var 264 551 m2 om man förutom tomat- och
gurka även räknar med odling av blommor och plantor. Dessa belyses dock med ungefär
hälften av den ljusmängden som till tomat och gurkor och de belyses under korta perioder
under vinterhalvåret. Situationen i Närpes är rätt unik då samma utveckling inte har skett i
övriga delar av Österbotten (figur 1). Den belysta tomat- och gurkodlingen i övriga
Österbotten (inklusive Korsnäs) har ökat från 13 156 m2 år 2002 till 42 071 m2 år 2008.
300000

areal (m2)

250000
200000
150000

Närpes totalt belyst

100000

Närpes tomat + gurka
övr Österbotten t & g

50000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

år
Figur 1. Arealen belyst växthusodling i Närpes och övriga Österbotten mellan åren 2002-2008.
Källa: TIKE

Utvecklingen av valpresultat senaste decenniet
Om ljuset från växthusbelysningen skulle vara ett omfattande problem på farmerna i Närpes
och Korsnäs, så borde det avspeglas i genomsnittet för valpresultatet på farmerna i
kommunerna. I figur två ser man hur valpresultatet har utvecklats i Närpes, Korsnäs och hela
landet för mörk och brun mink. 2004 var ett dåligt år framförallt i Närpes, men samma trend
kan ses i hela landet. Ett enstaka år kan det ha hänt vad som helst som försämrar
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valpresultatet. Väder, sjukdomar och fodersammansättning kan ha stor inverkan på
valpresultat inom ett område. Valpresultatet i Närpes har annars senaste åren varit väldigt likt
den i hela landet. Korsnäs har däremot haft aningen bättre resultat än genomsnittet under
2008-2009 (källa: STKL-FPF).
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valpar/parad hona
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Figur 2. Valpresultat (valpar/parad hona) för Närpes, Korsnäs och hela landet för mörk och brun
mink åren 2000-2009. Observera att den vertikala axeln är kapad. Källa: STKL-FPF

Utifrån att titta på genomsnittet för alla farmer i Närpes kan man inte säga något om ljuset
påverkar minkarna eller inte, men man ser att problemet inte är så omfattande att genomsnittet
för hela kommunen skulle påverkas märkbart. Det finns inget samband mellan valpresultat
hos alla pälsfarmare i Närpes och belyst växthusareal i hela kommunen (spearman rank
correlation i R).
Ett annat sätt att se på reproduktionen är att se på antal tomma honor. Det är ett mått som
kanske säger mer om brunsten än vad valpresultatet gör. Exempelvis kan dålig
spermiekvalitet hos hanarna synas i antalet tomma honor. En hög andel (%) tomma honor är
ett negativt resultat. I figur tre ser man att hos mörk mink ligger andelen tomma honor i
Närpes på ungefär samma nivå som i Korsnäs och landet i övrigt. Precis som för
mörk mink
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Figur 3. Andel tomma honor (%) för Närpes, Korsnäs och hela landet för mörk och brun mink åren
2000-2009. Observera att den vertikala axeln är kapad. Källa: STKL-FPF
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Valpresultatet för blårävar har minskat i hela
landet det senaste decenniet (figur 4, källa
STKL-FPF). Korsnäs har däremot haft en
ganska stabil utveckling. Utvecklingen i Närpes
har fortsatt nedåt, trots att den nedåtgående
trenden har stannat av i övriga landet.
Valpresultatet hos blåräv i Närpes var 5,39
valpar/seminerad hona år 2000, mot 4,56 år
2009. Orsakerna till nedgången kan vara
många. Spridningen i valpresultatet för blåräv
är stort mellan farmerna och trots den
nedåtgående trenden finns inget samband
mellan belyst växthusareal i hela kommunen
och valpresultatet för blårävsfarmerna i
kommunen (spearman rank correlation i R).
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valpresultatet var andelen tomma honor högt år 2004, men sämre resultat i Närpes än övriga
landet. Däremot har andelen tomma honor hos brun mink i Närpes sedan 2004 alltid mer eller
mindre legat på en lite högre nivå än landet i helhet. I Korsnäs har andelen tomma honor hos
brun mink konstant legat någon procentenhet under hela landet.

landet

Figur 4. Valpresultat (valpar/seminerad hona)
hos blårävar i Korsnäs, Närpes och hela landet
mellan åren 2000-2009. Observera att den
vertikala axeln är kapad. Källa: STKL-FPF
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tomma honor (%)

Andelen tomma honor hos blårävarna i
Närpes har haft en nedåtgående trend
(figur 5). I början av 2000-talet hade
man flera procentenheter större andel
tomma honor än hela landet, medan
man de senaste åren har legat ganska
jämt med hela landet, en positiv
utveckling med andra ord.

15
närpes

13

landet
korsnäs

11
9
2000 2002 2004 2006 2008

Kartläggning av ljusstyrkor på pälsfarmer

Figur 5. Andelen tomma blårävshonor i % på farmer i Korsnäs,
Närpes och hela landet. Källa: STKL-FPF

Ljusstyrkan mättes med luxmätare på 28
farmer i Korsnäs och Närpes. De flesta
farmer som deltog i undersökningen
hade mindre än två km till närmaste
belysta växthus, men även farmer
längrebort från växthus deltog (figur 6).
Figur 6. Till höger: Fördelningen över vilket
avstånd de deltagande pälsfarmerna hade till
närmaste belysta växthus år 2009.
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Tabell 1. Ljusstyrkan på farmen mättes på flera punkter både i luften och vid skugghusen där ett medelvärde räknades ut för varje mättillfälle. Medelvärdet från fyra mättillfällen ger farmens ljusstyrka.

Mättillfälle

Väder

Lux medel
skugghus

Lux medel
luften

1

Mulet

0,24

0,81

2

Halvklart

0,15

0,25

3

Mulet

0,12

0.50

4

Mulet, lite snö

0,24

0,54

0,19

0,52

Farmens
ljusstyrka

De flesta pälsfarmer som deltog i undersökningen hade från mätningarna hösten 2009 en
genomsnittlig ljusstyrka (medel av fyra mättillfällen) under 0,2 lux vid skugghusen och under
0,5 lux i luften på farmen (figur 7). De som hade högre ljusstyrkor än så var väldigt få och det
försvårar arbetet med att tolka parnings- och valpningsframgång nästföljande vår. Hur den
genomsnittliga ljusstyrkan mäts för varje farm kan man se i tabell 1.
Ljusmätningarna från pälsfarmerna hösten 2009 och kompletterande ljusmätningar på farmer
där närliggande växthusodlare hade byggt ut växthuset under 2010 visar att ljusstyrkan både
vid skugghusen och i luften på pälsfarmen påverkas av avståndet till växthuset (linjär
regression, loggade data i R: R2 i skugghus: 0,47, luft: 0,50, p< 0,001 båda, figur 8 i
otransformerad form). Ljusstyrkan varierar mellan mättillfällen på en och samma farm på
grund av att olika väder gör att ljuset sprids olika bra från växthuset. Vid klart väder går ljuset
rätt upp mot himlen, medan det vid mulet väder reflekteras ner från molnen (personlig
observation). Figur åtta visar att när avståndet är mindre än en km från växthuset så börjar
ljusstyrkan på farmen öka. På de mörkare farmerna är variationen mellan mättillfällen i
ljusstyrkan låg.

Figur 7. Fördelning över farmerna i undersökningen baserat på vilken ljusstyrka de hade vid
skugghusen och i luften på farmen i genomsnitt från mätningar hösten 2009.
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Figur 8. Ljusstyrkan på pälsfarmen både vid skugghusen och i luften ökar ju närmare farmen ligger
en belyst växthusodling. Varje punkt representerar ljusstyrkan vid ett mättillfälle och därmed kan
flera punkter i figuren vara från samma farm.
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Figur 9. Ljusstyrkan på pälsfarmen både vid skugghusen och i luften ökar när arealen belyst
växthusodling nära farmen ökar. Varje punkt representerar ljusstyrkan vid ett mättillfälle och
därmed kan flera punkter i figuren vara från samma farm.
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Även arealen på växthuset påverkar ljusstyrkan på farmen både vid skugghusen och i luften
(linjär regression, loggad ljusstyrka mot areal i R: R2 skugghus: 0,43, luft: 0,34, p<0,001
båda, figur 9 i otransformerad form). Från figur nio avläses att ljusstyrkorna börjar stiga
ganska kraftigt om den sammanlagda belysta växthusarealen inom en km radie från farmen
överstiger en ha. Ju större areal de intilliggande växthusen har desto större är variationen i
ljusstyrka på farmen på grund av väder (se ovan). Den stora variationen i ljusstyrka mellan
mättillfällena på en och samma farm gör det svårt att räkna ut ett medelvärde för de ”ljusare”
farmerna på några få mättillfällen. De säger inte så mycket om hur ofta ljusstyrkan är på en
viss nivå och vilka de högsta ljusstyrkorna på farmen är i verkligheten.
Mätningarna för hand var ett bra sätt att göra en grov kartläggning över ljusstyrkorna på
farmerna. Metoden möjliggjorde att få information från många farmer på kort tid. Hur
ljusstyrkorna varierar under dygnet och hur väl punktmätningarna avspeglar verkligheten ser
man i figur 10 och tabellerna 2-3. I figur 10, som visar ljusstyrkorna vid skugghusen, ser man
att de varierar väldigt kraftigt på de ljusare farmerna under natten. Skillnaderna mellan nätter
är också stora. Tiden då det är mörkt är olika för olika farmer då växthusen har olika
belysningstider. I vissa fall kan pälsfarmen ha flera växthusföretag i sin närhet och på grund
av olika belysningstider och ljusintensitet i de olika företagen, kan ljusstyrkan variera under
natten på farmen. Väder är annars den faktorn som bidrar till den stora variationen i
ljusstyrka. CiNet- mätarna kunde inte registrera ljusstyrkor under ca 0,5 lux, men annars var
mätnoggrannheten 0,02 lux.
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Figur 10. Ljusstyrkor vid skugghusen på farmer nära växthus varierar kraftigt både under natten, men även mellan
nätter. På den mörka farmen som ligger ca 5km från ett belyst växthus ser man inte någon förhöjd ljusstyrka
mellan solnedgång och – uppgång. Mätarna kunde ej mäta under ca 0,5 lux, noggrannheten i övrigt 0,02 lux.
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Tabell 2. Ljusstyrkor vid skugghusen uppmätta mellan slutet av oktober 2010 och början av januari
2011 vid tre farmer av olika ljusstyrka med CiNet.

avstånd till växthus
areal växthus inom 1 km
nätter med > 5 lux*
nätter med > 2 lux*
nätter med > 1 lux*
nätter med > 0,75 lux*
medel 2009

Mörk
4 900 m
0 m2
0%
0%
0%
0%
0,01 lux

Mellan
400 m
7 400 m2
0%
16 %
44 %
60 %
0,25 lux

Ljus
100 m
29 200 m2
11 %
43 %
63 %
74 %
1,26 lux

* värden uppmätta någon gång mellan solnedgång och -uppgång

Figur 10 och tabell 2-3 visar att den mörka farmen, som har nästan fem km till närmaste
belysta växthus, aldrig har förhöjda ljusstyrkor mellan solnedgång och -uppgång, varken vid
skugghusen eller i luften på farmen. Mellanfarmen, som har knappa 400 m till närmaste
växthus, hade tidvis förvånansvärt höga ljusstyrkor jämför med punktmätningarna hösten
innan, då han i genomsnitt hade 0,25 lux vid skugghusen och 0,68 lux i luften. Under 44 % av
nätterna från slutet av oktober 2010 till början av januari 2011 uppmättes ljusstyrkor över en
lux vid skugghusen någon gång mellan solnedgång och -uppgång. Motsvarande luxmängd
nåddes 70 % av nätterna i luften. Mätningarna som gjordes för hand hösten 2009 ligger i
underkant, men antagligen bara på farmer som även då kom upp i någorlunda höga
ljusstyrkor. Man bör också komma ihåg att dessa ljusstyrkor inte existerar nätterna igenom.
Att det låg snö i backen från början av november 2010 och hela mätperioden ut, kan ha
bidragit till högre värden än året innan.
Tabell 3. Ljusstyrkor i luften vid tre farmer av olika ljusstyrka med CiNet. För farmernas avstånd till växthus se
tabell 2.
Mörk
nätter med > 10 lux*
nätter med > 5 lux*
nätter med > 1 lux*
medel 2009

Mellan

Ljus

0%

0%

19 %

0%

13 %

39 %

0%

70 %

84 %

0,68 lux

3,82 lux

0,02 lux
* värden uppmätta någon gång mellan solnedgång och -uppgång

Den ljusaste farmen där CiNet-mätningarna utfördes visar hur svårt det är att uppskatta
verklig ljusmängd på bara 4 mättillfällen. Ljusstyrkorna kan vara nere på ca 0 lux vid
skugghusen när belysningen är på i växthusen. Samtidigt som 11 % av nätterna har över 5 lux
någon gång mellan solnedgång och - uppgång vid samma skugghus. I luften mäter man
ljusstyrkor på över 10 lux var femte natt. Att den ljusaste farmens genomsnittliga ljusstyrka
från mätningarna 2009 ligger i underkant kan bero på att växthusarealen nära hans farm har
ökat under hösten 2010. Inne i skugghusen var ljusstyrkorna mycket lägre än på utsidan på
alla tre farmer. Bara den ljusaste farmen kommer över 0,75 lux, och det bara 7 % av nätterna.
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Parningsframgång hos mink
Parningsframgången är kanske det viktigaste måttet på om konstljuset påverkar valpresultatet
genom att påverka brunsten. Eftersom det inte är något man för statistik över hos
pälsförbundet så finns inte information att få från längre bak i tiden. Ingen pälsfarm med mörk
mink i undersökningen hade över 0,5 lux vid skugghusen i genomsnitt och ingen med brun
mink hade över 0,30 lux. Hur ljusstyrkorna har erhållits kan ses i tabell 1. De ljusstyrkor som
fanns hos minkfarmerna under säsongen 09/10 har inte påverkat parningsprocenten, dvs. hur
stor del av honorna som fanns till avel som parade (figur 11). Den lägsta parningsprocenten
för mörk mink på en farm var 97,0 % och för brun mink 95,6 %. Dessa var på farmer med
0,11 lux och 0,16 lux respektive vid skugghusen.

100 %

parade honor

99 %
98 %

mörk mink
brun mink

97 %
96 %
95 %
0,00

0,10

0,20

0,30

ljusstyrka (lux)

0,40

0,50

Figur 11. Parnings -% för farmer med mörka (n farmer = 12) och bruna (n farmer = 11)
minkhonor våren 2010 jämfört med ljusstyrkorna på farmerna hösten 2009.

Trots att parningsframgången hos minkar inte påverkades av ljusstyrkorna som farmerna hade
hösten 2009, så har ljusstyrkorna ändå räckt till för att honor ska komma tidigare i brunst än
normalt. För mörk mink har de första honorna parats en dag tidigare på farm med över 1 lux i
snitt i luften. 50 % av honorna på den ljusa farmen var parade 2 dagar tidigare än på övriga
farmerna och parningssäsongen var också över fyra dagar tidigare än på mörka farmer, fem
dagar före mellanfarmer (figur 12). Man bör ha i åtanke att parningssäsongen för mink är kort,
bara ett par-tre veckor. Bruna minkars brunstutveckling verkar vara känsligare än mörka
minkars. Redan på farmer mellan 0,2 och 1 lux i luften i genomsnitt, infaller brunsten en dag
tidigare än på mörka farmer (figur 13).
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Figur 12. Brunstutveckling hos mörk mink. Parade honor på farmer kumulativt under våren 2010.
Honor på mörka farmer n=2797, på mellanfarmer n=2446 och på ljusa farmen= 270
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Figur 13. Brunstutveckling hos brun mink. Parade honor på farmer kumulativt under våren 2010.
Honor på mörka farmer n=1896, på mellanfarmer n=1266

Valpresultat 2010 hos mink
Ljusstyrkorna på farmerna i undersökningen hösten 2009 har inte haft någon betydelse för
valpresultatet eller för andelen tomma minkhonor på farmerna (figur 14). Valpresultatet
räknas som antal valpar/ parad hona. Självklart kan variationer förekomma mellan individer
på farmerna och det är inte uteslutet att även de medverkande farmerna kunde ha individer
som påverkas av ljuset. I denna undersökning har man bara sett till resultatet för farmen i sin
helhet.
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Figur 14. Valpresultat för mörk mink (n farmer=12) och brun mink (n farmer =9), samt andelen
tomma honor för mörk mink (n farmer=13) och brun mink (n farmer=10) våren 2010 jämfört med
farmernas ljusstyrka hösten 2009. Observera att vertikala axlarna är kapade.

