
Syftet med detta projekt var att utre-
da orsaker till missfärgning av
havre och ge förslag på åtgärder för
att undvika problemen. Resultaten
visar att försenad skörd var den
främsta orsaken till missfärgning av
havre samt att även liggsäd och
sortval har betydelse. 

Risken var mycket stor att man
hamnade över gränsvärdet (7 %) om
havren skördades under senare
delen av september i Mellansverige.
Vid tröskning en månad tidigare var
däremot inga prover i närheten av
gränsvärdet. Sortskillnaderna var
tydligast när det gällde missfärg-
ning av skalad kärna, framförallt
framkom att sorten Vendela hade
större frekvens missfärgade kärnor.
Svampbekämpning minskade inte
andelen missfärgade kärnor, troli-
gen eftersom bekämpningen främst
kom åt de svampar som förekom-
mer ytligt och inte de som vuxit in
under skalet.

Prover togs från ett antal sortför-
sök och även en del växtskyddsför-
sök från åren 2001, 2002 och 2003.
För att studera effekten av skörde-
tidpunkten lades försök med för-
dröjd skörd ut 2003 där havren fick
stå kvar två veckor respektive en
månad efter ordinarie skördetid-
punkt. Antalet missfärgade oskalade
och skalade kärnor räknades och
förekomsten av olika svampar
undersöktes.

För mer information: Thomas
Börjesson, Svenska Lantmännen, 
tel 0510-885 59, e-post thomas.borjes-
son@lantmannen.se

Projekt: 0333004 Utredning av orsaker
till missfärgning av havre och förslag
på åtgärder för att undvika problemen.

Försenad skörd ger 
missfärgad havre

Nr 2 2006
Stiftelsen Lantbruksforskning

För att undvika missfärgning av havre rekommenderar forskarna att
man skördar i god tid och kvävegödslar måttligt för att inte orsaka ligg-
säd. Svampbekämpning kan däremot inte motiveras.

REDAKTÖRENS RUTA

SLF firar 10-årsjubileum i år! Därför
kommer vi ha några extra satsningar
inför sommaren och hösten. Bland annat
arrangerar vi tillsammans med SLU och
andra forskningsorganisationer ett
”Forskartorg” på Elmia. Håll utkik efter
mer information om detta spännande
evenemang som kommer i höst!

Nu finns en ny temaskrift om arbets-
miljö att beställa gratis från kansliet. Den
ligger också som pdf-fil på hemsidan
www.lantbruksforskning.se, eller beställ
den per telefon 08-787 51 54, eller på 
e-post till josefin.kihlberg@lrf.se.

R E D A K T I O N EN

”Nytt om forskning” beskiver kortfattat
resultat från flera olika forskningsprojekt
som finansierats av lantbrukare via
Stiftelsen Lantbruksforskning. Dessutom
förmedlas kontakter med forskare som är
kopplade till sina respektive projekt. 
“Nytt om forskning” ges ut med ca 4 nr
per år och alterneras med nyhetsbrevet
”Forskning lönar sig”.
”Forskning lönar sig” är ett nyhetsbrev
som fokuserar på resultaten från ett
forskningsprojekt och beräknar de kronor
och ören som en lantbrukare kan spara
på att tillämpa resultat från projektet.
Nyhetsbrevet tas fram i samarbete med
forskaren och resultaten kommenteras av
en rådgivare.

Du kan prenumerera GRATIS på båda
dessa nyhetsbrev via e-post eller få det
direkt hem i brevlådan. 
Upplagan är ca 8 300. 

Stiftelsen Lantbruksforskning 
(Swedish Farmer’s Foundation for
Agricultural Research) 
105 33 Stockholm
tel 08-787 50 00 
fax 08-22 68 30
www.lantbruksforskning.se
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Citera oss gärna men ange källan!
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Kolesterolvärdet
kan sänkas med
rågbröd
Resultaten från studien visar att
personer med måttligt förhöjda
kolesterolvärden som åt fullkorns-
rågbröd under 4 veckor hade lägre
kolesterolvärden än de som ätit
annat bröd. Det är lösliga kostfiber
som bidrar till sänkningen av
kolesterolvärdet och då framförallt

arabinoxylan som finns i bland
annat råg. Förhöjda kolesterolvär-
den är en riskfaktor för hjärt-kärl-
sjukdom och det är därför viktigt
att sänka kolesterolvärdena hos
riskgrupper.

