Slutrapport: Betydelsen av mellangårds- och individskillnader i metabolisk status för
fruktsamhet, hälsa och produktion hos mjölkkor. Effekt av glukogena substanser och
markörer i praktiskt lantbruk
Bakgrund
I spåren av en framgångsrik avel för stigande mjölkproduktion ses världen över en sänkt
fruktsamhet hos mjölkkor (Rodriguez-Martinez et al., 2008). Trots att
fruktsamhetsegenskaper beaktats i avelsprogrammen i Sverige (Philipsson and Lindhé, 2003)
ser vi nu också här en sänkt fruktsamhet. Antalet dagar från kalvning till senaste insemination
(KSI) har under senaste decenniet ökat från 116 till 120 dagar hos SRB och från 122 till 135
dagar hos SLB/Svensk Holstein. Samtidigt har kalvningsintervallet ökat från 12,9 till 13,1
månader samt från 13,1 till 13,6 månader hos SRB respektive SLB (Svensk Mjölk, 2012).
Den nedsatta fruktsamheten kostar svenska mjölkbönder betydande summor. Beräkningar
från Svensk Mjölk visar att skillnader i fruktsamhet mellan besättningar motsvarar kostnader
om 10-40 öre per kg mjölk (Hans Gustafsson, Svens Mjölk, pers. med). Med en vikande och
starkt fluktuerande ekonomi för svensk mjölkproduktion är det väsentligt att reducera
kostnader och optimera produktionen.
Energibalans och fruktsamhet, hälsa och mjölkproduktion
Eftersom kons foderintag under den första tiden efter kalvningen inte täcker energi- och
glukosbehovet för mjölkproduktionen, befinner sig mjölkkor under denna period nästan alltid
i en negativ energibalans (NEB) (Drackley et al., 1999). Vid NEB är kon beroende av
glukoneogenes från alternativa substrat, tillexempel glycerol som frisätts vid nedbrytning av
fettvävnad. Samtidigt frisätts icke-förestrade fettsyror (NEFA) som oxideras i levern som en
energikälla. När leverns oxidativa kapacitet överskrids ökar istället halten av ketonkroppar
(tillexempel halten av beta-hydroxy-smörsyra ;BHB) eller så kan NEFA inlagras i form av
triglycerider i levern och leda till så kallad hepatisk lipidos (Drackley et al., 1999). Under
NEB ändras även koncentrationen av flera ämnesomsättningsrelaterade hormoner. Bland
annat minskar plasmanivåerna av insulin och Insulin-like growth factor-1 (IGF-1).
Många studier har funnit negativa associationer mellan NEB och nedsatt
reproduktionsförmåga (till exempel Butler et al., 1981, Opsomer et al., 2000; Vanholder et al.,
2005). NEB är också relaterat till en ökad sjukdomsfrekvens efter kalvningen, såsom fång,
kalvningsförlamning, acetonemi och löpmagsförskjutning (Collard et al., 2000). Ökade halter
av BHB, så kallad subklinisk acetonemi, har också visats ha en hämmande effekt på
immunförsvaret (Hoeben et al., 1997) vilket kan öka risken för infektioner, till exempel
juverinflammation (Suriyasathaporn et al., 2000). Förhöjda BHB-nivåer hos kon efter
kalvningen ger också en minskning mjölkproduktion (Duffield et al., 2009).