Semineringsframgång hos räv
Rävar har en lång brunstperiod. Till skillnad från mink som paras efter datum i kalendern, så
vet man med större säkerhet när räven är i brunst eftersom det finns utrustning att mäta med. I
figur 15 kan man se att brunsten infaller generellt senare ju ljusare farm. 50 % av honorna
som man lyckas seminera på mörka farmer är seminerade den 30.3., medan motsvarade datum
för ”mellanfarmerna” är ett par dagar senare. Farmen som i genomsnitt har över 1 lux vid
skugghus hösten 2009 har 50 % av honorna seminerade (av de honor som totalt semineras) en
vecka senare än på mörka farmer. Mellanfarmerna, trots sin lite segare start än mörka
farmerna, är färdiga med brunsten redan den 18.april, medan man fortsätter med
semineringarna in på maj på de övriga farmerna.
Tydligast är skillnaden i tidpunkten för brunsten hos unga honor (figur 16). På ljusaste farmen
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Figur 15. Brunstutveckling hos blåräv. Parade honor på farmer kumulativt under våren 2010. Honor
som seminerades på mörka farmer n=436, på mellanfarmer n=359, >1 lux luft n=207, > 1 lux
skugghus n=74.
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kommer de första unga honorna inte i brunst förrän 4.4., då är redan 50 % av de unga honorna
på mörka farmer seminerade. Då semineringarna avslutas i början på maj har hälften av de
unga honorna på den ljusaste farmen inte kommit i brunst. Antagligen skulle fler komma i
brunst senare, men det är meningslöst att seminera så långt in på säsongen. Andelen honor
som seminerades våren 2010 verkar inte ha påverkats av ljuset hos blårävar (figur 17),
förutom hos just unga honor där ljusstyrkan vid skugghusen hösten 2009 har varit > 1 lux.
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Figur 16. Brunstutveckling hos unga blårävshonor. Seminerade honor på farmer kumulativt under
våren 2010. Honor som seminerades på mörka farmer n=109, på mellanfarmer n=28, >1 lux luft
n=74, > 1 lux skugghus n=19.
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Figur 17. Seminerings -% för farmer (alla: n= 10, unga: n=8, gamla: n=9)) med blårävshonor våren
2010 jämfört med ljusstyrkorna på farmerna hösten 2009.

Ljusets inverkan på blårävars spermiekvalitet
När man tittar på färsk blårävssperma i mikroskop så ser man inga skillander mellan ”ljusa”
och ”mörka” farmer på mängd ejakulat eller täthet och rörelse på spermierna (Kruskal-Wallis
i R i samtliga fall: p>0,05, figur 18). Detta är något som de flesta erfarna seminörer tittar efter
för att avgöra kvaliteten på hanarnas spermier.
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Figur 18. Uppskattning av mängd, täthet och rörelse på blårävssperma. Mörka hanarna (n=11) hade
inte vid något mättillfälle mer än 0,2 lux i luften. Mellan hanarna (n=10) hade inte vid något
mättillfälle mer än 0,5 lux vid skugghusen på farmen. Ljusa hanarna (n=10) kunde vid något
mättillfälle ha mer än 0,5 lux vid skugghusen på farmen. Inga statistiskt signifikanta skillnader
mellan grupperna. Mättillfällena baserar sig på ljusmätningar i projektet hösten 2009.

Vid närmare undersökning av fel på spermierna så ser man att hanarna från de ljusaste
farmerna har färre normala spermier (medel 66,3 % normala, SE ± 7,5) än hanarna på mörka
farmer (medel 80,2 % normala, SE ± 8,2) (SAS MIXED, p<0,05, figur 19). Mellanfarmerna
hade i medel 68,7%, SE ± 15,4 normala spermier. Det är inte någon skillnad i mängden
allvarliga fel mellan grupperna. Allvarliga fel betyder ofta fel på cellkärna och/eller DNA.
Felen leder ofta till tidig embryonal död eller oförmåga att fertilisera ägg. Däremot fanns en
signifikant skillnad på mängden lindriga fel (medel ± SE: ljus: 17.4 ± 6.9, mellan: 29.7 ±
15.9, mörk: 33.4 ± 8.5, SAS MIXED: p<0.01, figur 19). Till lindriga fel räknas sådana som
gör att spermien inte kan röra sig normalt och därmed inte kan ta sig till ägget. Exempel på
lindriga fel kan vara att huvudet har lossnat eller att spermien inte är mogen (ex. proximal
droppe). Om man tittar närmare på vilka lindriga fel som fanns i de olika grupperna så var det
inget specifikt fel som statistiskt signifikant skilde sig mer i någon av försöksgrupperna (tabell
4). Man kan dock genom att titta på medelvärden se en stor mängd proximala och distala
droppar, som har med spermiernas mognad att göra, på de ljusare farmerna. Variationen
mellan hanarna i varje grupp är såpass stora att fler hanar behöver testas för att med säkerhet
säga om det är mognadsgraden hos spermierna som är det som skiljer sig mellan grupperna.
Den här undersökningen visar att redan hanar på farmer som har mer än 0,2 lux i luften på
farmen har fler spermier med lindriga fel än de på mörka farmer. Det verkar som att den
ökade ljusmängden under hösten stör blårävshanarnas spermieutveckling så att man i mitten
av april när proverna är tagna, kan hitta stora mängder omogna spermier i ejakulatet.
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Figur 19. Jämförelse av andel blårävspermier som var normala, hade lindriga fel eller allvarliga fel
mellan hanar som hade olika ljusstyrka på farmen nattetid. Mörka hanarna (n=11) hade inte vid
något mättillfälle mer än 0,2 lux i luften. Mellan hanarna (n=10) hade inte vid något mättillfälle
mer än 0,5 lux vid skugghusen på farmen. Ljusa hanarna (n=9) kunde vid något mättillfälle ha mer
än 0,5 lux vid skugghusen på farmen. Skillnad i andelen normala (p<0,05) och andelen lindriga fel
(p<0,01) mellan grupperna.

Tabell 4. Lindriga fel hos blårävsspermier från hanar i de olika försöksgrupperna fördelat på
typ av fel.

Böjd svans
Lossnat huvud
Lossnad/svullen
akrosom
Proximal droppe
Distal droppe
Annan lindrig skada
Totalt

Mörk
1,6 ± 1,2
0,2 ± 0,3

Mellan
5,1 ± 6,3
0,6 ± 0,7

Ljus
2,8 ± 2,6
0.7 ± 0.5

P
NS
NS

0.1 ± 0.2
3.9 ± 2.6
10 ± 6
1.5 ± 0.6

0.5 ± 0.9
3.4 ± 3.5
18.4 ± 10.7
1.8 ± 2

0.1 ± 0.3
9.9 ± 11.4
18.1 ± 9.9
1.7 ± 1.8

NS
NS
NS
NS

17.4 ± 6.9a

29.7 ± 15.9bc

33.4 ± 8.5c

<0.01

Valpresultat 2010 för blåräv
Hur påverkar den försenade brunsten hos honor och den sämre spermiekvaliteten hos hanarna
på ljusa farmer valpresultatet hos blårävarna? Man kan se att det finns en trend mot sämre
valpresultat ju ljusare farm (figur 20). Bara sju blårävsfarmer hade skickat in enkäten om
valpresultat så det är svårt att dra några långtgående slutsatser från datat då det är så många
faktorer som inverkar på valpresultat. Andelen tomma honor visar också en trend mot sämre
resultat ju ljusare farm (figur 20). Allra tydligast syns försämringen hos unga honor, som även
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normalt sett kan ha högre andel tomma än vad gamla honor brukar ha. Hela tre stycken av sju
farmer hade över 40 % tomma unga honor, de två ljusaste och en som klassades som
”mellanfarm” i spermieundersökningen. Andelen tomma honor spelar in på valpresultatet
eftersom valpresultatet räknas som valpar per seminerad hona.
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Figur 20. Valpresultat och andel tomma honor för blåräv våren 2010 jämfört med farmernas ljusstyrka hösten
2009 (n farmer=7).

Ljusblockering på farm och effekten på pälsutveckling och kvalitet
Först är det viktigt att veta hur ljust det har varit hos försöksdjuren dagtid för att se om någon
grupp kan misstänkas varit under ”mörkerbehandling”, dvs att pälsutvecklingen påskyndats
för att djuren utsatts för kortare dagar än normalt. Ingen kontrollgrupp med naturligt dagsljus
var möjlig på farmen då hela farmen utsätts för växthusbelysningen nattetid. Gardingruppen
och gruppen med nya taket var i samma skugghus och hade glödlampor tända i taket från
soluppgång till – nedgång för att det inte skulle bli för mörkt hos gardingruppen dagtid.

ljusstyrka (lux)
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Figur 21. Ljusstyrkor i lux inne i skugghusen på burnivå under några dygn i november 2010. Jämförelse
mellan ny och gammal typ av skugghus, samt effekten av gardiner för skugghuset.
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Figur 21 visar att gamla skugghuset vid burnivå inne i skugghuset är mörkast dagtid och har
ljust kortast tid. Mulna dagar kommer gardingruppen upp i samma ljusstyrka inne i
skugghuset som nya gruppen (ca 100 lux), medan gamla skugghusgruppen inte ens kommer
upp i 50 lux, ljustoppen är också mycket smalare. Här syns tydligt varför man nuförtiden vill
bygga skugghus som har högre i tak så att djuren får så mycket naturligt dagsljus som möjligt.
På utsidan av skugghuset på burnivå är situationen en annan (figur 22). Här är gardingruppen
mörkast och kommer upp i ca 800 lux mitt på dagen, medan gamla huset ligegr runt 900 lux.
Hur ljust det blir på utsidan av nya huset vet vi inte, då luxmätaren inte mätte mer än till
999,99 lux. Ljusmätaren var riktad uppåt strax under gardinen eftersom den var riktad uppåt
vid de andra försöksgrupperna också. Det kan hända att djuren ändå uppfattade dagen som
ljusare än vad mätaren visar, då de ju hade en glipa utan gardin på ca 15 cm under mätaren.
Även burbotten var utan gardin och därifrån kom en del ljus. Det går inte med säkerhet att
säga om djuren i gardingruppen, eller i det gamla huset blivit ”mörkerbehandlade” jämfört
med gruppen med nya taket.

ljusstyrka (lux)

Både gardinerna och den gamla typen av skugghus skyddar ganska bra mot ljuset från
växthusen och skillnaderna mellan dessa två grupper är inte stora (tabell 5). Mellan slutet av
oktober och slutet av november uppmättes mer än 10 lux på burnivå vid nya huset under
några nätter, men aldrig i de andra grupperna. Hos gardingruppen uppmättes aldrig ens 5 lux,
och det bara under 3 % av nätterna i gamla skugghuset. I nya skugghuset uppmättes fem lux
eller mer under hela 28 % av nätterna under samma period.
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Figur 22. Ljusstyrkor i lux på utsidan av skugghusen på burnivå under några dygn i november 2010.
Jämförelse mellan ny och gammal typ av skugghus, samt effekten av gardiner för skugghuset. Ljusmätaren
mätte inte ljusstyrkor över 999,99 lux.
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Tabell 5. Ljusstyrkan på utsidan av skugghusen uppmätt någon gång mellan solnedgång
och – uppgång från slutet av oktober till slutet av november
Nya
3
28
53
67

% nätter > 10 lux
% nätter > 5 lux
% nätter med > 2 lux
% nätter med >1 lux

Gamla
0
3
33
56

Gardin
0
0
22
53

utvecklingsgrad

Den 11.oktober bedömdes hur långt i
5,00
utvecklingen
vinterpälsen
hade
4,00
hunnit hos försöksdjuren på en skala
mellan 1-5. Gardingruppen hade
3,00
nya
hunnit längst i utvecklingen (Kruskalgamla
2,00
Wallis i R, p=0,015). I genomsnitt
gardin
hade gardingruppen 2,94 poäng,
1,00
medan gruppen i nya huset hade 2,50
0,00
(figur23). Gruppen i gamla huset
11 okt*
5 nov
hade i genomsnitt 2,63 poäng. Vid
nästa bedömning 5.11. fanns inte längre Figur 23. Utvecklingsgraden hos vinterpälsen på en skala
någon skillnad i utvecklingsgraden hos mellan 1-5 hos blårävar beroende på vilken typ av
pälsen mellan grupperna (Kruskal- skugghus de är i. N= 24 / grupp. Statistik Kruskal-Wallis i
Wallis i R, p=0,09, figur 23). Det går R.
inte att säga om gardingruppen hade
varit under mörkerbehandling och därför utvecklats lite snabbare än övriga, eller om djuren i
det nya huset påverkades negativt av ljuset på nätterna och därför var efter i pälsutvecklingen
till en början.
3,50

kvalitet skala 1-5

3,00
2,50
2,00

nya

1,50

gamla

1,00

gardin

0,50
0,00
massa

täckning***

Figur 24. Kvalitet hos skinn på en skala mellan 1-5 hos
blårävar beroende på vilken typ av skugghus de är i. N=
24/grupp. Statistik: Kruskal-Wallis i R.

Kvaliteten på skinnen bedömdes efter
pälsningen på en skala mellan 1-5. I
skinnens massa fanns inga skillnader
mellan grupperna (Kruskal-Wallis i R,
p= 0,39, figur 24). Däremot var täckning
bäst i gardingruppen och sämst i
gruppen som varit i nya huset (medel:
gardin 3,33, gamla huset 2,71 och nya
huset 2,42, Kruskal-Wallis i R, p<
0,001, figur 24). I djurens vikt vid
pälsning fanns inga skillnader mellan
grupperna (medel ± SE: gardin 17,1 ±
2,2, gamla huset 17,6 ± 2,3, nya huset
17,5 ± 2,6, Anova i R, p=0,71).
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Mörkläggningen bör inte förbättra kvalitet på skinnen2 och eftersom djuren pälsades under
normal pälsningstid i vecka 47, så borde det inte ha funnits skillnader i skinnkvalitet på grund
av mörkbehandling. Att gruppen i nya huset hade sämst kvalitet sett till skinnens
täckningsgrad, beror troligtvis på att det är för ljust på farmen för normal pälsutveckling.
Gardinen, som var tillverkad för ljusblockering i växthus, var nödvändigtvis inte den bästa
lösningen att ha som ljusblock på farmen då den var dyr i inköp och blev snabbt sliten i regn
och vind. En anordning som öppnade upp gardinen för dagsljus skulle vara att föredra framför
belysning med lampor i skugghusen dagtid. Vilken inverkan gardinen skulle ha på brunsten
hos avelsdjuren skulle behöva utredas. Studien visar dock på att pälsfarmaren som har höga
ljusstyrkor på farmen inte bör ha sina djur som är avsedda att pälsas i den nya typen av ljusa
skugghus, istället bör mörkläggning av något slag ordnas.