Forskarna undersökte fiberinne-
hållet i råg, om rågfiber bryts ner
vid bakning och slutligen rågens
kolesterolsänkande egenskaper.
Rågsorten Kaskelott användes 
i projektet på grund av sitt stora
innehåll av arabinoxylan.
Fyrtiofem män och kvinnor med
måttligt förhöjda kolesterolvärden

valdes ut för studien.
Som försöksbröd användes hårt

rågbröd bakat med Kaskelottmjöl.
Ett vetebröd med tillskott av cellu-
losa användes som kontrollbröd.
Intaget av lösliga kostfiber från för-
söksbrödet var 3 g/dag och för
kontrollbrödet 1 g/dag. Projektet
samfinansierades av SLF, Svensk
Kvarnförening och Svenska
Bageriförbundet.

För mer information: Per Åman,
Institutionen för livsmedelsvetenskap,
SLU, tel 018-67 20 45, 
e-post per.aman@lmv.slu.se

Projekt: 0233076 Sänker rågbröd
seriumkolesterolvärdena?

Nytt fosforindex
ger mer korrekta
resultat 
Forskarna har utvecklat ett nytt
svenskt fosforindex som bl.a. tar
större hänsyn till hur olika källor
och transportmekanismer sam-
verkar och påverkar varandra.
Fosforindex kan underlätta arbetet
med att identifiera fält med stor
risk för fosforläckage så att mot-
åtgärder kan sättas in på rätt ställe.

Faktorer som är viktiga för för-
luster av fosfor (P) delas in i två
grupper; källor och transportmeka-
nismer. Fält eller delar av ett
avrinningsområde där båda dessa
grupper överlappar varandra
bedöms vara känsligast för fosfor-
förluster. I de flesta befintliga 
P-index behandlas P-källor och P-
transportmekanismer som om de
vore oberoende av varandra, vilket
ger en helt felaktig bild av vad som
händer på fältet. Flera anpassning-
ar har gjorts för att bättre beskriva
svenska förhållanden, bl.a.
beräknas riskerna för förluster av
löst och partikelbundet fosfor 
separat och markens bindnings-
kapacitet används för att bestämma
mängden tillfört P som är löst eller
bundet. 

Dessa förändringar har dock

gjort beräkningen av P-index-
värden mer komplicerad. Därför
har forskarna utvecklat ett dator-
verktyg som utför beräkningarna
och presenterar resultaten i en text-
fil. Användaren får även fältspeci-
fik information om troliga orsaker
till fosforförluster och förslag på
möjliga motåtgärder. De beräknade
resultaten har visat sig överens-
stämma väl med de verkliga 
läckagen i fält.  

Just nu pågår utvärderingar
inom Jordbruksverket och Greppa
Näringen för att utforska möjlig-

heterna att använda detta verktyg
för rådgivningssyften. Riskbedöm-
ningsverktyget har utvecklats tack
vare gemensam finansiering från
SLF och MAT 21.  