Nutritionella strategier för förbättrad energibalans och fruktsamhet
En mängd litteratur beskriver effekten av olika utfodringsstrategier på mjölkkors energibalans
och efterföljande fruktsamhet. Gemensamt för dessa är att de generellt är inriktade mot att
minimera en hullökning under sinperioden för att därmed uppnå en så liten NEB och så liten
nedgång i foderintag vid kalvningen, som möjligt. Exempel på sådana utfodringsstrategier är
att kor i tidig sinperiod ges ett låg-energifoder och att energigivan ökas under de sista 2-3
veckorna före kalvning (Overton och Waldron, 2004) eller att en stor mängd av fiberrikt foder
ges under hela sinperioden (Grummer et al., 2004). Ytterligare en mängd litteratur beskriver
effekterna av att tillsätta specifika substanser till fodret i syfte att reducera NEB och öka
fruktsamheten. Dock är resultat från studier där proteintillskott, extra fett (dietärt fett,
specifika lipider eller våmstabila fetter) eller glukogena substanser (till exempel glycerol eller

propylenglykol) eller mineraler och spårämnen undersökts inte liktydiga (översikt av Chagas
et al., 2007a)
Propylenglykol och glycerol för förbättrad energibalans och fruktsamhet
Traditionellt har tillsats av propylenglykol eller glycerol använts för att förebygga eller
behandla acetonemi hos mjölkkor (Johnson, 1954). Båda substanserna bidrar med byggstenar
till glukoneogenesen och propylenglykol kan även inducera insulinresistens i perifer vävnad
(Donkin and Doane, 2007; Kristensen and Raun, 2007) vilket ytterligare sparar glukos för
juvrets behov. Tillförsel av propylenglykol eller glycerol via en oral stötdos har i ett flertal
studier visats mildra NEB hos nykalvade mjölkkor genom en, oftast kraftig, ökning av insulin,
en moderat ökning av glukos samt en minskning av NEFA och BHB (Nielsen and Ingvartsen,
2004; Goff and Horst, 2001, Linke et al., 2004, Osman et al., 2008). Teoretiskt sett borde en
förbättrad NEB leda till en förbättrad efterföljande fruktsamhet. Ett antal författare har
studerat effekten av propylenglykol på fruktsamhet och rapporterat vissa positiva effekter,
vilka dock i dessa små till mycket små material (28-240 kor) inte varit statistiskt säkerställda
(Butler et al., 2006, Hoedemaker et al., 2004, Miyoshi et al., 2001, Moallem et al., 2007,
Rizos et al., 2008). Enligt vår vetskap, har inga studier heller lyckats visa att glycerol har en
positiv effekt på fruktsamhet. Propylenglykol har inte heller generellt setts ha någon positiv
effekt på mjölkproduktion (Nielsen and Ingvartsen, 2004).

Ett stort antal svenska mjölkbönder använder idag fodermedel med tillsats av
propylenglykol, glycerol eller andra glukogena substanser i avsikt att förbättra djurens
energibalans. Från foderfirmornas sida marknadsförs ofta dessa produkter såsom positiva för
fruktsamhet och mjölkproduktion, trots att det vetenskapliga stödet för detta, i form av
kontrollerade försök utförda på ett stort antal kor, är svagt.
Att förutsäga nedsatt fruktsamhet hos kor
Hittills har åtgärder för att förebygga produktionssjukdomar, och i stor utsträckning också
fruktsamhetsproblem, framgångsrikt satts in på besättningsnivå. Med större besättningar och
system där foderstyrning försvåras blir variationen mellan kor stor i fråga om metabolisk
status. Detta kräver en ökad fokus på individnivå för att hitta markörer och metoder att
förebygga metaboliska störningar och andra efterföljande problem (Ingvartsen et al., 2003).
Tänkbara markörer är de ovan diskuterade hormonerna och metaboliterna som är relaterade
till negativ energibalans. Nyligen har ett nytt verktyg för automatiserad övervakning på
gårdsnivå, Herd Navigator, lanserats. Herd navigator är dock lämplig för framför allt de större
besättningarna. Då medelstorleken för en svensk besättning är 62 mjölkande kor per år
(Statens Jordbruksverk, 2012) krävs dock också småskaliga metoder för att upptäcka kor med
ökad risk för nedsatt fruktsamhet. Mätning av BHB-koncentrationen hos enskilda kor har
traditionellt gjorts hos sjuka individer för att diagnosticera acetonemi. Under de senaste åren
har det blivit vanligare att nykalvade kor screenas med avseende på förhöjda BHBkoncentrationer i syfte att hitta kor med nedsatt energibalans och ökad risk för sjukdom. För
att sådana tester skall vara användbara och säkra krävs att testens sensitivitet och specificitet
utvärderas.