Effekten av gardiner i växthus som ljusblockering
Se bilaga 2

Hollandsresan
Se bilaga 3

Slutsatser
Pälsdjur kan påverkas av konstljus från växthus. Bara för att farmen nås av ljus betyder dock
inte automatiskt att djuren påverkas - först när man mer än sporadiskt överskrider 1 lux på
burnivå vid skugghusen verkar det finnas en risk för försämrad parnings- eller
semineringsframgång, sämre valpresultat och påverkan på pälsutvecklingen. Majoriteten av
pälsfarmerna i projektområdet hade hösten 2009 under 0,2 lux i genomsnitt vid burnivå vid
skugghusen och ligger därmed inte i riskzonen för att djuren skulle påverkas av ljuset.
Eftersom utredningen visar att ljusstyrkor på upp till 0,5 lux i genomsnitt vid skugghusen inte
påverkar valpresultat så ligger det som grund för bedömningen av vilka åtgärder som bör
vidtas för att undvika problem på pälsfarmer i fortsättningen.
Ljusintensitet och areal i växthuset, samt avståndet till växthuset påverkar vilken ljusstyrkan
blir på den närliggande pälsfarmen. Sidogardiner har inte någon större betydelse för
ljusstyrkan på farmen, speciellt om farmen inte har direkt insyn till växthuset. Det mesta ljuset
som når farmen kommer från taket av växthusen.

2

Valtonen M. Melatoniiniprojekti, STKL-FPF, Loppuraportti 1987

36

Tips: Har man i genomsnitt runt 0,5 lux vid skugghusen, bör

parningarna för mink påbörjas några dagar tidigare än normalt.
Ljusstyrkan på farmen varierar med väder och väderleken varierar
mellan år – därmed kan den genomsnittliga ljustyrkan variera
mellan år.
Vid misstanke att farmen ligger i riskzonen för vad som är för ljust,
mät ljusstyrkan själv vid farmen på höstarna och jämför med
valpresultaten våren därpå.

− Tänk avstånd och areal framför gardiner vid nybygge eller tillbygge.
− Undvik tomat- och gurkodlingar på ca 10 000-20 000 m2 med belysning
närmare än 500 meter från en pälsfarm.
− Om arealen är större, öka avståndet.
−

Glöm inte att räkna med närliggande växthusföretag i arealen!

Intresset, samarbetet och verkan - utvärdering
Intresset för projektet hos pälsfarmare och växthusodlare i Närpes och Korsnäs har varit
tillfredställande. En misstro och aningen skeptisk inställning hos både farmare och
växthusodlare i början av projektet gick snart över i en nyfikenhet och ett hopp om att hitta
svar på oklarheter i fråga om ljuset. Så upplever åtminstone projektledaren situationen. Som
exempel kan nämnas att när en första inbjudan skickades till alla farmare i Närpes och
Korsnäs, 154 stycken, kom endast 27 svar in, trots frankerade svarskuvert. 13 stycken hade
kryssat i alternativet att de inte ville bli kontaktade av projektet igen. När projektledaren sedan
ringde upp farmare för att få fler deltagare till undersökningen, var man snabbt uppe i ett
lämpligt antal.
Samarbetet mellan projektledaren och pälsfarmarna och växthusodlarna har fungerat mycket
bra. Farmare och odlare har ställt upp då projektledaren har behövt göra undersökningar hos
dem och de har lämnat ut uppgifter som har behövts i undersökningarna. Svarsfrekvensen hos
pälsfarmarna för fältundersökningens enkäter var 75 % för parningar och 71 % för valpningar,
vilket kan ses som ett godtagbart resultat. Dock hade projektledaren önskat mer data att arbeta
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Projektet har nått målsättningen om att utreda huruvida pälsdjuren påverkas av
konstljus från växthus och hur omfattande problemet är i projektområdet.
Riktlinjer har utformats för hur kunskapen från projektet ska tillämpas. SÖP och
ÖSP har tagit på sig uppgiften att gå vidare i ärendet främst genom diskussioner
med de inblandade kommunerna.
Resultaten har tagits emot av pälsfarmarna och växthusodlarna med blandade
känslor. De allra flesta verkar vara lättade över resultaten. För de som upplever
sig ha problem har projektet inte kunnat ge direkta praktiska lösningar på
problemen. För framtida etableringar av nya växthus och pälsfarmer finns nu
rekommendationer för planeringen, för att undvika framtida problem.
Referensgruppens utvärdering
med för att få tillförlitligare svar på undersökningen, bland annat var farmer med höga
ljusstyrkor mycket få. För silverrävens del var antalet farmer så lågt i undersökningen att det
inte lönade sig att arbeta med datat.
Samarbetet med samarbetsparter och referensgruppen har fungerat bra. Utan den
expertkunskap och det oändliga antalet timmar av rådgivning, bollplank och pepp som
samarbetsparterna har ställt upp med hade inte projektet haft en chans att nå målsättningen.
Nita Koskinens insats och engagemang i projektet måste ges ett speciellt tack, utan den hade
projektet inte blivit lika lyckat.
Projektledaren har bjudits in till en mängd olika möten under hela projekttiden för att berätta
om projektet och det kan tolkas som ett stort intresse för projektet hos målgruppen. Samtidigt
kan man konstatera att information om projektet har nått ut till målgruppen och allmänheten i
jämn takt under hela projektet. Deltagarantalet på slutseminariet var 48 personer utöver
projektledaren, vilket kan ses som ett gott resultat. Det var en ganska jämn blandning av
växthusodlare, pälsfarmare, kommuntjänstemän och andra med anknytning till branscherna
och ämnet.
Om något skulle ha gjorts annorlunda så hade det varit mer effektivt att först enbart fokusera
på litteraturstudien och kartläggningen av ljusstyrkorna på pälsfarmer. Det hade gett svar på
de mest grundläggande frågorna i projektet och det hade räckt med ett kortare projekt på ca ett
år. Efter den första utredningen skulle resultaten utvärderas och resurser hade kunnat riktas
mer specifikt på de frågeställningar som behövde svar. Det är svårare att planera åtgärder och
budget för två år framåt då man står på ruta noll.
Trots att frågeställningen för projektet har gällt ett litet område med en unik situation, har
projektledaren fått förfrågningar om resultaten och om råd från andra håll, till och med från
utlandet. Det kan ha gällt planering av växthus eller andra anläggningar med ljus i närheten av
pälsfarmer eller oroliga farmare som haft någon ljuskälla på farmen. Kunskapen från projektet
kan med andra ord användas även utanför projektområdet och på så sätt blir nyttan av
projektet större.
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5. Förslag till fortsatta åtgärder
Eftersom detta var ett utredningsprojekt så faller det sig naturligt att arbetet i ärendet fortsätter
när de grundläggande frågorna nu har besvarats i projektet. Det är två saker som bör lösas –
hur lösa problem där de redan har uppstått, och hur undvika att fler får problem i framtiden?
Båda frågorna bör bäst lösas genom en dialog mellan de berörda näringarna genom sina
intressebevakande organisationer ÖSP och SÖP, samt de inblandade kommunerna Närpes och
Korsnäs. Grunden för diskussionerna bör ligga i slutsatser och rekommendationer i denna
rapport. De intressebevakande organisationerna bör även titta på enskilda fall hos sina
medlemmar som upplever sig ha problem. Det är viktigt att diskussionerna påbörjas så snart
som möjligt efter att resultaten i projektet har presenterats.
Man bör även försöka hitta nya tekniska lösningar på hur ljusnivåerna hindras från att bli för
höga på pälsfarmer i områden där farmerna och växthusen redan ligger tätt. Takgardiner till
växthus som vore anpassade till finska förhållanden borde utvecklas. Idén att bygga hallar för
pälsdjuren där man kunde blockera ljusinsläppet nattetid kunde utvecklas. Utvecklingen av
områdesfarmer kunde kanske vara en lösning för att få bort pälsdjuren från för ljusa områden.

6. Undertecknare och datum

____________
Datum

________________________
Jenni Taipale, Projektledare

________________________
Kenneth Heimdahl, Rektor

39

Bilaga 1

Projekt Konstljus & Pälsdjur

LITTERATURSTUDIE
Jenni Taipale, Yrkesakademin i Österbotten

1

Förord
Denna litteraturstudie är en del av projekt Konstljus & Pälsdjur som genomförs mellan åren
2009-2011 i Korsnäs och Närpes där belysta växthusodlingar och pälsdjursfarmer ligger tätt.
Projektet finansieras av Österbottens ELY-central med pengar från Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och genomförs av YA! Yrkesakademin i
Österbotten. Syftet med projektet är att utreda möjliga bakomliggande orsaker till att en del
pälsdjursuppfödare med intilliggande konstbelysta växthus har märkt av en nedgång i
valpresultat och pälsmognad hos sina djur. Den viktigaste frågan är om och i sådana fall hur
pälsdjuren påverkas av förändrade ljusförhållanden, i detta fall ljusföroreningar från växthus.
Litteraturstudiens främsta syfte är att ta reda på vad man vet om ämnet sedan tidigare för att
utgöra en grund för planeringen av fältstudier i projektet. Texten har dock utökats under
projektets gång då relevant information har dykt upp och studien ska kunna användas som en
del av slutprodukterna för hela projektet.
Korsnäs 4.1.2011
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Sammanfattning
I litteraturstudien har samlats fakta om ljus från växthus och vad man vet om ljusets påverkan
på pälsdjur. Både räv och mink har säsongsbundna reproduktions- och pälscykler. Dessa
cykler bestäms av dagslängden, som är en anpassning för att pälsbyte och reproduktion sker
vid en tidpunkt på året med lämpligt klimat och tillgång på föda. Hormonet som styr dessa
händelser är melatonin som utsöndras när det är mörkt. Vinterpälsen börjar utvecklas med
avtagande dagslängd efter sommarsolståndet. Både räv- och minkhanen kommer igång med
sin testikelaktivitet på senhösten när dagarna är korta (< tio timmar ljus/dygn för mink). För
mycket ljus under den perioden kan hämma testikeltillväxten och spermieproduktionen. Även
honornas reproduktion påverkas av ljusperioder. Honorna kommer i brunst när dagarna blir
längre på våren. I tomatodling har man ca åtta timmar mörker under dygnet och i gurkodling
ännu mindre. Växthusljuset skulle kunna störa utvecklingen av reproduktionsfunktionerna och
bidra till sämre valpresultat. Minkar kan påverkas redan vid så svaga ljusstyrkor som 1 lux.
Man behöver utreda ljusnivåerna på farmerna i projektområdet och se vilken effekt de har på
brunsten och valpresultatet. Det är oklart hur varierande väder och därmed variation i
ljusmängden påverkar djurens känslighet för ljuset från växthusen. Det finns en del studier
gjorda om hur djur påverkas av ljusföroreningar, men inget som direkt kan relateras till den
aktuella frågeställningen.

1.

Ljus
1.1. Vad är ljus?

Ljus är elektromagnetisk strålning som ligger i det för ögat känsliga våglängdsområdet mellan
390nm -770nm (figur 1). Människoögats känslighet är maximal vid de gröngula våglängderna
(555nm) och avtar mot de längre (röda) och kortare (blå) våglängderna
(Nationalencyklopedin, Philips 2006). Ljuset är förutom strålning också materia. De små
”energibollarna” i området för synligt ljus kallas för fotoner och de mäts i mol. Den energi
som en foton innehåller beror på dess våglängd. Kortare våglängder innehåller mer energi
(Koivunen 1996). Ljuset varierar alltså i intensitet (antal fotoner per ytenhet) och spektrum
(uttryckt i våglängd).
Växternas tillväxt kräver fotoner, all strålning och allt ljus är inte användbart. Växternas
ljuskänslighteskurva ser annorlunda ut än människans, de använder blått och rött ljus.
Strålningen som är användbar för växternas tillväxt kallas PAR (Photosyntethically Active
Radiation) och har en våglängd på 400-700nm (Koivunen 1996).
UV-strålning violettblåblå
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Figur 1. Våglängder för ljus. Det synliga ljuset har en våglängd på 390-770nm.
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1.2. Mätning av ljus
Oftast mäts ljusstyrka i lux, som ger ett mått på den ljusstyrka som uppfattas av människor.
Mätning i lux framhäver alltså våglängder som människan uppfattar bäst. Organismer
uppfattar ljus på olika sätt och djur kan uppfatta våglängder som människan inte gör. Det
bästa vore att mäta ljus som fotoner per kvadratmeter, samtidigt som man mäter våglängden i
det närvarande ljuset (Longcore & Rich 2004).
I växthussammanhang mäter man ofta strålning så att effekten ges per viss arealenhet (W/m2).
Solens effekt under en sommardag är 1000W/m2 och växterna behöver 100-1000W/m2 för att
växa. Man pratar om installationseffekt och då menar man antal lampor multiplicerat med
lampans wattal och resultatet divideras med växthusets areal. Exempelvis en 400W lampa per
4 kvadratmeter ger installationseffekten 100W/m2. Installationseffekt säger ingenting om den
faktiska ljusmängd som når plantorna. En vanlig lamptyp som används i växthus är
högtrycksnatriumlampor (SON-T) (Koivunen 1996).
Det bästa måttet för mängden strålning som är användbar för växterna (PAR-ljus) är
mikromol fotoner per kvadratmeter i sekunden (µmol/m2/s). PAR-ljus mäts med en
kvantmätare. Installationseffekten 100W/m2 för SON-T-lampan har en ljusenerginivå
motsvarande knappt 100µmol/m2/s. Det motsvarar ca 10 000 lux (Koivunen 1996).

1.3. Belysning i växthus
Konstbelysningen i nordiska förhållanden varierar mellan 50-300 µmol m-2 s-1 PAR som
motsvarar 4000–25000 lux, beroende på vad som odlas. Ljusperioden för gurkor är 20 timmar
ljus/dygn och 16-18 timmar för tomat. Resterande timmar av dygnet är det mörkt.
Ljusintensiteten för gurkor är mellan 200-300 µmol m-2 s-1 PAR och för tomat 180-240 µmol
m-2 s-1 PAR. Rosor belyses med 120-220 µmol m-2 s-1 PAR under 18-20 timmar/dygn
(Vänninen & Johansen 2005).

2.

Ljusperiodism
2.1 Inledning

Många arter i tempererade och polara regioner har utvecklat säsongsbundenhet för
reproduktion och pälsbyte eftersom födotillgång och klimat ändras under året. Pälsen fungerar
som ett skydd mot bland annat kyla, regn och värme. Pälsens struktur varierar under året så att
slitna hår byts ut och pälsen ska vara anpassad till rätt klimat för årstiden. För ungarnas
överlevnad är det viktigt att reproduktionen sker vid en tidpunk med lämpligt klimat och god
tillgång på föda. För de flesta arter på norra halvklotet är det mest fördelaktigt om ungarna
föds på våren.
Det säkraste tecknet för säsong är dagslängden, som till skillnad från temperatur och
födotillgång, har en hög förutsägbarhet. Eftersom pälsbyte, utveckling av könskörtlarna och
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foster tar tid, måste man ha ett tecken på annalkande ändring i säsong redan i förväg. Det är
även viktigt att båda könen är parningsdugliga samtidigt. Det kan vara olika tecken för könen
vid olika tidpunkt, då bildandet av spermier i allmänhet tar längre tid än vad honan behöver
för att komma i brunst. Många arter har därför utvecklat ett sätt att svara på förändringar i sin
omgivning genom att reagera på variationer i dagslängden (Forsberg 1992).

2.2. Mekanismer
Olika arter svarar olika på dagslängd. En del initierar reproduktionsaktivitet under långa dagar
(efter vintersolståndet), medan andra gör det vid korta dagar (efter sommarsolståndet). För en
del arter kan det räcka med en liten ljusglimt för att äggstockar och testiklar ska stimuleras,
medans det för andra kan behövas flera veckor av kort (eller lång) dagslängd för att aktivera
reproduktion (Forsberg 1992). På nordliga breddgrader byter djuren ofta till sommarpäls när
dagarna blir längre på våren och på motsvarande sätt till vinterpäls när dagarna blir kortare
under sommar och höst.
Det behöver inte vara dagslängden i sig som styr responsen på ljusperioden, utan en inre
dygnsrytm och tidpunkten för ljus under dygnet (Forsberg 1992; Campbell et al. 1999;
Goldman 2001). Alla organismer har en inre ”klocka” som styr olika funktioner i kroppen.
Även om man är isolerad från omvärlden har man en klocka, men dygnslängden kan då
variera mellan ca 21-27 timmar. Den vanliga 24 timmars dygnsrytmen styrs av signaler från
omgivningen (Campbell et al. 1999). Ljusperioden behöver inte nödvändigtvis vara
kontinuerlig för att vara effektiv. En hypotes är att man har en ljuskänslig fas under en 24h
cykel. Om det är ljust under den fasen, uppfattar kroppen att det är lång dagslängd. Däremot
om det är mörkt under den ljuskänsliga fasen uppfattas det som en kort dag (Forsberg 1992).
Det är inte helt känt hur ljusperioderna signaleras, men någon sorts relation finns mellan ljuset
och den inre dygnsrytmen för att ge information om dagslängd och om riktningen för den i tid
(Forsberg 1992).

