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Inledning 
Under våren 2014 genomförde Stiftelsen Lantbruksforskning i samverkan med akademi och 
näringar ett antal workshoppar för att identifiera utmaningar och forskningsbehov inom 
stiftelsens fyra fokusområden Livsmedel, Energi & biomassa, Klimat & miljö samt 
Företagande. Ett syfte var att få fram utmaningar och forskningsbehov som skulle komma 
att ligga till grund för stiftelsens forsknings- och utvecklingsprogram. Ett annat syfte med 
workshopparna var att förankra utmaningarna och den gemensamma forskningsmodellen 
”kunskapskedjan” för lantbruks- och trädgårdsnäringarna. Workshopparna blev startskott 
för arbetet med forsknings- och innovationsagendan ”Lantbruk och trädgård 2030”. 

Forskningsutmaningar 
Gemensamt för utmaningarna är att de beskriver flera nödvändiga eller kritiska behov i 
lantbruks- och trädgårdsnäringarna, behov som måste lösas genom samverkan mellan flera 
aktörer inom akademi och näringar. Utmaningarna överlappar stiftelsens fyra 
fokusområden.

• Best Practice 

• Hållbar intensifiering 

• Mångfunktionalitet 

• Energiproduktion 

• Företagsmodeller och 
management 

• Affärsmodeller 

• Styrmedel och incitament 

• Konsumenter 

• Djurhälsa och 
livsmedelssäkerhet 

• Bygga värde i råvaran 

• Nya produkter 

• Teknik och förädling 

• Livsmedelskedjan

 

Nedan utvecklas varje utmaning med exempel på forskningsfrågor. 

1. Best Practice 
• Lantbruksföretagen är mer eller mindre framgångsrika. Forskning och 

kunskapsspridning mellan företagen kan göra att fler lyckas väl.  

• Hur kan vi lära av de bästa – och få ut mest nytta per satsad krona? 

• Vilka orsaker finns det till skillnader i lönsamhet mellan olika lantbruksföretag? 
Varför lyckas vissa och andra inte? 

• Hur får vi fram och kan föra vidare kunskap från de mest framgångsrika 
lantbrukarna när det gäller till exempel smittskydd, djurskydd och försäljning? 

• Går det att skapa pilotgårdar som kombinerar produktion, forskning och 
demonstration av ny teknik? 

• Hur kan vi bättre än idag sprida och säkerställa att forskningsresultaten kommer till 
användning? 
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2. Hållbar intensifiering 
Sverige kommer att ha goda förutsättningar för lantbruksproduktion även i ett förändrat 
klimat. För att bidra mer till jordens livsmedelsförsörjning och för att öka lönsamheten i 
företagen behöver produktiviteten i det svenska lantbruket öka, samtidigt som lantbrukets 
negativa klimat- och miljöpåverkan minskar.  

• Hållbar intensifiering – hur ska den gå till?  

• Hur kan vi på bästa sätt kombinera lönsamhet och produktkvalitet med 
hållbarhetsaspekter? 

• Hur ska lantbruket göra för maximal användning av förnybara resurser och 
ekosystemtjänster? 

• Går det att utveckla verktyg för att definiera och mäta hållbar intensifiering, bland 
annat växthusgasutsläpp från olika delar av jordbruk och markanvändning? 

• Producerar vi rätt saker på rätt plats? Går det att förbättra kopplingen mellan plats 
(faktorer som jordmån, sjukdomstryck, tillgång till vatten och gödsel) och val av 
gröda och djur? 

• Hur utnyttjar vi modern teknik för precisionsjordbruk i odling och djurhållning? 

• Går det att utveckla verktyg (nyckeltal, indikatorer) så att lantbrukaren kan följa upp 
samtliga hållbarhetsaspekter – sociala, ekonomiska och miljömässiga? 

• Hur skapas slutna kretslopp i livsmedelsproduktionen? 

3. Mångfunktionalitet 
Mångfunktionalitet kan vara ett sätt att effektivisera användningen av mark och insatsvaror. 
Det kan också vara ett sätt för lantbruksföretagare att stå på flera ben och få mer lönsamma 
och robusta företag.  

• Hur skapas innovativa lösningar för mångfunktionalitet och kretslopptänkande? 

• Rekreation, rehabilitering och landsbygdsturism – vilka möjligheter har lantbruket?  

• Hur kan energiproduktion bli en del av lantbrukets mångfunktionalitet?  

• Vilka förutsättningar behöver morgondagens bönder för att få bra lönsamhet som 
specialist- eller generalistbönder? Hur skapas lönsamhet i företag med många 
ben? 

