
Välkommen till Trädgårdsdag!



Dagordning

14:00-14:15 Info om ny utlysning (Eve Roubinet, SLF)
14:15-14:35 Presentation av rapporten om behovsanalys från LRF 

Trädgård (Eva Anflo, LRF Trädgård)

14:35-15:00 An integrated agro-ecosystem approach to apple pest 
control strategies (Marco Tasin)

15:00-17:00 Behovs från Branschen och Nytt från pågående projekt 
inom Bär (15-15:30); Fruktodlingar (15:30-16); 
Frilandsodling (16-16:30); Växthusodling (16:30-17)

17:00-18:00 Tack och Mingel



2016 FORMAS: Behov för större satsningar inom trädgårdsforskning 
och integrerad växtskydd (utredning rapport: Växtskyddsforskning för 
hållbarhet och konkurrenskraft)

Växtskyddsvision för svensk trädgårdsnäring: en strategisk 
forsknings- och innovation agenda (JTI, LRF, SJV)

2017 Sveriges nya livsmedelsstrategi

2018 Strategiska programsatsningar för trädgård och
- 2020 integrerat växtskydd (Stiftelsen Lantbruksforskning i 

samarbete med FORMAS) (32 mkr)
3 utlysningar:
- 2018 (1): Integrerad växtskydd inom trädgård, 10mkr
- 2018 (2): Hållbar utveckling av Sv trädgårdsproduktion, 

12 mkr, medfinansierat av näringen
- 2019



SLF:s nya trädgårdsutlysning öppnar idag!

Övergripande mål: 
• Bidra till en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av svensk

trädgårdsproduktion samt minska beroendet av växtskyddsmedel inom
branschen.

• Hög relevans och praktisk tillämpbarhet av projektet inom
trädgårdsnäringen. 

 Total budget: 14 mkr
 Tvärvetenskaplig inriktning



SLF:s nya trädgårdsutlysning öppnar idag!

Övergripande mål: 
• Bidra till en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av svensk

trädgårdsproduktion samt minska beroendet av växtskyddsmedel inom
branschen.

• Hög relevans och praktisk tillämpbarhet av projektet inom
trädgårdsnäringen. 

 Fokus på Integrerat 
odlingssystem inom 
trädgårdsproduktion som 
koordinerar Integrerat 
växtskydd med minst en 
annan odlingsaspekt t.ex:



 Grönsaker, potatis, bär, frukt, samt prydnads- och plantskoleväxter

 Budget från Stiftelsen: upp till 4 mkr för 3 år (minst 2 odlingsaspekter). 
Ytterligare upp till 1 mkr för varje extra odlingsaspekt som studeras

 Krav för medfinansiering av minst 25% (inkl. in kind från universitet
och/eller näringen, användning av lokaler/fält)

 Fullskalig ansökan (1 steg) 
 Utlysningen stänger den 17 juni 2019, beslut i september



Dagens huvudsyfte:

- Höra branschens behovsanalys och forskningsbehov
- Höra från pågående trädgårdsforskning
- Nätverka med den nya utlysningen i fokus!

….. Missa inte mingeln kl 17!
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