Ett ytterligare sätt att finna kor med särskilda behov av övervakning eller profylaktiska
åtgärder är att anvädna sig av riskbedömning. Ett flertal riskfaktorer för nedsatt fruktsamhet
på individnivå kända, däribland mjölkavkastning (Butler et al., 1981), ras (Petersson et al.,
2006), laktationsnummer (Petersson et al., 2006), olika sjukdomar (Gröhn and Rajala-Schultz,
2000, Hockett et al., 2005, Hultgren et al., 2004) och kalvningssäsong (Löf, 2012). Till detta
kommer riskfaktorer på besättningsnivå tillexempel skötselfaktorer såsom utfodringssystem
(Spörndly, 2005) och stallsystem (Löf, 2012). Allteftersom koskötseln utvecklas med nya
tekniker och nya management system behövs kontinuerlig evaluering av dessa som potentiella

riskfaktorer för nedsatt fruktsamhet i syfte att kunna sätta in extra skötselåtgärder där det bäst
behövs.
Syfte
•

•
•
•

Att undersöka effekten av tillskottsutfodring med glycerol eller propylenglykol i tidig
laktation på mjölkkors metabola status, fruktsamhet, mjölkproduktion och hälsa under
praktiska förhållanden
Att kartlägga (kvantifiera) individskillnader och mellangårdsskillnader i metabol
status hos svenska mjölkkor.
Undersöka värdet av mätningar av metabola parametrar som markör för problem med
fruktsamheten hos individuella kor.
Att undersöka hur potentiella riskfaktorer relaterade till skötsel, inhysning och hälsa
hos mjölkkor påverkar deras kommande fruktsamhet.

Material och metoder
I en randomiserad longitudinell studie (delstudie I och II) utvärderades effekten av
tillskottutfodring av kor med 450 g glycerol eller 300 g propylenglykol jämfört med inget
tillskott (kontrollgrupp) under 0-21 dagar efter kalvning på mjölkproduktion, energibalans och
fruktsamhet. Hos 798 kor i 17 västsvenska besättningar följdes fruktsamheten med hjälp av
data från Kokontrollen. Hos 308 kor i 7 av dessa besättningar mättes halten av progesteron i
mjölk för att bestämma när första ägglossning efter kalvningen skett. Hos 673 kor i 12 av
besättningarna bestämdes energibalansen genom blodprov med upprepade mätning av
blodsocker, hormoner (insulin och IGF-1) samt restprodukter från fettnedbrytning (NEFA och
BHB) under de första 63 dagarna efter kalvningen. Dessutom mättes hull och bröstomfång
och data för mjölkproduktion och sjuklighet hämtades från Kokontrollen. Skillnaden i
plasmaconcentrationer av blodsocker, insulin, IGF-1, NEFA och BHB samt skillnader i hull,
bröstomfång och mjölkproduktion mellan de olika försöksgrupperna analyserades statistiskt
med så kallade linjära mixade regressionsmodeller. I modellerna togs hänsyn till olika
faktorer som kan påverka effekten av tillskottsutfodringen. (såsom ras, laktationsnummer,
kalvningssäsong). I de statistiska modellerna inkluderades även ”besättning” och ”ko” som en
s k random faktor för att ta hänsyn till att mätningarna var upprepade inom varje ko som i sin
tur var grupperade inom besättningar. Effekten av de olika tillskottsutfodringarna på
förekomsten av kalvningsförlamning, juverinflammation, acetonemi och övrig rapporterad
sjuklighet undersöktes med hjälp av ett enkelt chi-två test. I delstudie I undersöktes även hur
mycket av variationen i materialet som härstammade från ”besättning”, ”ko” eller som var
oförklarad variation, dvs motsvarade variation från respektive provtagningstillfälle. Effekten
av de olika tillskottsutfodringarna på fruktsamhetsparametrarna dagar från kalvning till första
cykling, dagar till första insemination och dagar till dräktighet analyserades med hjälp av sk
semiparametrisk överlevnadsanalys. Även i dessa modeller togs hänsyn till att korna var
grupperade inom besättningar samt att de tidigare nämnda faktorerna kunde påverka resultatet
av tillskottsutfodringen.