2.3. Fysiologin bakom responsen
Signalerna om ljuset kommer från näthinnan via optiska nerver till ”suprachismatic nucleus”,
SCN i hypotalamusområdet i hjärnan. SCN fungerar som den inre klockan hos däggdjur.
Informationen om ljus går från SCN vidare till epifysen i hjärnan som utsöndrar hormonet
melatonin (Forsberg 1992; Goldman 2001).
Informationen om ljusförhållandena går sedan vidare till hypofysen i hjärnan. Melatoninet har
en viktig funktion i denna informationskedja. Hypofysen i sin tur utsöndrar hormoner som
kontrollerar en rad olika funktioner i kroppen: reproduktion, tillväxt, digivning,
värmereglering, skinn- och pälsfärgsförändringar och ämnesomsättningsfunktioner. För
reproduktionen är speciellt två hormoner som utsöndras i hypofysen intressanta: den ena är
follikerstimulerande hormon som stimulerar produktionen av äggceller och spermier och den
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andra är luteiniserande hormon som stimulerar äggstockar och testiklar där den stimulerar
produktion av könshormoner. Bland annat behövs könshormonet testosteron för att
spermierna ska mogna (Sundqvist 1983; Campbell et al. 1999).
Man vet inte exakt vad som är mottagaren för melatonin och hur den reglerar
säsongsvariationen. Olika arter och individer är anpassade till att reagera olika på dagslängd.
Troligtvis handlar det om en skillnad i hur man reagerar på melatonin (Campbell et al. 1999;
Goldman 2001). Melatoninets betydelse som signal om säsong har man känt till länge. Rust &
Meyer (1969) visade att hermelin som fått melatoninimplantat under våren då de höll på att
byta till den bruna sommarpälsen, fällde och bytte till vit päls och blev sexuellt inaktiva.
Melatoninet fungerade som en signal om att det håller på att bli vinter. För pälsutvecklingen
är flera hormoner inblandade men det är fortfarande oklart hur säsongsvariationen
kontrolleras (Paul et al. 2007).
Melatoninet betyder alltså samma sak för kroppen som mörker. Det utsöndras på natten och ju
längre natt, desto längre period för utsöndringen av melatonin. På hösten och vintern då
dagarna är korta utsöndras mer melatonin än under sommarhalvåret. Som beskrivits i sektion
2.2, är en hypotes att man har en ljuskänslig eller mörkerkänslig fas under dygnet och att det
är just melatoninhalten som registreras då (Reiter 1986; Forsberg 1992). En annan förklaring
är förändringen i melatoninkoncentrationen i tid. En minkhona kommer i brunst när
dagslängden ökar. När det har varit mörkt under vintern har melatoninkoncentrationen varit
hög under långa perioder. När dagslängden ökar, blir perioden med hög koncentration av
melatonin som utsöndras kortare. Förändringen i melatoninkoncentrationen skulle då fungera
som en signal till hypofysen att utsöndra follikerstimulerande och luteiniserande hormon
(Koudele & Aulerich 1986). Ljusperioderna och därmed melatonin är viktig för
säsongsbestämning av cykler men de modifierar däremot inte själva händelserna när de väl
har initierats (Martinet & Allain 1985; Valtonen et al. 1995).
Den rytmiska produktionen av melatonin sker även då djur hålls i konstant mörker. Detta gör
att djur kan komma i brunst även utan påverkan av ljusperioder. Ljusperioderna synkroniserar
den inre årliga rytmen så att bland annat reproduktion infaller vid rätt tidpunkt på året
(Forsberg 1992). Normalt infaller reproduktionssäsongen för illern från mars till september.
När en illerhona hålls i konstant ljus, kan hon komma i brunst vilken tid på året som helst,
utan någon relation till årstider. Även intervallerna mellan brunsterna och brunstens
varaktighet blir okonsekvent (Thorpe 1967).
Ljusperioderna kan ha effekt förutom på päls och reproduktion, även på aptiten och därmed
tillväxten. Det finns ofta en skillnad mellan tamdjur och deras vilda artfränder i responsen på
ljusperioder. Man har avlat fram djur som har långa reproduktiva perioder och som växer
snabbt och blir större än sina vilda kusiner. Detta kan vara en orsak i förändrad respons på
ljusperioder hos många tamdjur, samtidigt som tamdjur i många fall inte kan styras av
naturligt dagsljus då de hålls inomhus. Man har också länge använt sig av reglering av ljus
och ljusperioder i djurproduktion (Forsberg 1992).
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3.

Pälsdjurens årscykel
3.1. Pälsbyte

Mink och blåräv byter päls två gånger per år, medan silverräven bara byter en gång. Växande
djur har också valppäls.
Silverräv
Hos silverräven mognar vinterpälsen i slutet av november eller början av december. Under
vintern blir pälsen sliten och i april-maj börjar hårömsningen och den nya pälsens tillväxt.
Under september lossnar det sista av det gamla håret och de nya hårstråna har nått sin fulla
längd fram till 10 november, men då är det fortfarande några veckor kvar innan djuret är klart
för pälsning (refererat av Blomstedt 1985).
Mink
Minken byter till sommarpäls på våren när dagarna blir längre. Vinterpälsen lossnar under
dräktigheten och den tunnare sommarpälsen är färdig när diperioden är avslutad i
månadsskiftet juni-juli. I augusti när dagarna blir kortare börjar minken byta till den tjockare
vinterpälsen, som är mogen i slutet av november (Duby & Travis 1972; Laitinen & Valtonen
1986).

3.2. Hur sker pälsbytet
Det finns två typer av hår, täckhår och underhår. Håren växer ur huden i knippen som har ett
gemensamt hål i hudytan. Varje hår omges av en hårsäck. Håren byts ut i hårsäckarna i cykler
av aktiv och inaktiv fas. Efter den aktiva fasen då håren bytts ut och nya hår har bildats,
övergår hårsäckarna i en inaktiv fas då håret är fastankrat i säcken. (Rougeot et al. 1982;
Blomstedt 1983; Elinkeinoesittely 2009, Finlands pälsdjursuppfödares förbund rf).
Det som styr igångsättning av pälsbytet är ljusperioderna. Rougeot et al. (1982) berättar om
försök gjorda på får under regelbundna ljuscykler. De hårsäckar som producerar täckhår kom
i aktiv fas under minskad dagslängd men behölls i inaktiv fas i perioder då dagslängden
ökade, oavsett temperaturvariationer. Mer abrupta förändringar hade han sett hos mufflon där
alla hårsäckarna som producerat täckhår var i aktiv fas under korta dagar och inaktiva under
långa dagar. Det är viktigt att komma ihåg att näringen också har en viktig uppgift för att
hårsäckarna börjar producera hår (refererat i Blomstedt 1983).
Reproduktionsfunktioner och pälsbyte hänger ofta ihop. Testiklarna hos minkar börjar inte
växa förrän vinterpälsen är färdig. Sommarpälsen utvecklas efter att testikelstorleken börjat
minska på våren (Duby & Travis 1972). Hårbytet hos mink styrs dock inte av de hormoner
testiklarna avsöndrar. Hanar som kastrerats i november byter till sommarpäls på våren i
samma tid som okastrerade hanar. Hos oparade honor varar hårbytet aningen längre än hos
dräktiga och digivande honor (refererat Blomstedt 1984).
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3.3. Fortplantning
Räv
Reproduktionsperioden sträcker sig för silverräv från januari-april och för blåräv från
februari-maj. Unga rävar kommer oftast i brunst senare än de som haft valpar tidigare år. En
del unga honor kommer inte alls i brunst under första våren. Hanarna är parningsdugliga
tidigare än honorna. Testikelstorleken och testosteronnivån är högst under parningssäsongen
på våren, men testiklarna börjar växa redan i oktober och spermierna bildas i november
(Katila et al. 1986; Forsberg 1992)
Dräktigheten varar i 51-53 dygn. Silverräven får i snitt 4,5 valpar, medan blåräven får 8,7. Av
parade honor går ca 20-30% tomma. Valpresultatet som är antal valpar/parad hona är hos
silverräven 3 och blåräven ca 5 (Katila et al. 1986; Mikkola 2010).
Mink
Honans äggstockar ökar i storlek och antal äggblåsor ökar redan i början av januari och
fortsätter genom hela februari (Murphy 1996). Minkhonan kommer i brunst i mars och uppnår
2-4 brunsttoppar med 7-10 dagars intervall. Parningen stimulerar frigörelsen av luteiniserande
hormon från hypofysen som verkar för att mogna äggblåsor brister. Ägglossningen sker något
dygn efter parningen (Katila et al. 1986; Murphy 1996).
Gulkroppen utvecklas inte förrän de yttre omständigheterna är fördelaktiga och därigenom
hindrar inte progesteronet från gulkroppen bildandet av nya äggblåsor. En befruktad
minkhona kan därför komma i brunst och återparas. Detta sker 7-10 dagar efter föregående
brunsttopp. Bästa valpresultatet får man med sent parade honor och med honor som paras tre
gånger med minst 6 dagar mellan första och andra parningen (Murphy 1996; Katila et al.
1986). Gulkroppens aktivitet börjar inte förrän mars-april och den tidpunkten bestäms främst
av dagslängden (Murphy & James 1974; Allais & Martinet 1978). Embryot simmar runt i
livmodern tills progesteronhalten är tillräckligt hög och embryot kan fästa i livmoderväggen.
Embryoöverlevnad minskar ju längre tid det går innan det fäster i livmoderväggen (Murphy
1996).
Den egenliga dräktigheten då embryot har fäst vid livmodern varar i 28-31 dygn. I medel får
en minkhona 6-8 valpar och valpresultatet ligger på ca 4-5 valpar/parad hona (Katila et al.
1986; Mikkola 2010).
Testikelaktiviteten för minkhanar sätter igång redan på hösten (Venge 1968). Redan i oktobernovember börjar minkhanens hypofys producera follikerstimulerande och luteiniserande
hormon. Testosteronkoncentrationen stiger från slutet av oktober och når sin topp i januarifebruari. Redan då kan man se spermier i hålrum i rören i testiklarna. Aktiviteten minskar i
slutet av februari redan innan parningssäsongen börjar, då hanen endast har litet testosteron
cirkulerande i blodet (Boissin-Agasse et al. 1981, 1982; Sundqvist 1983; Boissin-Agasse &
Boissin 1985). Både räv och mink är reproduktivt inaktiva under resten av året.
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4.

Ljusperiodens inverkan på pälsdjuren
4.1. Allmänt

Bisonette & Wilson visade redan 1939 att pälsbyte styrs av dagslängd hos mink. Därefter har
flera studier bekräftat observationerna hos både räv och mink (Bassett et al. 1944; Duby &
Travis 1972; Travis & Pilbeam 1980; Valtonen et al. 1995). Det är även känt att
reproduktionen hos räv och mink styrs av ljusperioder (Hammond 1951; Duby & Travis 1972;
Martinet et al. 1992; Gulevich et al. 1995; Jellageas & Mas 1996; Osadchuk 1999).
På södra halvklotet kommer minkhonan i brunst sex månader efter sina artfränder på norra
halvklotet (Murphy 1996). Travis & Pilbeam (1980) ändrade genom konstbelysning i ett ljusoch temperaturkontrollerat rum, minkarnas årsrytm från motsvarande nordliga (42º N latitud)
till motsvarande sydliga breddgrader (45º S latitud). Efter 9 månader var minkarnas pälsbytes
och reproduktiva cykel i fas med ljusperioderna på södra halvklotet. Minkarnas vinterpäls var
klar i maj och parningen skedde i september.

4.2. Försök med manipulerad dagslängd
Ljusperioder har varit ett populärt forskningsområde på pälsdjuren. Främst har man varit
intresserad av att påskynda utvecklingen av vinterpäls för att spara på foderkostnader. Även
Finsk Pälstidskrift skrev om försök med ljusmanipulering och förkortad tid för pälsmognad
redan år 1974 (nr 2). Flera försök har visat att man kan få pälsen att mogna 4-6 veckor
tidigare än normalt om man håller djuren under kort dagslängd (4-8 timmar ljust) redan från
juni-juli (Duby & Travis 1972; Reiten & Skrede 1977; Weiss et al. 1980).

4.3. Försök med melatoninbehandling
Att kontrollera ljuset och mörklägga skugghus är inte alltid praktiskt genomförbart på en farm
i hopp om snabbare pälstillväxt. Flera studier har gjorts för att utreda om det går att använda
melatoninimplantat under huden på djuren och få samma positiva resultat som från
kortdagsbehandling på sommaren. Observera att melatoninbehandling ej är tillåten längre.
Allain et al. (1981) visade att det gick att påverka både fortplantning och pälsbyte med
inplanterade melatoninkapslar hos mink. De djur som behandlats med melatonin i juli hade
färdigutvecklad vinterpäls redan i mitten av september, två månader tidigare än normalt. Även
testikelaktiviteten satte igång tidigare och var fullt utvecklad redan i mitten av november.
Rose et al. (1984) visade att det inte är någon skillnad i pälstillväxt mellan
kortdagsbehandlade (6L:18M) och melatoninbehandlade minkar. Djuren hade antingen
behandlats med melatonin och hölls i naturligt dagsljus eller sattes i ljuskontrollerat rum i
slutet av juni utan att behandlas med melatonin. Djuren från bägge grupperna var redo att
pälsas i mitten av oktober, 6 veckor tidigare än de obehandlade kontrolldjuren i naturligt
dagsljus.
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I Finland utfördes mellan åren 1984-1986 omfattande studier på melatoninets effekt både på
räv och mink (Valtonen 1987). Minkar som fått melatoninimplantat i slutet av juni var färdiga
med sin sommarpäls en månad tidigare än obehandlande djur. Vinterpälsen blev färdig
snabbare och djuren kunde pälsas 5-6 veckor tidigare än obehandlade minkar. Rävarna var
färdiga att pälsas 3-4 veckor tidigare än normalt. I försöken såg man också att aptiten växte
kraftigt efter implantering av melatonin, antagligen ett svar på signalen om annalkande vinter.
Hanminkar som behandlades med melatonin kom igång med sin testikelaktivitet tidigt under
hösten och hade redan i december mognande spermier i testiklarna. I försöket kunde man inte
se någon effekt på honans brunst till följd av melatoninimplantatet under sommaren. Honan
kom i brunst som vanligt i mars. Liknande resultat har rapporterats från studier i Sverige
(Tauson & Neil 1985) och Kannus (Niemelä 1988). Från studier med silverräv har man
rapporterat liknande resultat (Connor 1988). I Connors studie kunde man samla sädesvätska
från melatoninbehandlade hanar redan i mitten på december, en månad före kontrollen.