• Hur kan vi på alla plan främja innovationer och entreprenörskap i lantbruket? 
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4. Energiproduktion 
Energiproduktion i lantbruket kan innebära att marken används till annat än 
livsmedelsproduktion, men även rest- och biprodukter från lantbruket är intressanta som 
energiråvaror. Energin som produceras kan användas dels för att driva den egna gården 
med förnybar energi, dels för försäljning till det omgivande samhället.  

• Hur kan lantbrukaren bli energiföretagare? Möjligheter och förutsättningar.  

• Hur skapas lönsamhet i småskalig energiproduktion? Behov av ny teknik och 
metodik för kostnadseffektivisering i liten skala. 

• Finns det nya affärsmodeller, till exempel att sälja värme eller kraftvärme? 

• Hur skapas lönsamhet i att ersätta fossil energi med lokalt producerad energi? 

• Överskottsarealer och marginalmarker – hur ska vi använda dem på bästa sätt? 

• Hur används överskottsråvaror, biprodukter och restprodukter effektivt? 

5. Företagsmodeller och management 
Lantbruks- och trädgårdsföretagen är alla förhållandevis små med tanke på omsättning och 
antal sysselsatta. Det behövs kunskap om företagsmodeller, management och marknader 
för att öka effektiviteten, entreprenörskapet och attraktionskraften i de enskilda företagen.  

• Vilka utmaningar finns när det gäller generationsskifte, arbetskraftsförsörjning, 
arbetsvillkor, arbetsmiljö, kompetensutveckling, organisation och 
kapitalförsörjning?  

• Arbetsgivarrollen – hur blir man en attraktiv arbetsgivare?   

• Vilka utmaningar finns det i verksamheter med få anställda med stor verksamhet 
(ledarskap, chefsskap, med mera)? 

• Hur hanteras situationer vid starka svängningar i efterfrågan (kapacitetsdynamik)? 
Till exempel Lean-metod för organisering. 

• Vilka konsekvenser på gårdsnivå får olika företagsmodeller och systemval, till 
exempel konventionellt, certifierat och ekologiskt lantbruk?  

• Hur utvecklas marknadsbaserat företagande? 

• Går det att utveckla teknik för mer effektivt företagande?  

• Hur skapas lönsamhet i företag med många ben? 

• Vilka ekonomiska konsekvenser och vilka risker innebär olika framtidsscenarier? 

• Risk management – vad kostar till exempel en regnig höst eller torr sommar? 

• Hur ser företagandet och marknaderna ut för näringarna år 2030? 
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6. Affärsmodeller 
För att stärka lönsamhet och tillväxt inom lantbruks- och trädgårdsföretagen behövs det 
innovativt tänkande och ny kunskap om produkter, tjänster och affärsmodeller.  

• Hur generas och utvecklas idéer kring nya verksamheter och affärsområden i 
produktionsjordbruket?  

• Hur utvecklas och paketeras attraktiva och konkurrenskraftiga produkter och 
tjänster? Vilka är möjligheterna, flaskhalsarna och hindren? 

• Vilka nya affärsmodeller kan öka lönsamheten i produktion och förädling? 

• Hur övervinns hinder för att skapa nya ”exportraketer” inom näringarna? 

• Hur etableras och synkroniseras information från olika produktionsprocesser i ett 
IT-baserat affärssystem?  

• Finns det nya affärsmodeller för energiproduktion? 

7. Styrmedel och incitament 
För lantbruket finns en rad olika styrmedel i form av lagar, regler, subventioner, bidrag, 
information och kunskapsspridning. Styrmedel och incitament spelar stor roll för företagens 
lönsamhet.  

• Vilka risker finns det med Sveriges låga självförsörjningsgrad? 

• Vad betyder lagar och regler – och risken för snabba förändringar i regelverket – 
för investeringsviljan? 

• Hur ska ekosystemtjänster prissättas och hur ska bonden få betalt för till exempel 
kollagring, sollagring och biodiversitet? 

• Hur kan samhällets bild av svenskt lantbruk förändras för ökat förtroende och 
bättre lönsamhet? 

• Hur kan konsumtionen av svenska produkter ökas i den offentliga sektorn? 

• Hur ska livsmedelssektorn hantera de konsumenttrender och beteenden som 
utvecklas på marknaden?  

• Hur kan stad och land integreras, till exempel mötesplatser, samarbete och urban 
farming? 
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8. Konsumenter 
Tillväxt och lönsamhet i företagen förutsätter kunskap om konsumenternas attityder och 
beteenden.  

• Hur ska sektorn hantera de olika konsumenttrender och beteenden som utvecklas 
på marknaden?  

• Hur kan konsumentpreferenser kring återvinning, energi, gödning och pesticider 
utnyttjas för att skapa bättre produktivitet? 

• Vilka är kundernas attityder till lantbruket och dess produkter och tjänster? Har 
attityderna förändrats och vad beror i så fall detta på?  