För mer information: Faruk Djodjic,
Institutionen för markvetenskap, SLU,
tel 08-598 56 341, 
e-post faruk.djodjic@ivl.se 

Projektnr: 0233019 Utveckling av 
ett svenskt fosforindex och besluts-
stödjande system för minskning av 
fosforförluster.
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Landsbygd och
markägande 
i förändring
I denna förstudie undersöktes den
moderna landsbygdens utveckling
och hur ett förändrat markägande
kan påverka den utvecklingen.
Andelen jordbruksföretag som 
brukar helt ägd areal minskar 
stadigt. Förändringen pågår inte
bara i Sverige utan förekommer

även i andra länder i EU och USA.
Den storleksrationalisering som

pågår i jordbruket är till stor del
baserad på arrenderad mark. På
samma gång ökar andelen jord-
ägare som inte bedriver aktivt jord-
bruk. Dessa jordägare kommer att
påverka jordbruket, landsbygden
och övriga delar av samhället. De
två tendenserna, flexiblare mark-
användning och ett jordägande fri-
kopplat från jordbruksdrift, inne-
bär att det svenska landskapet blir
allt mer polariserat till två intress-
sentgrupper, ägare och brukare.

Ännu har detta inte medfört kon-
flikter liknande de som fanns mel-
lan jordägare och brukare förr 
i tiden. Den här förändringen kan
dock medföra problem i framförallt
mellanbygd och skogsbygd där det
blir svårare att storleksrationalisera
den konventionella driften. Anled-
ningen är att det redan idag finns
svårigheter att uppnå stora sam-
manhängande brukningsarealer på
grund av den fragmenterade åker-
marken. Med ökande andel hobby-
gårdar och pendlare blir det ännu
svårare för jordbrukare i dessa byg-
der att rationalisera.

För att förstå vad utvecklingen
kan föra med sig krävs ytterligare
kunskap om drivkrafter och kon-
sekvenser för den svenska lands-
bygden.

För mer information: Per-Ove Persson,
Hushållningssällskapet i Skaraborg, 
tel 0511-67 280, 
e-post per-ove.persson@hs-r.hush.se 

Projekt: V0546056 Landsbygd och
markägande i förändring, en förstudie.

Svårt att
förutsäga
markens kväve-
leverans
Syftet med detta projekt var att
genom ett flertal markanalyser för-
utsäga variationer i markens 
kväveleverans i ett fält för att uti-
från det kunna anpassa kväve-
givorna. Femton parametrar som
speglar markens biologi, kemi och
fysik, och som tidigare använts för
att klassificera jordar och bördig-
het, användes i försöket. 

Resultaten visar att det är svårt
att förutsäga kväveleveransen från
år till år. Grödans kväveupptag
varierade kraftigt mellan åren och
det var inte möjligt att förutsäga
upptaget enbart utifrån dessa
markparametrar. Även försöket att
dela upp fältet i områden med
liknande avkastning, så kallade

brukningszoner, misslyckades trots
att brukningszonerna borde vara
mindre årsmånsberoende. Orsaken
till detta är att det inte är samma
faktorer som bidrar till att förklara
kväveupptaget på olika platser
eller på samma plats olika år.

Trots detta skulle det vara möj-
ligt att fastställa brukningszoner,
men hur de ska användas beror på
plats och årsmån samt förutsätter
att lantbrukaren använder delade 
kvävegivor. Inför en sen kvävegiva
blir det då möjligt att justera för
årsmånen. 

För mer information: Bo Stenberg,
Institutionen för markvetenskap, SLU, 
tel 0511- 672 76, 
e-post bo.stenberg@mv.slu.se 

Projekt: 9833017 Utveckling av ett
biologiskt - kemiskt - fysikaliskt system
för prediktion av skörd och gödslings-
behov i precisionsjordbruk.
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P O S T T I D N I N G B
Stiftelsen Lantbruksforskning
105 33 STOCKHOLM

STIFTELSEN
LANTBRUKSFORSKNING

Bra luftkvalitet 
i dagens traktorer
och tröskor
Jordbrukstraktorer och skörde-
tröskor körs ofta i mycket dammig
miljö och dammexponering är ett
av de mest besvärande arbetsmiljö-
problemen i lantbruket. I detta 
projekt har forskarna undersökt
lantbrukarnas exponering för luft-
föroreningar i hytter på traktorer
och skördetröskor med olika 
klimatsystem, samt ventilations-
systemens tekniska kvalitet och
uthålliga funktion. 