4.4. Testikelaktivitet och mörker
Mink- och rävhanen behöver korta dagar för att få igång sin testikelaktivitet (Boissin-Agasse
et al. 1982; Boissin et al. 1986; Jallageas et al. 1994). Minkhanar behöver 14 timmar mörker
för att stimulera till testikelaktivitet (Jallageas et al. 1994). Hanar som utsätts för korta dagar
eller melatoninbehandling redan under sommaren kommer igång med sin testikelaktivitet
tidigare än normalt (Allain et al. 1981; Martinet & Allain 1985).
Testikelaktivitens minskning från februari och framåt beror på att dagslängden ökar (Martinet
et al. 1992). Hos hanar som är behandlade med melatonin eller kort dagslängd under
vårvintern försenas både testikelaktivitetens tillbakagång och sommarpälsens utveckling
(Allain et al. 1981; Martinet & Allain 1985). Blårävshanar reagerar på liknande sätt på
melatoninbehandling. Testikelaktivitet hos blårävshanar som behandlats med melatonin i
februari-mars, är fortfarande i augusti på samma nivå som under normala parningssäsongen
på våren, dvs. de producerade helt normal sperma. Samtidigt behåller de vinterpälsen från
hösten innan (Smith & Andersen Berg, opublicerad).

5.

Inverkan av förlängd dag under hösten på pälsdjuren
5.1. Pälsutveckling

Utsöndringen av melatonin hos mink i naturligt dagsljus och naturlig längd på ljusperiod är
högst under september månad, varefter halterna som utsöndras långsamt avtar mot november
(Valtonen et al. 1995). Minkar som utsattes för långa dagar (18L:6M) mellan 7 september och
14 oktober fick en kraftig sänkning av melatoninutsöndringen, samtidigt som deras pälsbyte
försenades kraftigt. När de 14 oktober sattes tillbaka till naturlig dagslängd kom de igång med
pälsbytet (Valtonen et al. 1995). I ett försök har Martinet et al. (1984) visat att minkar som
från sommarsolståndet och framåt utsattes för långa dagar (16L:8M) genomgick ett pälsbyte
under hösten till tunn sommarpäls.
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I Valtonen et al. (1995) kan man läsa vidare att en annan grupp minkar fick vara i naturligt
dagsljus och dagslängd fram till 14 oktober, varefter de bytte till kontrollerad ljusperiod med
långa dagar (18L:6M). Dessa minkar utsöndrade hög halt av melatonin under september
varefter halterna sjönk (dvs innan ljusbehandlingen). Då de sattes under lång dagslängd
minskade halterna av melatonin ytterligare till väldigt låga nivåer. Däremot påverkades
pälsbytet inte alls av de långa dagarna, utan följde samma mönster som minkar under naturligt
dagslängd och var klara att pälsas i slutet av november.
Det verkar som att den kraftiga utsöndringen av melatonin (kort dag) är viktig för att aktivera
hårsäckarna till att initiera tillväxten av vinterpäls. Frånvaro av signalen om kort dag under
tidig höst rubbar utvecklingen av vinterpäls. Intressant att notera var att dagslängden inte hade
betydelse för utveckling av vinterpälsen efter den kritiska perioden i oktober om hårsäckarna
redan var aktiverade. Med andra ord är kort dagslängd viktig för att få igång tillväxt av
vinterpäls, men kontrollerar inte växten i sig (Valtonen et al. 1995).

5.2. Reproduktion
I Danmark hade många pälsfarmare på 60-talet ett annat arbete vid sidan av farmen och man
arbetade på farmen enbart på kvällarna. Eftersom många farmare hade fått problem med
valpresultat så misstänktes det bero på lamporna som var tända i skugghusen om kvällarna på
vintern. Venge (1966) undersökte effekten av två timmars extra ljus på kvällen från
3.december och framåt på minkars parningsvillighet. Tilläggsbelysningen bestod av två 40
Watt taklampor i skugghusen som var tända mellan 18.00 -20.00 på kvällarna. Djuren var
indelade i tre grupper med 10 hanar och 30 honor i varje grupp. Kontrollgruppen var utan
tilläggsbelysning och parningarna påbörjades den 14 mars. För grupp två påbörjades
parningarna samtidigt som för kontrollgruppen, och för grupp tre redan den 28 februari. Man
misstänkte att brunsten skulle infalla tidigare på grund av extra belysning.
Det extra ljuset hade inverkan på hanarnas parningsvillighet. I kontrollgruppen var det 7 hanar
av 10 som parade, medans det i grupp två var 1 hane och i grupp tre 3 hanar som parade. För
honornas del var resultatet likadant. Då det inte fanns skillnader mellan grupp två och tre,
slogs deras resultat ihop. 27 av 30 kontrollhonor parade, medan bara 6 av 59 ljusbehandlade
honor parade. Två timmars svag tilläggsbelysning från början av december till slutet av mars
bidrog därmed till 90 % oparade honor. Andelen tomma honor var 18,5 % hos kontrolldjuren
och 50 % hos de som utsatts för extra ljus. Kullstorleken påverkades inte av extra ljus.
Det framgår inte tydligt i artikeln vilka hanar honorna hade parats med, troligtvis är det dock
hanarna i den egna försöksgruppen. Man kan undra hur stor påverkan hanarnas låga intresse
hade på honornas resultat, eller tvärtom. Oavsett orsak, så illustrerar försöket ganska bra hur
slutresultatet kan bli på en farm i praktiken.
Hanar
Minkar som utsätts för långa dagar (16L:8M) strax efter att ha blivit färdiga med vinterpälsen
från slutet av november och framåt blir testikeltillväxten totalt hämmad (Duby & Travis
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1972). Hanar i samma studie som utsattes för lika långa dagar, fast från och med i slutet av
december och januari respektive, fick en tillbakagång i testikelaktivitet så fort de utsattes för
långa dagar (16L/8M). I kontrast visade Maurel et al. (1992) att ljusperioden inte kontrollerar
testikelaktivitet längre från december om testikelaktiviteten redan är i gång. Även de visade
dock på att testikelaktiviteten blev hämmad fast testikelaktiviteten redan börjat om signalen
om förkortad dagslängd togs bort i slutet av oktober.
Det finns vissa bevis för att det inte är längden på den ljusa perioden av dygnet i sig som styr
testikelaktiviteten, utan tidpunkten med ljus under dygnet. Om djuren utsätts för ljus under
den ljuskänsliga fasen av dygnet, inhiberas testikelaktivitet. Hos mink har man visat att det
kan finnas en sådan ljuskänslig fas där även en halvtimmes ljusperiod under fel tidpunkt
under dygnet på hösten kan räcka för att djuret ska uppfatta det som lång dag och därmed
motverka testikelutveckling (Boissin-Agasse et al. 1982, 1986). Olika arter påverkas på olika
sätt av förändringar i dagslängd. Till skillnad från räv och mink, börjar illerns testikelaktivitet
inte förrän efter vintersolståndet när dagslängden ökar (Boissin-Agasse & Boissin 1979)
Honor
Trots att honornas fortplantning behöver mörker under hösten (Venge 1966), så behöver de en
ökande dagslängd efter årsskiftet för att komma i brunst. Honorna kan fås i brunst tidigare än
normalt om man artificiellt förlänger dagslängden till längre än normalt (refererat i Skrede
1974). Däremot kan konstant ljus efter parningen leda till en helt misslyckad reproduktion
(Murphy & James 1974).
Valtonen & Nydahl (1986) genomförde under åren 1984-1986 försök med att förlänga
dagslängden för blårävshonor för att tidigarelägga parning. Med fyra timmar extra ljus från
början av februari till mitten av mars, kom gamla honor i brunst en vecka tidigare än honor i
naturliga ljusförhållanden. Genom att öka dagslängden med sju timmar från mitten av januari
till april så att dagslängden hela tiden ökade, men närmade sig naturliga dagslängden i april,
kunde man få både gamla och unga honor att komma i brunst två veckor tidigare än honor i
naturliga ljusförhållanden.
Det verkar som att en ljusperiod mitt i natten under hösten kan få liknande effekt som
förlängning av dagslängden. Osadchuk (1999) höll silverrävshonor under kortdagsbehandling
(9,5L:14,5M) mellan septemper och mars. Ljuset fördelades till sju timmar ljust under dagen
och 2,5 timmar ljust mitt i den mörka perioden under natten. Ljusperioden mitt i natten bidrog
till att hälften av honorna kom i brunst redan i november-december, andra kom inte alls i
brunst och en del kom i brunst som vanligt.

6.

Betydelsen av ljusintensitet och spektrum för pälsdjuren

Det är inte lätt att hitta litteratur om vilken ljusintensitet som behövs och vilka våglänger som
skulle påverka det hormonella systemet hos pälsdjuren. Enligt Thorpe (1967) har effekten av
olika våglängder för iller studerats och man har funnit att våglängder från nära infrarött till
ultraviolett varit lika stimulerande och att variationer i ljusintensitet har lite effekt.
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Melatoninproduktionen hos människor påverkas mest av det blåvioletta ljuset på våglängder
runt 446-477 nm (Thapan et al. 2001; Brainard et al. 2001). Även hos hamster påverkas
melatoninutsöndringen av det blå ljuset mellan 435-500 nm, men även till viss del av det
gröna ljuset mellan 515-550 nm (refererat i Reiter 1985).
Förutom dagslängden är ljusintensiteten viktig för valpresultat och pälsutveckling. I ett försök
utfört av Bowners (refererat Skrede 1974) visades att minkhonor som var placerade på
nordsidan av skjul var mindre parningsvilliga, hade längre dräktighetstid och högre andel gick
tomma, än honor som var placerade i ljusare förhållanden på sydsidan.
Det räcker med så låga ljusintensiteter som mellan 0,5-1 lux för mink för att påverka
uppfattningen av dagslängd (Travis et al. 1971). I Travis försök ville man testa hur mörkt det
måste vara när man förkortar dagslängden för att påskynda utvecklingen av vinterpälsen. Alla
grupper hade fyra timmar ljust per dygn. Resterande 20 timmar av dygnet hade man olika
grader av ljusstyrka från total mörker till fem lux från juli månad och framåt. Minkar som
behandlades med 0,5 lux klarade sig lika bra som gruppen som hade total mörker under sina
20 timmar av behandling per dygn. För de övriga grupperna (1 och 5 lux) blev utvecklingen
av vinterpälsen försenad. För rävar har inte liknande studier påträffats.
Även hos tamrenar i finska Lappland påverkas reproduktion och pälsutveckling av
ljusperioder. De lever i samma miljö med extrema säsongsvariationer i ljusmängd som
blårävens vilda kusin fjällräven. Trots att renar och rävar inte är nära släkt med varandra så
illustrerar en studie gjord på tamrenar vilken variation det finns i responsen på ljusintensitet
som även skulle kunna finnas hos pälsdjuren. Eloranta et al. (1995) mätte melatoninhalten i
blodet hos tamrenar under olika ljusintensiteter. Man fann att 1000 lux pressade ner
melatoninhalten till lägsta nivå, medans de högsta halterna av melatonin i blodet uppmättes
när ljusnivåerna var under 25 lux. Känsligheten hos epifysen att utsöndra melatonin skiljde
sig mellan gryning och skymning. Epifysen var även känsligare för ljus under våren, då
samma ljusmängd på våren gav lägre melatoninhalt i blodet än under hösten. Dessutom var
variationen mellan olika individer i responsen på ljusintensitet stor.

7.

Ljusföroreningar

Litteraturen om ljusföroreningar och dess påverkan på djur är begränsad. Man skiljer på
astronomisk och ekologisk ljusförorening. Här diskuteras enbart ekologiska ljusföroreningar.
Det innefattar direkt ljussken, kroniskt ökad belysning och oväntade fluktuationer i belysning.
Exempel på källor för ekologisk ljusförorening är glans från himlen, belysta byggnader och
torn, gatbelysning, fiskebåtar och ljus från fordon (Loncore & Rich 2004). Djur och
människor påverkas av ljusföroreningar. Påverkan av ljuset kan vara fysiologisk, ekologiskt
eller en blandning av dessa. Ljusföroreningar påverkar djur, förutom genom förändringar i
dagslängd, bland annat genom att det förändrar orienteringsförmågan, attraherar eller är
frånstötande. Till exempel påverkas energimetabolismen, reproduktion, födosöks och
ätbeteende, predation kommunikation och migration hos djur av konstant ljus (Health Council
of the Netherlands 2000; Loncore & Rich 2004; Navara & Nelson 2007).
13

Man har bland annat undersökt vägbelysningens inverkan på häckning hos rödspov. Fåglarna
valde att häcka längre bort från en väg efter att vägbelysning installerats än innan. Däremot
verkade inte häckningsframgången påverkas av vägbelysningen och därmed misstänkte man
att belysningen inte hade någon effekt på det hormonella systemet (refererat i Health Council
of the Netherlands 2000). I samma rapport kan man läsa att rödhaken sjunger längre vid
belysta tennisbanor. Härmfågelhanar sjunger normalt på natten enbart före parning. Efter
parning har man noterat att de även sjunger i konstbelysta områden (refererat i Loncore &
Rich 2004). Blåmeshonor ”vänsterprasslar” gärna med hanar som börjar sjunga tidigt om
morgonen och man har märkt att de mest ”attraktiva” hanarna finns i områden med
vägbelysning. Man har också märkt att honorna i de belysta områdena lägger sina ägg ett par
dygn tidigare än sina artfränder i skog med naturligt mörker (Kempenaers, refererat i Bojs
2010).
Melatonin verkar spela en stor roll för tidpunkten och orienteringen för migrerande fåglar och
man tror att ljusföroreningar påverkar flyttfåglar negativt (refererat i Navara & Nelson 2007).
Men vet också att den inre biologiska klockan hos monarkfjärilen störs av konstant ljus, vilket
påverkar deras orientering under migration (Froy et al. 2003).