• Hur skapas ett högteknologiskt hållbart lantbruk med allmänhetens förtroende? 

• Går det att utveckla kunskap och verktyg för att ta reda på hur konsumenten tänker 
och agerar – för att utveckla efterfrågade produkter, processer och tjänster? 

9. Djurhälsa och livsmedelssäkerhet 
Det behövs effektiva sätt att förebygga sjuklighet hos lantbrukets djur och grödor, och för 
att säkerställa att livsmedlen blir säkra för människan.  

• Hur skapas smittskyddssäkra gårdar och områden?  

• Hur bedöms det ekonomiska värdet av förebyggande djur- och växthälsa, och av 
svenska särregler för hög djurvälfärd och hög livsmedelssäkerhet? 

• Hur kan hög djurvälfärd och miljövänlig verksamhet kombineras med lönsamhet 
och konkurrenskraft i ett lantbruk? 

• Hur minskas riskerna för överföring av infektioner från djur till människa?  

• Kan livsmedelskedjan säkras genom spårbarhet och livscykelanalyser? 

• Går det att utveckla rengörings- och hygienåtgärder för realistisk sanering? 

• Hur kvalitetssäkras odlingsprodukter när det gäller resthalter av bland annat 
växtskyddsmedel, mögelgifter, akrylamid och kadmium? 

• Hur löses fusarium-problematiken? 
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10. Bygga värde i råvaran 
Bondens råvara behöver utvecklas och få ett mervärde som följer med ända fram till 
försäljningen av slutprodukten.  

• Hur bygger man värde i råvaran? Hur får man med lantbruksföretagen på 
mervärdesresan? 

• Går det att utveckla konceptet ”närodlat”? 

• Hur kan råvarans kvalitet ge mervärde åt bonden, till exempel köttkvalitet och olika 
typer av marmorering, smak och doft (effekter av rasskillnader, kön, ålder, foder)? 

• Hur kan storköken länkas till produktionen? Är svenska råvaror och livsmedel något 
som bara identifieras på lyxkrogen? 

• Vilka mervärden kan svenska bönder producera och ta betalt för?  

• Hur skapas råvarustyrning redan i primärproduktionen? 

• Hur byggs nya försäljningskoncept av befintliga råvaror? 

11. Nya produkter 
Det svenska lantbruket är i dag starkt beroende av importerat foder, och primärproduktionen 
är till största delen inriktad på livsmedel. 

• Hur kan lantbruket få fram nya råvaror för annan industriproduktion än livsmedel 
och foder? 

• Hur kan vi på alla plan främja innovationer och entreprenörskap i lantbruket? 

• Går det att utveckla nästa generations grödor och svenskodlat protein till foder och 
livsmedel? 

• Vilka fodermedel kan utvecklas som inte konkurrerar med människoföda? 

• Går det att få fram djur- och växtmaterial som är bättre anpassade till ett ändrat 
klimat och som gör att lantbruket bidrar till mindre utsläpp av växthusgaser och 
bättre vattenmiljö?  
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12. Teknik och förädling 
Husdjursavel och växtförädling använder olika metoder, som i vissa fall inte är helt 
accepterade av lagstiftare och konsumenter. Med forskning kring bättre tekniker och 
förädling skulle livsmedelsproduktionens klimatpåverkan kunna minska och produktionens 
effektivitet öka.  

• Hur skapas ett högteknologiskt hållbart lantbruk med allmänhetens förtroende? 

• Går det att optimera näringsinnehåll genom växtförädling för bättre nutrition och 
hälsa? 

• Går det att utveckla robusta grödor som tål oväntade väder när det gäller både 
temperatur och fuktighet? 

• Går det att få fram djur- och växtmaterial som är bättre anpassade till ett ändrat 
klimat och som gör att lantbruket bidrar till mindre utsläpp av växthusgaser och 
bättre vattenmiljö?  

• Kan det utvecklas gentekniska metoder som inte definieras som GMO inom EU? 

13. Livsmedelskedjan 
Livsmedelskedjan inbegriper hela värdekedjan från jord till bord – och till jord igen.  

• Vad betyder förädlingsindustrins struktur för den framtida konkurrenskraften i 
primärledet?  

• Hur minskas spillet i hela livsmedelskedjan? 

• Hur skapas råvarustyrning redan i primärproduktionen? 

• Hur byggs nya försäljningskoncept av befintliga råvaror? 

• Hur kan samverkan och konkurrens utvecklas i samma värdekedja – hur skapas 
allianser? 

• Hur kan storköken länkas till produktionen?  

• Hur skapas flöden från stad till land – från bord till jord? 

• Vilka är aktörerna som kan stödja utvecklingen, till exempel finansiärer, handeln, 
distributörer och förädlingsleden? Hur och varför har bilden förändrats? Hur 
kommer nya aktörer in? 
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