Resultaten av inspektionen visar
att många maskiner hade en bra
teknisk status på ventilations-
systemen. Av de 99 undersökta
maskinerna fick 20 av traktorernas
ventilationssystem betyget ”mycket
bra” och 58 betyget ”bra”. Endast
en traktor bedömdes ha ”mycket
dåligt” ventilationssystem och 9
”dåligt”. Hytterna bedömdes som
täta på 90 procent av traktorerna.
Det visade sig vara bra att ha luft-
intaget placerat på hyttens baksida.
Medelåldern på filtren var mycket
hög (10 år) och filterbyte förekom
sällan. Analyser av luftkvaliteten 
i hytterna visade genomgående låga
halter av damm, avgaser (NO2),
bioaerosoler och bekämpningsme-
del. Värdena låg under de hygie-
niska gränsvärdena. 

Utifrån studien gjordes en priori-
teringslista för de viktigaste åtgär-
derna som rekommenderas till lant-
brukarna vid användning av jord-
bruksmaskiner för att förbättra
förarmiljön:
• Kontrollera luftfiltren regelbun-

det och rengör eller byt filtren vid
behov enligt instruktionsboken.
Använd andningsskydd vid ren-
göringen.
• Kontrollera att det inte passerar
luft på sidan om filtren.
• Rengör ventilationskanalerna 
vid behov.
• Kontrollera att tilltryckningen 
av filterkassetten fungerar.
• Använd funktionen återluft så
lite och så kortvarigt som möjligt.
• Se till att dörrlisterna och avgas-
systemet är tätt.
• Kontrollera att det inte finns olje-
läckage i närheten av luftintaget.
• Lägg fast rutiner för kontroll och
byte av luftfiltren.

Rapporten finns tillgänglig på JTI:s
webbplats: http://www.jti.slu.se/publi-
kat/rapporter/l&i/R-338QG.pdf

För mer information: Qiuqing Geng,
JTI, Institutet för jordbruks- och miljö-
teknik, tel 018-30 33 27, 
e-post qiuqing.geng@jti.slu.se

Projekt: 0335009 Ventilationssystem
och luftkvalitet i hytter på lantbruks-
maskiner. 

AKTUELLA DATUM

23-24 augusti Djurhälso- och utfodringskonferens i Skövde

12 september Hästnäringens forskningsforum

2 oktober Sista ansökningsdag för forskningsmedel

18-21 oktober Forskartorget på Elmia i Jönköping

BESTÄLL FRÅN
SLF-BIBLIOTEKET!

ARBETSMILJÖ
En ny temaskrift som redovisar tre
års forskning inom området arbets-
miljö. Ämnen som behandlas är
olycksfall, lantbrukares hälsa, risker
vid växtododling och stallarbetet 
i skriften “Mer om Forskning nr 1
2006”.

SLF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2005
Läs om de projekt som SLF finansie-
rade under 2005

MJÖLKPRODUKTION
Läs om resultaten från tre års forsk-
ning inom mjölkproduktion, pro-
duktkvalitet, vall och utfordring,
hälsa, avel samt inhysning ”Mer om
Forskning nr 1, 2003”

POTATIS
Resultaten från de senaste årens
forskning på matpotatis presenteras
i ”Mer om Forskning nr 2, 2003”

FJÄDERFÄ
Resultat från flera års forskning på
värphöns presenteras i skriften ”Mer
om Forskning nr 1, 2004”

JORDBRUKSKONFERENSEN 2004
Sammanfattning av de forskningsre-
sultat som presenterades på 
Jordbrukskonferensen i november
2004. 

Skrifterna ”Mer om Forskning”och
Verksamhetsberättelsen är produ-
cerade av Oscarsson Text & Form.

Beställ skrifterna GRATIS på 
tfn 08-787 51 54, 
fax 08-22 68 30 
eller per post
Stiftelsen Lantbruksforskning, 
105 33 Stockholm

Du kan också beställa via hemsidan
www.lantbruksforskning.se 
eller på e-post till
josefin.kihlberg@lrf.se 
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