Slutsats och diskussion
Pälsdjuren är beroende av förändring av dagslängden som följer årstiderna för att pälsbyte och
reproduktion ska fungera normalt. Årscykeln hos pälsdjuren är ett komplext system som styrs
av ljusperioder och där pälsbyte och reproduktion hänger samman och till viss del verkar vara
beroende av varandra.
De viktiga milstolparna är en avtagande dagslängd från sommarsolståndet för att vinterpälsen
ska utvecklas normalt. Därefter är det viktigt med korta dagar under hösten fram till
vintersolståndet speciellt för att hanarnas testikel- och spermieutveckling ska ske normalt.
Även honorna behöver en mörk höst för sin reproduktion. Efter vintersolståndet är det viktigt
med en ökande dagslängd för att honorna ska komma i brunst och för utveckling av
sommarpälsen för båda könen. Eftersom allt hänger ihop är det svårt att förutspå effekten av
ändrade ljusförhållanden då de kan ha effekt lång tid senare. En förändring av
ljusförhållandena under hösten kan exempelvis inverka på brunsten på våren.
Växthusen börjar oftast inte belysas förrän i september och då är den naturliga dagslängden i
projektområdet fortfarande ca 13 h ljust och 11 h mörkt (Meteorologiska Institutet, fmi.fi).
Det kan betyda att pälsutvecklingen till vinterpäls redan är på så god väg att konstljuset inte
skulle ha någon inverkan. Men det är bara en hypotes och bör undersökas närmare.
Vad som däremot har en stor risk att påverkas är brunsten hos både honan och hanen. För
honornas del vet man inte hur kort dagslängd de behöver under hösten och därför kan det vara
riskabelt med förändringar i dagslängd överhuvudtaget. Om inte honorna påverkas av ljuset
under hösten, finns ändå en risk att den artificiellt förlängda dagslängden efter
vintersolståndet får honorna att komma i brunst tidigare än normalt. Detta är ett problem om
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honorna och hanarna inte kommer i brunst samtidigt, eller om farmaren inte vet när det är
dags att para djuren. För minkarna som har en kort parningssäsong kan detta få förödande
konsekvenser för farmens valpresultat.
Hanarnas reproduktionsfunktioner sätter igång under just den delen av året med kortast
dagslängd. Eftersom man har kunnat visa att minkhanen behöver 14 timmars mörker för att
stimulera testikelaktivitet så är mörkerperioden för tomat, som är ca åtta timmar, alldeles för
kort. Gurka har ännu kortare mörkerperiod. Det går inte med kunskapen vi har idag att hitta
en för pälsdjuren lämplig tidsperiod under dygnet för att lysa i växthuset, dels för att
mörkerperioden redan är för kort, men också för att redan en halvtimmes ljusperiod under fel
tidpunkt på dygnet kan störa utvecklingen och man vet inte med säkerhet när den tidpunkten
är. Man skulle behöva mer grundforskning om pälsdjurens känslighet för ljus för att kunna
svara på när under dygnet djuren är mottagliga eller känsliga för ljus.
Ovan diskuteras enbart återkommande ljusglimtar och belysningstider, än mindre vet man vad
enstaka ljusglimtar som infaller sporadiskt och sällan har för effekt. Undersökningarna som
refererats till i denna litteraturstudie är gjorda under kontrollerade former där ljusmängden
och belysningstiden alltid är densamma. Så är inte fallet för pälsfarmerna i Närpes och
Korsnäs. Vid mulet väder kan ljusstyrkorna vara flerfaldigt högre än under klart väder
(personlig observation). Hur konsekvent behöver dagslängden vara på en viss nivå för att ge
respons på pälsutveckling eller reproduktion vet man inte.
I litteraturen står det att djuren är känsliga redan vid för låga ljusstyrkor, minkarna så låga
som ca 1 lux (Travis et al. 1971). I Travis försök undersökte man pälsutvecklingen, men
eftersom melatonin ger signalen om dagslängd i båda fallen så är det troligt att
reproduktionsfunktionerna påverkas av ungefär samma ljusmängd som pälsutvecklingen. Det
är viktigt att undersöka vilka ljusstyrkor det rör sig om på farmerna i projektområdet vid olika
typer av väder och se om brunstutveckling och valpresultat följer Travis linje, trots att man
inte har samma ljusmängd varje natt.
När man mäter ljus skulle man få mest korrekta värden om man mätte antal fotoner per
kvadratmeter och rätt våglängd. En kvantmätare mäter antal fotoner, men är inställd på just de
våglängder som är bäst för växterna. Vad som är det rätta känslightesspektrat för pälsdjur är
okänt, men man kan anta att den ligger någorlunda nära människans. Det är försvarbart att
mäta ljuset med en luxmätare då det fortfarande är den allmänna praxis och lätt jämförbart
med litteraturen.
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1. Sammanfattning
Som en del i projektet Konstljus & Pälsdjur utförs en studie där frågeställningen är vilka
tekniska lösningar det finns för att förhindra att växthusljuset når pälsdjuren. Studien har
kommit att fokuserat på olika typer av växthusgardiner eftersom detta är vad som idag
används av växthusodlarna bland annat för att de samtidigt blockerar ljus. De främsta
aktörerna på växthusgardinmarknaden i Finland är Ludvig Svensson och Bonar Technical
Fabrics och de har båda en mängd olika typer av gardiner för olika syften. Eftersom
inledande ljusmätningar i projektet Konstljus & Pälsdjur hösten år 2009 hade visat att
ljusstyrkan strax utanför blockhus i medeltal var fem gånger större än utanför mindre,
traditionella hus då gardiner inte användes, bestämdes att studien skulle fokusera på
blockhus.
Undersökningen började med en kartläggning av gardinanvändning i Korsnäs och Närpes
per telefon och i samband med detta ombads de som hade sidogardiner svara på en enkät
om gardinerna. Bland de växthusodlare som använde gardiner valdes det ut sex stycken
växthus av varierande areal och med representativa belysningsstyrkor för odling av tomat
och gurka hos vilka ljusmätningar skulle utföras. Mätningarna utfördes från slutet av
oktober till början på december år 2010 när solen var nere och växthusbelysningen på.
Av de 31 stycken växthusodlare i Korsnäs och Närpes som kontaktades per telefon hade
16 stycken sidogardiner. Odlarna har skaffat sidogardinerna främst för att spara energi
och bevara värme inne i växthusen men gardinerna blockerar samtidigt ljus. Resultaten
från ljusmätningarna hösten 2010 visar att gardinerna reducerar ljusutsläppet men att det
finns stora variationer mellan hur mycket av ljuset gardinerna tar bort, särskilt nära
växthusen. Ju längre bort från växthuset man kommer, desto mindre betydelse har
gardinerna. Gardinerna blockerar effektivare det direkta ljuset från växthuset än det ljus
som faller ner från himlen. Där farmerna inte har direkt syn mot växthuset är sidogardiner
inte någon effektiv lösning för att få ner ljusstyrkan på farmerna.

1. Inledning
Som en del i projektet Konstljus & Pälsdjur utförs en studie där frågeställningen är vilka
tekniska lösningar det finns för att förhindra att växthusljuset når pälsdjuren. Målet är att
kartlägga vilka lösningar som finns på marknaden och hur bra de passar detta syfte samt
vad den allmänna uppfattningen om dessa lösningar är och att se om det finns andra
tänkbara lösningar på problemet med konstljuset. Studien har kommit att fokuserat på
olika typer av växthusgardiner eftersom detta är vad som idag används av växthusodlarna
bland annat för att de blockerar ljus.
De främsta aktörerna på växthusgardinmarknaden i Finland är Ludvig Svensson 1 och
Bonar Technical Fabrics 2 (Bonar TF). Både Ludvig Svensson och Bonar TF har en
1
2

www.ludvigsvensson.com
www.bonartf.com
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mängd olika typer av gardiner för olika syften. Det finns gardiner som skuggar, dvs. ser
till att plantorna inne i växthuset inte får för mycket sol på sig, och det finns också
gardiner som helt stänger ute solljuset ifall man behöver mörker för sina plantor. Det
finns även gardiner som stänger inne ljuset i växthuset och dessa blockerar alla över 90 %
av växthusljuset och sparar även en del energi. En del modeller påstås blockera så mycket
som 99,9% av ljuset. Dessa används om växthuset belyses och man vill förhindra att
ljuset sprids till omgivningen. En annan variant är s.k. energigardiner som reflekterar
tillbaka ljuset inne i växthuset och bevarar värmen och sparar därmed energi.
Energigardinerna finns i många varianter och hur mycket ljus de blockerar varierar
mellan 20 - 60 %.
Gardinerna är gjorda av antingen polyeten eller av något annan typ av plast och
innehåller flamskyddsmedel för att minimera risken för brand. I en del gardinmodeller
finns remsor av aluminium invävda för att ljuset inne i växthuset skall reflekteras tillbaka
mot plantorna. Ju tätare det är mellan aluminiumremsorna desto mera ljus reflekteras.
Gardiner med vit yta stärker också ljusintensiteten inne i växthuset. De tätaste gardinerna
släpper igenom minst ljus men släpper istället inte igenom fukt lika bra som glesare
gardiner. Om inte tillräckligt med fukt och värme slipper ut från växthuset kan det
påverka klimatet inne i växthuset negativt.
Eftersom inledande ljusmätningar i projektet Konstljus & Pälsdjur hösten år 2009 hade
visat att ljusstyrkan strax utanför blockhus i medeltal var fem gånger större än utanför
mindre, traditionella hus då gardiner inte användes valde vi att koncentrera oss på
blockhus. I de inledande ljusmätningarna hade ljusstyrkan mätts endast på en meters
avstånd från växthusen. De växthus som hade sidogardiner mättes med gardin och de som
inte hade sidogardiner mättes utan gardin. I tabell 1 kan man se att sidogardinerna
procentuellt blockerar växthusljuset bättre i blockhus än i traditionella hus, men
variationen är stor.

Tabell 1. I tabellen ses ett medeltal av alla uppmätta ljusstyrkor utanför blockhus
och traditionella hus oberoende av areal och belysningsstyrka.

Antal växthus
Medel [lux]
± SE [lux]
Max [lux]
Min[lux]

Blockhus
Traditionellt hus
Utan gardin Gardin
Utan gardin Gardin
4
12
21
3
2767
192
547
154
644
92
96
96
4166
1024
2124
339
1367
0,61
106
15

Syftet med denna undersökning är att ta reda på effektiviteten av gardinerna mera
noggrant för att se om en bra lösning på problemet med konstljuset vore att installera
gardiner i växthus som ligger nära pälsfarmer. Genom ljusmätningar som genomförs
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hösten 2010 tas det reda på ljusmängden på olika avstånd från växthus både då gardiner
används, dvs. är nerrullade, och då gardiner inte används.
2. Metod
Undersökningen började med en kartläggning av växthusodlare i Korsnäs och Närpes per
telefon. Svaren från samtalen med växthusodlarna användes som grund då det bestämdes
hos vilka odlare ljusmätningarna skulle utföras. Det som var av intresse vid samtalen med
odlarna var att samla in information om växthusens areal, belysning och eventuella
gardiner.
I samband med samtalen med odlarna ombads de som hade sidogardiner svara på en
enkät som skickades ut antingen per post eller via e-post. Avsikten med denna enkät vara
att få reda på vad som anses vara för- och nackdelarna med gardiner, om det finns
skillnader i användarvänlighet osv.
Bland de växthusodlare som använde gardiner valdes det ut sex stycken växthus av
varierande areal och med representativa belysningsstyrkor för odling av tomat och gurka.
Belysningsstyrkorna låg mellan 220-300 W/m2 och arealen på växthusen varierade
mellan 6000–22000 m2. Det beslöts att utföra minst tre ljusmätningar vid varje växthus
för att få spridning på resultaten. För att få en bra spridning på resultaten skulle ett av
dessa tre mättillfällen helst ha klart väder och ett mättillfälle ha mulet väder eftersom man
kan anta att ljusmängden är avsevärt större vid mulet väder (personlig observation). Vid
klart väder går ljuset från växthuset rätt upp och ut i rymden men vid mulet väder speglas
ljuset tillbaka ner mot marken.
Mätningarna utfördes från slutet av oktober till början på december år 2010 när solen var
nere och växthusbelysningen på. Genom att rikta ljusmätaren framåt då ljusmätningarna
utfördes erhölls ett värde för det direkta ljuset från växthuset och genom att rikta
ljusmätaren uppåt fick man ett värde för hur mycket ljus som föll ner från himlen.
Ljusmängden mättes i lux och mätningarna gjordes med 50 meters mellanrum med start
från noll meter utanför växthuset och upp till ca en kilometer från växthuset. Hur långt
bort det mättes från varje växthus berodde på hur omgivningen såg ut, dvs. hur långt bort
från växthuset det var möjligt att gå. Den största begränsande faktorn var att undvika ljus
från närliggande växthus. Ljusmätaren som användes var av märket Delta Ohm, modell
HD 2302.0. Mätaren klarade av att mäta vid temperaturer ner till -5°C. För att veta hur
långt ifrån växthuset vi befann oss användes även en hand-GPS av modell Garmin eTrex
H. Resultaten från de utförda ljusmätningarna analyserades i Excel.
För att jämföra ljusstyrkor med och utan gardiner på olika avstånd från växthusen
räknades medianen samt högsta och minsta värdet av alla mätningar vid alla växthus.
För att få reda på ljusstyrkan på burnivå i skugghusen, dvs. vilken mängd ljus som når
pälsdjuren, användes resultat från ljusmätningar i projektet som utförts på farmer hösten
2009. Hur mycket ljus ett skugghus i medeltal tar bort räknades ut genom att se hur
många gånger större ljusmängden var i luften jämfört med på burnivå på de olika
farmerna. Svaret blev att ljuset på burnivå i medeltal är 3,41 gånger lägre än den
ljusmängd som finns i luften.
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För att räkna ut hur stor procent av det direkta ljuset och av ljuset som faller tillbaka ner
från himlen som blockeras med hjälp av gardiner på olika avstånd från växthusen
räknades medianen samt högsta och minsta värde av det mulnaste mättillfället vid varje
växthus.
3. Resultat
Av de 31 stycken växthusodlare i Korsnäs och Närpes som kontaktades per telefon hade
16 stycken sidogardiner, dvs. ca 50 % av växthusodlarna. De flesta odlare som använder
gardiner i Närpes och Korsnäs har någon typ av gardiner tillverkade av gardinföretaget
Ab Ludvig Svensson. Endast någon enstaka av växthusodlarna har gardiner av en annan
tillverkare, nämligen av Bonar Technical Fabrics (Bonar TF). I dagens läge används
energigardiner och gardiner som stänger inne växthusljuset på sidorna av växthusen. De
flesta odlarna har någon form av takgardin men dessa är inte avsedda för ljusblockering
utan för skuggning och används inte heller alltid då växthusen belyses. En odlare
installerade takgardiner som stänger inne ljus hösten 2010 och detta är den enda som för
tillfället använder takgardiner.
16 enkäter skickades ut och sju stycken svarade. Enligt enkätsvaren har gardinerna köpts
från lokala företag som säljer gardiner och man har ofta installerat dem på samma gång
som man byggt nytt växthus. Gardinerna har då köpts av växthusleverantören. De två
som hade haft gardiner längst tid hade haft dem i 20 år och den kortaste tiden var tre år. I
samtliga sju svar uppgav man att valet av gardiner baserades på att man ville spara energi
och värme. Som fördelar med gardinerna nämndes att man sparar energi och minskar
ljusutsläppet samt att alger inte växer på gardinerna. En odlare hade även svarat att
klimatet i huset blir bättre då sidogardinerna hålls stängda på vintern eftersom det
kommer mindre kall och fuktig luft från väggarna. En nackdel med gardinerna ansågs
vara att de lätt fryser fast och pga. detta lätt går sönder vintertid om man öppnar och
stänger dem ofta. Gardinerna är dåliga att använda för skuggning på sommaren eftersom
de är så täta och de är dessutom dyra i inköp.
I figur 1 ses en graf som visar hur ljuset som faller ner från himlen mätt i lux varierar,
både med och utan gardiner, med avståndet till växthusen. Värdena i grafen har fåtts
genom att beakta alla mätresultat från de sex växthus vid vilka ljusmätningar utförts.
På 100 meters avstånd från växthusen är medianen för ljusstyrkan utan gardin 1,34 lux
och som mest 9,92 lux och minst 0,22 lux. Med gardiner är medianen för ljusstyrkan 1,01
lux och som mest 8,90 lux och minst 0,21 lux. På 500 meters avstånd från växthusen har
medianen utan gardiner minskat till 0,71 lux och är som mest 1,55 lux och minst 0,14 lux.
Då gardinerna används är medianen 0,68 lux och som mest 1,35 lux och minst 0,13 lux.
Variationen är stor pga. olika väder vid mättillfällena.
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Figur 1. Grafen visar hur ljuset som faller tillbaka ner från himlen varierar med
avståndet till växthusen.
Figur 1 visar att närmast växthusen kan variationerna mellan det högsta och det lägsta
uppmätta värdet vara mycket stor men ju längre från växthusen man kommer desto mera
närmar sig de båda linjerna varandra och ljusstyrkan avtar då avståndet till växthuset
växer.
Den teoretiska ljusstyrkan på burnivå på pälsfarmerna presenteras i figur 2. Eftersom
värdena i figur 2 fåtts genom att dela alla värden i figur 1 med 3,41 ser de båda figurerna
likadana ut men skalan i figur 2 är mindre än i figur 1.

Figur 2. I grafen kan man se hur ljusstyrkan på burnivå varierar med avståndet från
växthusen.
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100 meter från växthuset är medianen för ljusstyrkan på burnivå 0,39 lux och som mest
2,91 lux och minst 0,06 då inga gardiner används i växthusen. Då gardinerna är i
användning minskar medianen för ljusstyrkan på burnivå till 0,30 lux och den maximala
uppmätta ljusstyrkan är 2,61 medan lägsta ljusstyrkan är 0,06 lux. På 500 meters avstånd
från växthuset har medianen utan gardin minskat till 0,21 lux och den högsta uppmätta
ljusstyrkan är då 0,45 lux och den minsta 0,04 lux. Med gardin är medianen för
ljusstyrkan 0,20 lux och den högsta uppmätta ljusstyrkan är 0,40 lux medan den lägsta är
0,04 lux. På 500 meters avstånd från växthuset har samtliga linjer i figur 3 gått ner till
under 0,5 lux.