I delstudie III undersöktes hur väl ett enskilt blodprov taget inom 3 veckor efter
kalvningen kan förutsäga om kon riskerar att få nedsatt fruktsamhet eller inte. I denna studie
användes blodprov från 480 kor från 12 besättningar samt 241 progesteronprov från 7
besättningar (samma besättningar som i delstudie I och II). Studien utvärderade hur väl olika
gränsvärden av NEFA, BHBA eller IGF-1 korrekt klassar en ko som nedsatt fruktsamhet eller
inte”. Detta gjordes genom att beräkna varje möjligt gränsvärdes sensitivitet (proportionen av
djur med nedsatt fruktsamhet som testar positivt) och specificitet (proportionen av djur utan
fruktsamhetsproblem som testar negativt). En ko definierades ha nedsatt fruktsamhet om hon

inte hade cyklat före dag 36 efter kalvning, fått en första insemination före dag 96 efter
kalvning eller konstaterats dräktig före dag 145 efter kalvning (samtliga värden motsvarar
studiepopulationens 75:e percentil, dvs de 25% sämsta korna). Vidare undersöktes om kons
ras eller laktationsnummer påverkade testets sensitivitet eller specificitet (genom logistiska
regressionsmodeller) samt om studiepopulationens prevalens (förekomst) av nedsatt
fruktsamhet påverkade testens användbarhet. Det senare undersöktes genom att beräkna
testens positiva och negativa predicerade värden (proportionen av testpositiva kor som
verkligen har nedsatt fruktsamhet respektive proportionen av testnegativa kor som inte har
nedsatt fruktsamhet).
I delstudie IV samlades data över ko-faktorer (såsom ras, laktationsnummer,
mjölkavkastning, sjukdomsförekomst och fruktsamhet) samt besättningsdata (såsom
besättningsstorlek och avkastning, vilken husdjursförening som besättningen tillhörde, om
korna mjölkades med robot eller ”på vanligt sätt”, om korna hölls i lösdrift eller i ett
uppbundet system eller om besättningen var ansluten till KRAV). Data hämtades från
Kokontrollen för alla kor som kalvade mellan 1 mars 2010 och 28 februari 2011 i besättningar
som hade fler än 60 mjölkande kor. Dessutom skickades en enkät till landets
husdjursföreningar för att samla information om besättningarna blandade ensilage och
kraftfoder helt och hållet (fullfoder), blandade till viss del (blandfoder) eller om de fodrade
ensilage och kraftfoder helt skilt från varandra (individuell utfodring). Totalt ingick 759
besättningar och 63561 kor i studien. Sambandet mellan de olika riskfaktorerna och
sannolikheten att kon blir dräktig på första inseminationen eller antalet inseminationer per ko
utvärderades med logistisk regressions modell respektive en Poisson-regressions modell. I
båda modellerna kontrollerades för besättningseffekten genom att inkluderades ”besättning”
som en sk random effekt.
Förutom av SLF finansierades delar av de övriga studierna även av SLU,
Nötkreatursstiftelsen Skaraborg och Alfa Laval AB’s fond.
Resultat i korthet
Kor som tillskottsutfodrats med glycerol producerade med statistisk säkerhet 1 kg mer mjölk
per dag under de första 90 dagar efter kalvningen (Figur 1.). Även hos kor som
tillskottsutfodrades med propylenglykol sågs en förbättring av mjölkproduktionen men denna
skillnad var inte statistiskt säker. Kor som tillskottutfodrades med glycerol hade något lägre
insulinnivåer i blodet men i övrigt sågs inga skillnader i energibalans mellan grupperna.
Tillskottsutfodringen påverkade inte hur mycket hull och bröstomfång som korna tappade
efter kalvningen. Kor som fått tillskott med glycerol eller propylenglykol hade inte bättre
fruktsamhet, mätt som dagar från kalvning till första cykling, dagar till första insemination
eller dagar till dräktighet, än kor som inte fått något tillskott alls (Figur 2). Det var ingen
skillnad i sjuklighet mellan de olika grupperna.

Figur 1. Skillnad i mjölkproduktion (icke energikorrigerad) mellan tre behandlingsgrupper
som utfodrats med glycerol (heldragen linje), propylenglykol (långa streck) eller ingenting
extra (prickad linje) under laktationens första 3 veckor.
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Figur 2. Skillnad i den kumulativa hazarden för en första cykling mellan tre
behandlingsgrupper (GLY=glycerol; PG=propylenglykol; C=kontroll, dvs ingen extra
behandling under laktationens första 3 veckor).
I delstudie I sågs även att den mesta variationen härstammade från ko och
provtagningstillfälle och att endast en mindre del förklarades av vilken besättning kon fanns i.
För hormoner och metaboliter berodde 47 till 59 % av variationen på vid vilken tidpunkt efter
kalvning provet var taget. Av den resterande variationen berodde dubbelt så mycket variation
på kon som på vilken besättning hon stod i.