Figur 3. Grafen visar hur stor procent av det direkta ljuset (framåt) och av ljuset från
himlen (uppåt) som blockeras med hjälp av gardiner på olika avstånd från växthusen.
I figur 3 kan man se att gardinernas inverkan minskar ju längre bort från växthuset man
befinner sig. Det direkta ljuset blockeras bättre av gardinerna än det ljus som återspeglas
från himlen oberoende av avstånd. Det finns stor variation i ljusmängden. T.ex. på 100
meters avstånd från växthusen tar gardinerna bort 78 % av det direkta växthusljuset men
som mest har 93 % av ljuset blockerats på 100 meters avstånd och som minst 31 %. Det
ljus som kommer ner från himlen blockeras på 100 meters avstånd med 16 % men som
mest 34 % och som minst 8 %. Tittar vi i stället på hur det ser ut 500 meter från
växthusen så har kurvorna närmat sig varandra. Det direkta ljuset blockeras nu med 37 %
och som mest 41 % och minst 26 %. Ljuset som faller ner från himlen blockeras med 15
% och som mest med 23 % och minst med 13 %.
Bild 1 visar en bild tagen 150 meter ifrån ett av de växthus som ljusmätningarna utfördes
vid. På bilden är gardinerna inte i användning. Bild 2 visar samma växthus på 150 meters
avstånd då sidogardinerna är i användning. Ljusstyrkan för det direkta ljuset på 150
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meters avstånd från växthuset var vid detta mättillfälle 26,30 lux utan gardin och 12,76
lux med gardin. Det ljus som föll ner från himlen var 7,93 lux utan gardin och 7,05 lux
med gardin.

Bild 1. Bild tagen 150 meter från växthuset då sidogardinerna inte används.

Bild 2. Bild tagen 150 meter från växthuset då sidogardinerna används.
4. Diskussion
Den teknik som finns tillgänglig för att minska ljusutsläpp från växthus i Närpes och
Korsnäs idag är olika typer av växthusgardiner. Odlarna har skaffat sidogardinerna främst
för att spara energi och bevara värme inne i växthusen men gardinerna blockerar
samtidigt ljus. Olika gardiner blockerar ljus olika mycket och även åldern på gardinerna
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kan ha en inverkan på ljusutsläppet eftersom gardinerna kan bli sämre med åren.
De växthusodlare som använder gardiner verkar i allmänhet tycka att gardinerna fungerar
bra. Det som upplevs vara största nackdelen med gardinerna är att det är dyrt att
införskaffa dem. Resultaten från ljusmätningarna hösten 2010 visar att gardinerna
reducerar ljusutsläppet men att det finns stora variationer mellan hur mycket av ljuset
gardinerna tar bort, särskilt nära växthusen. Sidogardinerna reducerar det direkta ljuset
från växthusen bättre än vad de reducerar det ljus som faller ner från himlen. Detta kan
bero på att ljuset som fallet tillbaka ner från himlen till stor del kommer från taket på
växthuset. Ännu 700 meter från växthusen blockerar gardinerna en del av både det
direkta ljuset och av det ljus som faller tillbaka ner från himlen. Nyttan av sidogardiner
för närliggande farmer kan diskuteras. Endast på någon enstaka farm som deltar i
projektet ser man det direkta ljuset som kommer från växthusen och det ljus som faller
ner från himlen blockeras inte ens med 20 % på 100 meters avstånd från växthuset. I de
fall farmer utsätts för direkt ljus från växthus kan sidogardiner vara en bra lösning.
Det finns många faktorer som inverkar på ljusstyrkan på olika avstånd från växthusen. De
sex växthus där ljusmätningarna genomfördes hade alla olika areal och belysningsstyrka
och en del hade all belysning i taket medan andra hade en del av belysningen längre ner i
växthuset, mellan plantorna. Storleken på plantorna inne i växthuset påverkar troligen
också ljusutsläppet eftersom större plantor suger åt sig och blockerar mera ljus än små
plantor. Andra faktorer som kan ha en inverkan på ljusstyrkan utanför växthuset är vilket
material växthuset är byggt av och hur nytt eller gammalt växthuset är (nya växthus har
renare väggar än gamla växthus).
Naturen runtomkring växthuset påverkar ljusstyrkan särskilt då man kommer en bit bort
från växthuset. Vid ljusmätningarna observerades att hinder i form av träd och byggnader
blockerar en del av det direkta ljuset. Snö kan troligtvis även reflektera en del ljus och
göra ljusstyrkan högre och vid mulet väder reflekterar molnen tillbaka ljus mot marken.
I Närpes och Korsnäs ligger de belysta växthusen ofta nära varandra och det svåraste med
ljusmätningarna var att undvika att andra växthus än det man ville mäta på påverkade den
uppmätta ljusstyrkan på en viss punkt. Av denna orsak gick det inte att mäta så långt
borta från en del av växthusen.
I de fall det direkta växthusljuset når farmen kunde man även blockera ljuset med t.ex.
träd i stället för med sidogardiner i växthusen. Träden skulle hindra att det direkta ljuset
når farmen men det ljus som faller ner från himlen försvinner inte. Om gardiner är
lösningen man vill använda sig av för att blockera växthusljus vore det viktigt att utreda
möjligheterna att använda även takgardiner i växthusen.
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bakomliggande orsaker till att en del pälsdjursuppfödare med intilliggande
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Tisdag 14.9.2010
Ett förväntansfullt gäng står på Vasa flygplats klockan fem på morgonen och väntar
ivrigt på att komma iväg. I Helsingfors byter vi plan och får med oss ännu en resenär.
Väl framme på Schiphol flygplats utanför Amsterdam regnar det, men vi kommer
smidigt iväg med vår hyrda minibuss och hittar ganska smärtfritt första anhalten.
Längs vägen ser vi enorma växthusanläggningar och ett och annat får som betar
utanför växthusen.
Demokwekerij Westland
Första besöket gick till Demokwekerij Westland i Honselersdijk en bit söder om Haag.
Demokwekerij Westland är ett ledande innovations centrum för växthusodling i
Nederländerna. Huvudmålet är att stimulera och underlätta en innovativ utveckling
och förändring inom växthusodlingen. Forskningsstationen fungerar som en länk och
nätverk mellan regering, utbildning och näringsliv. Demokwekerij Westland är välkänt
över hela världen och har sedan den öppnades 2001 haft närmare 40 000 besökare
från över 40 länder.
På forskningsstationen träffade vi Jan Ruigrok från TNO
en Glastuinbouw, en forskare
som utvecklat en metod att
mäta ljusutsläpp från växthus.
Uppdraget fick han av LTO
Noord Glaskracht, en intresseförening för växthusföretagare och jordbrukare i Nederländerna. Bakgrunden är
givetvis att det under senare
år har skett en snabb utbyggnad av antalet belysta växthus och man förväntar sig att
användningen av belysning fortsätter att öka i framtiden.
När man mäter ljusutsläppet från växthusen är det två punkter man mätt:
1. Direkt ljus från växthussidorna.
2. Ljus som reflekteras ner från himmelen.
I undersökningen har man använt sig av en speciell kamera som fotograferar
ljusintensiteten.
När vi berättade att vi försöker hitta lösningar att inte ljuset från växthusen ska störa
farmerna påpekade han att den enklaste lösningen skulle vara att på något vis
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mörklägga farmen istället för att försöka begränsa utstrålningen från växthusen. Jan
och hans kollega hade gärna utarbetat och sålt en modell för oss som skulle ha visat
vad olika faktorer i växthuset (gardiner, belysningseffekt osv.) hade för effekt på
ljusstyrkan på farmen. Väldigt lockande, men kanske i det senaste laget för vårt
nuvarande projekt.
Efter mötet fick vi en rundvandring i forskningscentret. Led-belysning,
tomatplockande robot, nedkylning av växthus med vattendimma och odling i
näringslösning utan substrat var några av de många experiment som pågick i
Demokwekerij Westland.

Leen Huisman
Efter mötet med Jan och hans kollega träffade vi George Steentjes,
från företaget Leen Huisman. Leen
Huisman säljer Ludvig Svenssons
gardiner till växthusodlare och
skulle delta i en utställning i demoväxthuset påföljande dag. Vi fick
veta att alla växthus måste ha sidooch takgardiner. Mellan 18.00 och
midnatt måste gardinerna blockera
ljuset till 95%. Efter midnatt är det
tillåtet att öppna upp skärmarna till
25 %.
I Holland använder man cirka hälften så många lux i konstbelysning
jämfört med finska växthus. Med
mindre effekt blir det inte lika varmt
inne i växthusen som i Finland.
Detta gör det lättare att använda
takgardiner i Holland, men problem med växthusklimatet förekommer fortfarande.
Steentjes sa att gardiner är lätta att installera men att klimatet blir svårare att
kontrollera. Det blir lättare att kontrollera klimatet om man har gardiner som har
öppna band mellan aluminiumbanden, men då sparas istället inte lika mycket energi.
Han ansåg ändå att detta kunde vara ett alternativ för finska odlare och han menade
att även om man bara har sidogardiner reduceras ljusföroreningarna märkbart.
I Holland är inte alla odlare glada över att behöva använda gardiner eftersom det är
frågan om en investering och gardinerna gynnar inte växthusklimatet. Steentjes
menade ändå att gardinerna har en relativt lång livslängd och kan användas minst tio
4

år. Leen Huismans representant verkade vara kritiskt inställd till gardiner överlag,
vilket är konstigt eftersom företagets verksamhet gick ut på att sälja dessa gardiner.

Onsdag 15.9.2010
Nu var det dags för två, i huvudsak, pälsnäringsrelaterade dagar. Vi hade ett gemensamt program med en grupp grekiska pälsfarmare och ett par finska representanter
från Turkistuottajat Oyj. Vår värd under dessa två dagar var Ron van Essen från
TTOyj. Idag fick vi erfara vad trafikstockning innebar också. Hur kan man på förhand
veta hur lång tid det tar att köra en sträcka i Holland? Omöjligt!
Pälsdjursforskningsstation Edelveen
Forskare Jan de Rond presenterade aktuell forskning och visade forskningsstationens produktionsutrymmen. Forskningsstationen ägs av NFE Dutch Fur
Breeders och där arbetar tre personer: forskare Jan de Rond, ett forskningsbiträde
och en farmmästare. Forskningen finansieras av farmarna. På forskningsstationen
finns 1500 avelsminkhonor. Valpresultatet år 2009 var 5,9 och 6,2 år 2010.
Valpresultatet var något bättre i skugghusen än i hallen. Forskningen planeras och
styrs av en styrgrupp som består av sakkunniga: forskare, professor från universitet,
veterinär, foderkökens, farmarnas och holländska pälsdjursuppfödares förbunds
representanter. Styrgruppen väljer årligen ut de viktigaste ämnesområdena för
forskningen. Forskningen är nära anknuten till praktisk pälsdjursuppfödning, man
försöker lösa problem som finns i praktiken på farmerna och man försöker förbättra
minkproduktionens ekonomiska lönsamhet. Det är meningen att forskningsresultaten
kan tillämpas snarast möjligt i praktisk djuruppfödning.
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Aktuella forskningsområden:
•
•

•
•
•
•

Avelsdjurens utfodring och konditionsklassificering enligt tidigare forskningsresultat, som hjälpmedel används foderkurvor utvecklade år 2009.
Utfodring efter kullstorlek under digivning, med målsättningen att utforma
foderkurvor för minkhonorna och därmed möjliggöra en effektivare användning
av individuell utfodring.
Juverantalets inverkan på valpresultat, val av avelsdjur på basis av antalet
juver
Bevattning i lyan, inverkan på valparnas överlevnad och därmed valpresultat
Utfodringsstrategier under tidig uppväxt och höst
Forskning om skinnkvalitet

Erfarenheter
pälsdjuren

av

ljusets

inverkan

på

Jan de Ronds och Ron van Essens (Turkistuottajat Oyj) erfarenheter av ljusförsök
eller användningen av ljus på farmer var
ganska begränsade. På försöksfarmen har
man haft ett försök där man använde en
sex timmars mörker- och 18-timmars ljusrytm för avelsdjuren från parning till valpning. Konstbelysningen var förinställd på att
vara tänd morgon och kväll under mörka tiden. Övrig tid var ljuset i skugghusen naturligt dagsljus. Av konstbelysningen och förlängningen av dagslängden från parning
har man bra erfarenheter
På försöksfarmen har
man märkt att störningar i ljusrytmen har
lett till sämre valpresultat. Exempelvis har
ljus som använts vid
byggen på farmen eller vid pälsningen stört
avelsdjuren. På försöksfarmen har därför
avelsdjuren placerats i
skugghusen och hallarna så att utomstående konstljus inte påverkar djuren. Om
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man inte använder tilläggsljus till avelsdjuren efter parning så försöker man ha så
naturlig ljusrytm som möjligt. I hallar och skugghus används för ljus genomsläppligt
material i takkonstruktionen som bidrar till så naturlig dygnsrytm som möjligt.
På en del pälsdjursfarmer
i Holland används tidsinställd konstbelysning för
avelsdjuren från parning
till valpning. Rytmen som
används är åtta timmar
mörkt och 16 timmar ljust
(tilläggsbelysning morgon
och kväll). De flesta farmerna använder ljusgenomsläppliga material i
sina tak i hallar och
skugghus. Därmed är de
flesta holländska farmer
mycket ljusare än de finländska.
Skugghusen
mörkar inte för djuren, utan man vill försäkra sig om att djuren får tillräckligt med ljus.
Om man upplever utomstående ljus som störande bygger farmarna själva skydd mot
konstljuset (ex.ljus från motorvägar, gatubelysning, byggen).
Enligt Ron van Essen och Jan de Rond upplevs belysningen från växthus sällan som
ett problem. Växthusodling och pälsdjursuppfödning sker på geografiskt skilda
områden. Lagstiftningen kring ljusföroreningar är striktare i Holland och utsläpp av
ljus från växthus hindras effektivt med gardiner under vissa tider på dygnet.

Foderkök och farm Keizersberg
Onsdag eftermiddag åkte vi
till Keizersberg foderkök, där
tillverkar man foder för pälsdjur. Tillverkningen var runt
100 000 ton i året och de hade export till Belgien och
Frankrike.
Efter kaffe och en rundvandring på fodercentralen åkte vi
vidare på farmbesök. Farmen var en nybyggd minkhall
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på 20 000m2 i vilken det rymdes ca
30 000 minkburar.
Hallen var den
modernaste minkhallen i Holland. I
den bakre änden
av hallen fanns
stora fläktar med
vilka man blåste ut
luften ur hallen.
Och ny luft strömmade in i den
främre ändan av
hallen, detta system skulle senare
färdigställas så att
luften gick genom
en vattenkanal så att luften var renad när den har kommit ut tillbaka ur hallen. Detta
var en förutsättning för att få bygga en minkhall i närheten av bostadsbebyggelse.
Den information som vi var på jakt efter om hur växthusbelysningen påverkar
minkarna fick vi inget svar på eftersom detta problem inte finns i Holland. Orsaken till
att detta problem inte finns är att de olika näringarna geografiskt sett inte ligger i
närheten av varandra. Att man aldrig har total mörker är normaltillstånd. Farmarna är
dock medvetna om att djuren kan vara känsliga för ljus exempelvis i pälsningstider då
man ofta arbetar sent på kvällarna.
Så som skugghus och hallar
är byggda inser man snabbt
att man snarare vill öka
insläppet av ljus till djuren än
att minska den. Orsaken är
att få in tillräckligt med ljus på
våren för att förbättra valpresultat. Många fönster i taken och gärna även på sidorna var vanligt.
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Torsdag 16.9.2010
Vi gjorde ett litet avhopp från Rons program och gjorde ett växthusrelaterat besök på
förmiddagen, för att sedan spendera eftermiddagen på pälsförbundets mässa
Farmer’s Day. Mässan hade samlat en mängd olika pälsdjursrelaterade företag och
folk från näringen till en trevlig tillställning. I montrarna kunde man se vilka nya
tekniker som fanns för pälsning, det fanns burförsäljare, de som sålde näringstillskott
och en och annan uppfinning som skulle underlätta arbetet på farmen. Man fick lära
sig ett och annat nytt, en del av nyheterna kommer säkerligen ut på finska
marknaden snart också.
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
På torsdag förmiddag hade vi ett möte vid Wageningen UR (University & Research
centre) med Gert-Jan Swinkels. Mötet började med en diskussion om ljus, och
Swinkels undrade bland annat om det finns uppgifter om djurens känslighet för
specifika ljusspektra. Den frågan har funderats på i projektet tidigare, men inga
sådana studier är gjorda på pälsdjur.
Vi lärde oss att man i Holland ska minska ljusutsläpp från växthustaket med 95%
under vissa kvälls-/natttimmar, och att det är viktigt att reglera det med hjälp av
lagstiftning. Holland är ju ett tätbebyggt land så man har ett helt annat tryck från
grannar och omgivning på reglering än vad vi har i Finland. Tre olika sätt
diskuterades att ta hand om ljusproblematiken i Finland: gardiner kunde installeras till
växthus, gardiner kunde installeras till pälsdjursfarmer, eller belysningstider i växthus
kunde regleras, om pälsdjur skulle kräva mörker under vissa tider på dygnet.
Swinkels berättade om två projekt kring ljustemat som han hade varit delaktig i. I det
ena projektet undersöktes med vilka åtgärder det går att minska ljusutsläpp från
ladugårdar. Man har ljuset tänt för korna under en stor del av dygnet. Även då
ljusutsläppen är relativt små, så känner sig några människor som bor i närheten av
ladugårdar störda av ljuset. Överlag är man mer inriktad på att studera det direkta
ljuset som ljuskällan avger än den ökande ljusmängden i sig i Holland. Holländare är
vana vid att det aldrig råder total mörker och stör sig mer på det direkta ljuset som en
ljuskälla avger nattetid. I samband med det diskuterade vi huruvida minkar påverkas
av det direkta ljuset från växthus eller av allmänt ökad ljusmängd.
Man vet hur ljusreducerande gardiner påverkar växthusklimat
I det andra projektet undersöktes hur växthusklimatet blir påverkat när man använder
ljusreducerande gardiner. Swinkels berättade att det hade utvecklats en modell i
detta projekt. Med hjälp av modellen kan man beräkna hur t.ex. temperaturen,
skörden, relativa fuktigheten och energiförbrukningen blir påverkad då ljusredu9

cerande gardiner används. Modellen baserar sig dock på holländska allmänna
klimatförhållanden. Dessutom upprepades igen att man använder mera watt per
kvadratmeter i belysning i Finland än i Holland. Swinkels påpekade att mängden ljus
som kommer från växthus beror förstås på använd ljusintensitet och gardinegenskaper. I Holland är växthusen såpass stora att sidoväggsarealen bara utgör 1015% av totala ytan utåt och därmed sker det största utsläppet av ljus från taket. I
Finland borde utsläppet från taket inte dominera lika mycket då våra växthus är
mycket mindre.

Fredag 17.9.2010
Sista dagen för resan. Vi packade minibussen med resväskor och styrde mot sista
programpunkten, Rilland i sydvästra delen av landet.
Myndighet Zeelandprovinsen, Lans växthusorganisation
Fredag förmiddag hade vi bestämt träff på Lans växthusorganisation med Bouke
Bouwman, tjänsteman för natur och landskap i Zeelandprovinsen. Lans är ett
växthusföretag som finns på flera orter, men området i Rilland där vi var, hade de tre
växthus: 5, 3 och 5,8 ha stora där man odlade tomater. De låg på samma gata med
flera andra växthusföretag.

nätverket.

Upplägget för mötet var
riktigt bra. Förutom myndighetspersonen
Bouwman var Marjan TolhoekBrandes, direktörsassistent från Lans och Hugo
Plaisier, representant från
gardintillverkare
Ludvig
Svensson på plats. Bouke
berättade att växthusområdet låg 500 meter
från fågelskyddsområdet
Oosterschelde
(Special
Protected Area, europeiska fågeldirektivet) som
hörde till Natura 2000
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Reglering formas av kompromisser
1990 byggde man de första
växthusen i området och då var det
fortfarande nytt i Holland med
belysning i växthus. Det var klart
från början att med det viktiga
naturområdet inpå knuten skulle
växthusen bli tvungna att använda
gardiner för att hindra utsläpp av
ljus. Man hade ingen erfarenhet av
gardiner och visste inte hur mycket
av ljuset som behövde blockeras.
Efter
diskussioner
tjänstemän,
gardintillverkare,
odlare
och
naturskyddsorganisationer mellan kom man fram till att en gardin som blockerade 85
% av ljuset skulle användas. Man undersökte hur mycket värme olika % -satser på
gardiner skulle släppa ut och lösningen på 85 % -gardinen var en kompromiss för alla
parter.

fåglarna påverkas av ljuset eller inte.

Naturskyddsorganisati
oner var inte nöjda
med 85 % -gardinerna. Därför gjordes en
studie om ifall fåglarnas ätbeteende på
tidsvattenstranden påverkades av ljuset
från växthusen. Det
visade sig inte finnas
någon skillnad mellan
försöksgrupperna, dvs
ätbeteendet påverkades inte av ljuset. Det
har sedan dess inte
forskats mer huruvida

Odlarna tar hänsyn
Först trodde odlarna att det skulle vara omöjligt att använda gardinerna, men det har
gått bra. Överlag är odlarna väldigt samarbetsvilliga med myndigheter. Vi tyckte även
att det verkade som att myndigheter samarbetade väldigt bra med odlarna, trots att
myndigheten stod på sig i sakfrågan.
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Holland är ett tätbefolkat land och man är
van att behöva anpassa sig och ta hänsyn
till grannar. De flesta
odlarna vill inte irritera
sina grannar. I Zeeland är befolkningen
stolt över sin rika natur
och man vill ha det
mörkt om nätterna.
Nationella lagar och
lokala regler
Ljusutstläppen
från
växthus regleras alltså med lagar. Man har en nationell lag som gäller alla
växthusodlare i hela landet och utvecklingen har varit att den hela tiden blir
strängare. Vid naturskyddsområden, som exempelvis vid Natura 2000, gäller
strängare regler lokalt än nationellt. Man måste ha tillstånd för att använda ljus
överhuvudtaget. Vid naturskyddsområden får man inte heller öppna upp gardinerna
efter midnatt, som annars är tillåtet. Om man inte följer reglerna bötfälls man med
5000 euro. Marjan berättar att hos dem går en anställd runt varje kväll och
kontrollerar att gardinen inte har lämnat några springor eller luckor där ljuset kan
komma ut.
När man planerar för nya växthusbyggen i Zeeland så tittar man på områdets
historia. Nya byggnader ska helst vara i anslutning till redan befintliga och det gynnar
odlarna själva.
Aluminium gör växthusklimatet varmt, nya bättre material används
Hugo från LS berättar att traditionellt använde man aluminium i gardinerna, men den
isolerar för mycket med följden att växthusklimatet blir för varmt. De nyare gardinerna
gör man av annat material. Han påminner också om att nya odlingar emitterar mer
ljus när plantorna är små. Då skymmer inte plantorna golvet som är täckt av vitt och
reflekterande material. En intressant sak då plantorna ju byts ut på hösten i Finland,
då minkarna behöver det som mörkast! Marjan lägger också in att höga växthus är
bättre än låga för klimatet inne i växthuset.
Efter mötet fick vi en visning i Lans växthus. Bland annat fick vi besöka ett växthus
där det pågick ett försök att kontrollera inomhusklimatet. Man hade inga vanliga
ventilationsluckor alls, utan kylde luften maskinellt istället. Bouke visade oss även
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den skyddade
tidsvattenstran
den och det
var konstigt för
oss att se hur
nära den låg
de
enorma
växthusanlägg
ningarna (och
en vindkraftpark för den
delen också)!

Hemresa
Vägen tillbaka
till flygplatsen
gick smidigt och vi var förvånade över hur lätt det var att hitta hyrbilsfirman. En lång
hemresa väntade oss. Vi var nu alla väldigt fullmatade med information från de fyra
väldigt intensiva dagarna så vi var ganska trötta, men samtidigt mycket nöjda
resenärer.
Vi hade lärt oss mycket, men hade samtidigt lite blandade känslor över det vi hade
lärt oss. Det var iallafall
klart att Holland och
Finland är väldigt olika och
vi har olika förutsättningar
att arbeta efter. Trots att
det mesta inte går att
kopiera rakt av så bör vi
kunna
använda
den
kunskapen
och
informationen som vi lärt
oss på resan till något bra
här hemma. Vi har också
samlat på oss värdefulla
kontakter
för
fortsatt
arbete med frågan.
En aspekt av resan som man inte tänker på i första hand var att vi var en enad grupp
resenärer som representerade projektet och Österbotten. Vi var inte pälsdjursfolk
eller växthusfolk som var i konflikt, utan vi sökte gemensamma lösningar på ett
gemensamt problem.
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Bilaga 4
Konstljus & Pälsdjur

Ett utredningsprojekt
för åren 2009-2010

Påverkas pälsdjurens valpresultat och
pälsutveckling av konstljus från åretruntodlingar i växthus? K
I Närpes och trakterna omkring har både växthusodling och pälsfarmning
en viktig roll för sysselsättningen och välmåendet i området. Växthusen
och pälsfarmerna ligger ofta tätt. Åretruntodlingen i växthus har ökat de
senaste åren och samtidigt har pälsfarmare märkt av en nedgång i valpresultat och pälsmognad hos sina djur.
Projektet har startat med initiativ från båda näringarna för att få fram fakta
på om och hur konstbelysningen från växthusen påverkar pälsdjurens valpresultat och pälsmognad. Detta görs främst genom en litteraturstudie och
en omfattande fältundersökning med insamling av data på farmer och runt
växthus för att hitta eventuella samband mellan konstljus och valpresultat
samt pälsmognad hos mink och räv. Utredningen görs i nära samverkan
med producenter från båda näringarna.
Samarbetsparter i projektet är Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening rf, Österbottens svenska producentförbund rf, Närpes trädgårdsproducenter, Närpes pälsfarmarförening, Martens trädgårdsstiftelse och MTT/
forskning om pälsdjursproduktion. Svenska Österbottens Förbund för
utbildning och kultur/YA! Yrkesakademin i Österbotten står som projektägare. Projektet finansieras av Österbottens TE-central med pengar från
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, EJFLU.

Keinovalo & Turkiseläimet
Kaksivuotisen projektin tarkoituksena on selvittää onko kasvihuoneiden
keinovalaistuksella vaikutusta turkiseläinten lisääntymiseen ja turkin
kehittymiseen. Projekti toteutetaan Närpiön ja Korsnäsin alueella missä
kasvihuoneet ja turkistarhat ovat paikoittain hyvin lähekkäin. Projekti
rahoitetaan Pohjanmaan TE-keskuksen kautta Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahastosta ja projektin koordinaattorina toimii YA!
Yrkesakademin i Österbotten.

MERA INFO
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Projektledare
Jenni Taipale, tfn 044-750 32 27
YA! Yrkesakademin i Österbotten
Silverbergsvägen 23
66200 Korsnäs
jenni.taipale@yrkesakademin.fi
Utvecklingschef
Kenneth Heimdahl, tfn 050-552 35 39
YA! Yrkesakademin i Österbotten
kenneth.heimdahl@yrkesakademin.fi
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Artificial light & Fur animals
–effect of light pollution on reproduction and fur quality
Jenni Taipale
YA! Vocational Education and Training
Finland

The light intensity in Scandinavian greenhouses is 4 00025 000 lux depending on the crop. Tomatoes have a lighting period
of 16-18 h/day and cucumber around 20 h/day (Vänninen & Johansen).
Photo: Martens Trädgårdsstiftelse/Mona-Anitta Riihimäki

1. Aim of the project

2. Why this project?

The project aims to find out if the artificial light from greenhouses with year round production has a negative effect on
breeding results and fur quality of fur animals raised in the
proximity of the greenhouses.

In a small area in Ostrobothnia in Finland fur animal farms
are sometimes situated very close to greenhouses with year
round production using artificial lighting.

Main questions are:

• Are long days in the autumn and winter negative for
breeding results and winter fur growth?
• How much light from the greenhouses reaches the
farms?
• By what light intensities can we expect a negative effect?
• Are there any circumstances that may prevent any negative effects, if such exists (light barriers for example)?

In the past decade, the number of greenhouses with year
round production and the amount of light used in the greenhouses has increased. Some fur animal farmers in the area
have noticed a decline in their breeding result. It is suggested
the light from the greenhouses reaching the farm has a negative effect on the animals.

4. Reproduction and fur growth
is regulated by photoperiods
Both reproduction and fur growth in mink and foxes are regulated by the variation in day length during the year and can
be disturbed or even inhibited by altered day lengths (Bisonette & Wilson; Duby & Travis; Forsberg). Short days are
needed for development of winter fur and male testicular
activity (Valtonen et al.; Jallageas et. al.).

The organizations representing the two industries initiated
the project to ensure the future of both industries in the area.
The project is financed by the TE centre of Ostrobothnia
with money from European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). YA! Vocational Education and Training is coordinating the project which will be carried out in
the years 2009 and 2010.

3. Methods
In addition to a literature review, the following studies are
planned:
1. Changes in breeding results and fur quality in Korsnäs and
Närpes during the years 2000-2008:

Are there trends in existing data indicating an effect
from greenhouse lighting?

Some mink farmers close to greenhouses have had low
% females willing to mate and a poor breeding result.
Photo: STKL-FPF/Katja Lösönen

2. Effect of light on breeding result – field study:

Light measurements in the field and data collection
from matings and breeding results.
3. Changes in fur quality because of light:

Comparing existing data within farms before and after
lights were installed in a close by greenhouse.

The amount of light has increased
in greenhouses in the last decade.
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Artificial light & Fur animals

Does the artificial light from year round production
in greenhouses have a negative effect on the breeding result and fur development of fur animals?
In Ostrobothnia, Finland fur
animal farms and greenhouses are often situated
very close to each other.
Some mink farmers have
noticed a decline in their
breeding results, with special regard to number of
mated females, since the
number of greenhouses
with year round production has increased.
The project started with the initiative from both industries to find
out what really is true about the effect of artificial light on fur
animals. This will mainly be done as a literature review and a field
experiment where data on light intensities and breeding results
are collected and analyzed.
This two-year project will be carried out in the years 2009 and
2010, with YA! Vocational Education and Training as project coordinator. The project is financed by TE Centre for Ostrobothnia
with money from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), together with Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening rf and Närpes trädgårdsproducenter. Other
partners in the project are MTT/Fur Farming Research, Martens
Trädgårdsstiftelse and organizations representing local producers
and farmers.
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Project Manager
Jenni Taipale, p +358 44 750 3227
YA! Vocational Education and Training
Silverbergsvägen 23
66200 Korsnäs
Finland
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Development Manager
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Projekt Konstljus & Pälsdjur
PRIS
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Seminariet är kostnadsfritt.
ANMÄLAN OCH INFO
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Ingen förhandsanmälan.
För mer information, kontakta:
Projektledare Jenni Taipale
Tfn 044 750 3227 eller
jenni.taipale@yrkesakademin.fi

Målgrupp:
Pälsdjursuppfödare och växthusodlare i Närpes och Korsnäs samt övriga som har
anknytning till branscherna och denna fråga.

Tidpunkt:
15.2.2011 kl. 13.30–16.00

Plats:
YA! Yrkesakademin i Österbotten, Enheten i Närpes
Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st

13.30–14.00		

Kaffeservering

14.00–14.05		
					

Välkommen
Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist, Närpes stad

14.05–14.45		
					

Projektets innehåll och resultat
Projektledare Jenni Taipale, YA!

14.45–15.00		
					

Undersökning av växthusgardiner
Slutarbetare Paulina Kaivo-oja, Novia/YA!

15.00–15.10		

Paus

15.10–15.25		
					
					

SÖP och ÖSP har ordet
Verksamhetsledare Kristian Bengts, SÖP
Verksamhetsledare Bo Linde, ÖSP

15.25–16.00		

Frågestund

16.00				

Avslut
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