Generellt var det stor sannolikhet att felaktigt klassa en ko med ökad risk för nedsatt
fruktsamhet som ”frisk” och användbarheten var därför generellt låg. Testens sensitivitet blev
högre när testen användes på tredjekalvare eller äldre. Samtidigt var specificiteten högre då
testen användes på förstakalvare. Testens positiva predicerade värde var högre då
populationer med hög prevalens (50%) undersöktes med eftersom det positiva predicerade
värdet aldrig steg över 0.70 hade testen fortfarande relativt låg användbarhet.
I korthet hade kor av den svenska röda rasen bättre fruktsamhet än svenska Holsteinkor
(svart-vita). Kor som hölls i lösdrift och utfodrades med fullfoder eller blandfoder hade inte
bättre fruktsamhet jämfört med kor som hölls i uppbundna stall och utfodrades individuellt.
Kor som mjölkades med robot hade inte sämre fruktsamhet än kor som mjölkades på annat
sätt. Dock hade ekologiska KRAV-anslutna besättningar något sämre fruktsamhet än kor i
icke KRAV-anslutna besättningar. Kor som kalvade och seminerades under en period då
gården förändrades, dvs bytte system från uppbundet till lösdrift, från konventionell
mjölkning till robot eller från konventionell produktion till KRAV-anslutning, hade alla sämre
fruktsamhet under den aktuella perioden. Slutligen, kor med kraftiga klövskador eller kor som
gått från lågt till högt celltal under tiden efter kalvning hade kraftigt nedsatt fruktsamhet

Diskussion
Sammanfattningsvis så medförde ökningen i mjölkproduktion ingen samtidig nedgång i
energibalans eller minskning av fruktsamhet. Resultaten tyder på att kor som fick
tillskottsutfodring lade den extra energin på en ökad mjölkproduktion snarare än på att
förbättra sin energibalans eller sin fruktsamhet. En möjlig orsak till att framför allt kor som
fått glycerol under de tre första veckorna efter laktationen ökade sin mjölkproduktion i upp till
90 dagar är att de skulle kunnat ha ett ökat foderintag. På grund av studiens fältupplägg kunde
dock inte foderintaget mätas för att verifiera detta. Det är också tveksamt om den ökade
mjölkmängden pågrund av tilläggsutfodring är kostnadseffektiv då kostnader för medel och
arbete tas med i beräkningen.
Kor som fick tillskottsutfodring i delstudie I hade inte en mindre svår negativ energibalans,
än kor som ingick i kontrollgruppen. Det är inte uteslutet att en annorlunda försöksdesign
hade visat en effekt av utfodringen. Det har i tidigare studier konstaterats att bland annat
provtagningstidpunkt och utfodringssätt kan påverka resultaten av propylenglykolutfodring
(Nielsen och Ingvartsen, 2004).
Eftersom den mesta variationen i plasma-concentrationer av metaboliter och hormoner
relaterade till kors energibalans beror på skillnader i provtagningstillfälle och skillnader
mellan kor, snarare än skillnader mellan besättningar (delstudie I) så talar detta emot en
strategi att ge alla kor i samma besättning tillskottsutfodring efter kalvning. Detta stöds av en
fruktsamhetsstudie där >90 % av variationen i parametrarna dräktighet på första insemination
samt intervall mellan kalvning till dräktighet härstammade från ko-nivå och inte från
besättningsnivå (Dohoo et al., 2001). Vidare har internationella försök visat att kor med
subklinisk acetonemi (McArt et al., 2012) eller ett nedsatt hull efter kalvning (Chagas et al.,
2007b) fick bättre fruktsamhet efter kalvningen än kor som var i fysiologisk balans då de fick
tillskott av propylenglykol. Det är möjligt att resultaten från delstudie I och II hade visat på en
positiv effekt om djur i grav negativ energibalans hade valts ut för behandling.
I delstudie III undersöktes värdet av ett enskilt blodprov för att förutsäga hur väl det kan
användas till att förutsäga om en ko riskerar nedsatt fruktsamhet eller inte. Generellt var
användbarheten på ett sådant test lågt och risken att man väljer ut fel kor för till exempel
tillskottsutfodring om valet baseras på ett sådant test är hög. Tidigare internationella studier
har rekommenderat ett gränsvärde på 720 µekv/L NEFA för att förutsäga nedsatt fruktsamhet
(Ospina et al., 2010a). Dock var detta gränsvärde utvärderat för att förutsäga
löpmagsförskjutning (Ospina et al., 2010b). Sensitiviteten och specificiteten för testen i
delstudie III skulle öka av att det tolkas i serie (ett djur anses positivt då det testar positivt på
ett eller flera test) eller parallellt (ett djur är positivt då det testar positivt på alla test). Då det
till vår kännedom saknas en kommersiell NEFA- eller IGF-mätare för fältbruk undersöktes
dock detta inte närmare eftersom det praktiskt skulle bli mycket dyrt med ett sådant
tillvägagångssätt. Fler utvärderingar av gränsvärden och metoder för att förutsäga vilka kor
som riskerar nedsatt fruktsamhet är nödvändiga.
I delstudie IV hittades många signifikanta samband mellan faktorer hos såväl den
individuella kon som olika skötsel och sjukdomsfaktorer. Samtliga dessa riskfaktorer kan
avvändas då strategier för att öka en besättnings fruktsamhet planeras.
Tvärtemot vad mjölksektorn har befarat (Spörndly, 2005) påverkade inte utfodringssättet
kors fruktsamhet negativt. I en studie från 2007 (Löf et al.) upptäcktes däremot att kor i
besättningar som utfodrades med fullfoder hade längre kalvningsintervall och längre intervall
från kalvning till sista insemination. Det är dock troligt att svenska rådgivare samt lantbrukare
idag är mer vana att arbeta med fullfoder och att detta därför inte utgjorde en riskfaktor för
nedsatt fruktsamhet i delstudie IV.
Kor som kalvade och blev inseminerade under en period då besättningen förändrades (från
uppbundet system till lösdrift; från konventionell mjölkning till mjölkrobot eller från
konventionell produktion till ekologisk produktion med KRAV-anslutning) hade alla lägre

sannolikhet att bli dräktiga på första insemination samt fick fler inseminationer per serie. Kor
i en besättning som genomgår en pågående förändring utsätts troligen för mycket stress vilket
kan påverka fruktsamheten negativt. Samtidigt är risken stor att de normala rutinerna i
besättningen, tex brunstpassning, störs vilket också påverkar fruktsamheten negativt.
Resultaten indikerar också att när perioden av förändring är över och besättningens rutiner har
”satt sig” innebär inte nya system och tekniker i sig en risk för nedsatt fruktsamhet. Det är
viktigt att lantbrukare som står inför en stor förändring av besättningen är medveten om detta
för att kunna avsätta extra resurser och arbetskraft för att förhindra en nedgång i
fruktsamheten under förändringsperioden.
Nedsatt klövhälsa är en känd riskfaktor för nedsatt fruktsamhet (Hultgren et al., 2004). Kor
i delstudie IV som hade svåra, fångassocierade klövskador vid ett verkningstillfälle i
anslutning till kalvning eller semineringsperiod hade ungefär 20 % minskad sannolikhet för
dräktighet på första insemination jämfört med kor utan anmärkningar. Andra studier har visat
att ägglossning hos halta kor kan påverkas via minskade pulser av luteiniserande hormon
(Morris et al., 2011) samt att halta kor utrycker brunst med lägre intensitet (Walker et al.,
2010). Kor för vilka det inte fanns en registrerad klövverkning hade 2.2 gånger högre odds för
att bli dräktiga på första insemination. Det är dock otroligt att utebliven klövverkning i sig
medför bättre fruktsamhet. Eftersom registrering inte är obligatorisk är det möjligt att kor utan
fynd vid klövverkning i större grad inte registreras vilket kan ha resulterat i det aktuella
resultatet.
Kor som gick från låga till höga celltal vid två provmjölkningar efter kalvningen hade
kraftigt reducerade odds för att bli dräktiga på första insemination. Ett möjligt orsakssamband
kan vara att kor i besättningar med hög mastitförekomst i högre grad har svår negativ
energibalans (Holtenius et al., 2004). Sammanfattningsvis kan åtgärder som är riktade mot
bättre klövhälsa (tex regelbunden verkning och förbättrad golvhygien) samt åtgärder för
minskat celltal och minskad mastitförekomst även påverka fruktsamheten positivt i
besättningen.
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