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Den här perioden på året innebär bråda dagar för oss på Stiftelsen Lantbruksforskning. Ansökningar trillar in och hela
vårt kansli har mycket att administrera, läsa och samordna. Det är ju för övrigt full fart i hela vår bransch denna årstid,
såväl för lantbrukare och tjänstemän som forskare, och det i en minst sagt föränderlig värld. 

Med tanke på de omvälvande förändringarna i vår omvärld känns det angeläget att kunna berätta om vår utlysning
tillsammans med Stiftelsen Seydlitz MP bolagen som ska ge forskningsmedel för ökad kunskap inom
produktionsekonomi och företagsledning. Det finns en tydlig inriktning för dessa medel att skapa förutsättningar för en
lönsam och hållbar primärproduktion och på sikt en ökad självförsörjningsgrad. 

Just den inhemska produktionen av livsmedel har varit högaktuell under hela våren och för att kunna bibehålla den
och säkra maten på lång sikt är behovet av just forskningen på våra lärosäten och institut tydligt och framför allt
behovet av projekt som stärker lantbruksnäringens konkurrenskraft och hållbarhet.

Vi ser med spänning fram emot att behandla alla de ansökningar som i skrivande stund kommer in till Stiftelsen
Lantbruksforsknings årliga öppna som stängde igår. Här handlar det som vanligt om medel inom våra två
fokusområden Livsmedel och Klimat och miljö. 
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Till sist vill jag påminna om Borgeby fältdagar, som återigen samlar oss i branschen – något att se fram emot! Passa
på att träffa vår forskningschef Mattias Norrby som kommer vara på plats och prata fältförsök, mer om det nedan. 

Med önskan om en trevlig sommar!  
Christian Nyrén, vd

Seminarium om fältförsök på Borgeby fältdagar 

Lyssna till vår forskningschef Mattias Norrby, som i gott sällskap talar om "Fältförsök då, nu och i framtiden". Det kan
den som besöker Borgeby fältdagar göra den 29 juni kl 10:00 i seminarietältet Vippan, arrangerar gör SLU Fältforsk. 

Till hösten och vintern ordnas också fler event där vi är med och bidrar – passa på att boka in dem redan nu. Först ut
är Växtskyddskonferensen i november på SLU Ultuna i Uppsala och i början på februari hålls Växas vallkonferens
även det på Ultuna i Uppsala. Vi ses väl där? 
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Sök medel för forskning om företagsledning och riskhantering

Dagens primärproduktion står inför många utmaningar. Möjligheter och styrmedel för ökad stabilitet inom
primärproduktionen på kort och lång sikt efterfrågas. Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser därför tillsammans med
Stiftelsen Seydlitz MP bolagen medel för ökad kunskap inom produktionsekonomi och företagsledning. Projekten
väntas ge stöd för ekonomiskt beslutsfattande för lantbruksföretag och målet med utlysningen är att öka kunskapen
om hur de ekonomiska förutsättningarna på gårdsnivå kan optimeras. 

Ekonomiskt beslutsstöd, bättre riskmanagement och portföljstrategier för lantbruksföretag är exempel på verktyg som
på sikt kan ge förutsättningar för en ökad självförsörjandegrad för både livsmedel och foderråvaror med rimliga
arbetsvillkor, och ett konkurrensmässigt hållbart lantbruk. Läs mer om utlysningen när den öppnar på vår webbplats
den 21 juni.

Forskningsprojekt om mjölk visar resultat

Inom projektet " Den mångfunktionella mjölkgården" har resultat nyligen publiceras. Bland annat att kolinlagring kan ha
stor inverkan på mejeriprodukters klimatavtryck och att småbruk och gårdar med idisslare har mer varierade landskap
som bidrar till ekosystemtjänster.

Forskningsprogrammet "Hållbar produktion och konsumtion av mjölk" startade under 2019 och pågår till december
2023. Det består av sex projekt som finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning och de är fördelade mellan Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU), Chalmers och Research Institute of Sweden (RISE).  Läs mer här!

https://lrf.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cubGFudGJydWtzZm9yc2tuaW5nLnNlJTJGYWt0dWVsbHQlMkZueWhldGVyJTJGZm9yc2tuaW5nc3Byb2pla3Qtb20tbWpvbGstdmlzYXItcmVzdWx0YXQlMkY=&sig=Cq3BJquBfFPxmroTiNCbW4ZbiPCzHDtgZAkwj7YmrnsF&iat=1655364343&a=%7C%7C252375539%7C%7C&account=lrf%2Eactivehosted%2Ecom&email=DI5dFjsWOtxA0zm43UMUsKWN%2BvZAFX8fb%2FR%2Bb9MbdCo%3D&s=e7407db44d192afe907d17f4b3cbfe76&i=1255A1608A27A27174


Anmälan till Mjölkveckan i oktober
är nu öppen 

Mjölkveckan arrangeras den 17-21 oktober – först online
och sedan på plats på Elmia i Jönköping – inom det SLF-
finansierade forskningsprogrammet "Hållbar produktion
och konsumtion av mjölk" tillsammans med SLU Future
Food. 

Allt från kossan och miljöpåverkan på gårdsnivå till miljö-
och folkhälsoaspekter för kostrekommendationer. Låter
det intressant? Anmäl dig här!

"Fråga forskaren" ger svar om oro
för salmonellautbrott 
Vi svarar på frågor i tidningen ATL. Senast handlade
frågan om oron för salmonellautbrott när granngårdar
drabbas. Svaret kommer från Susanna Sternberg
Lewerin på SVA. 

Fråga: Jag har en fråga kring salmonella och hur orolig
jag som mjölkbonde behöver vara om en gård i min
närhet har bekräftad salmonella. Läs svaret i ATL 

Nyhet för alla som söker stöd: inloggning med BankID krävs 

Stiftelsen Lantbruksforsknings ansökningssystem har nu uppdaterats med inloggning via BankID – enkelt och säkert
för alla. 

För att kunna skapa och skicka in en ansökan behöver huvudsökande vara inloggad via BankID. Börja med att lägga
till personnummer läggs i befintlig eller nyskapad profil. Följ därefter instruktioner! 

Ansökningssystem och webbformulär Webbansökningssystemet öppnar minst en månad före sista ansökningsdag. 
hittar länken till ansökningssystemet och all nödvändig information om en utlysning på Stiftelsens webbplats. 

https://lrf.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuc2x1LnNlJTJGZXcta2FsZW5kZXIlMkYyMDIyJTJGMTAlMkZtam9sa3ZlY2thbi0yMDIyJTJG&sig=6GAz8i4QY1dZdgMK9pFwNY5GaSFehC6iEqkyxNQQJpqz&iat=1655364343&a=%7C%7C252375539%7C%7C&account=lrf%2Eactivehosted%2Ecom&email=DI5dFjsWOtxA0zm43UMUsKWN%2BvZAFX8fb%2FR%2Bb9MbdCo%3D&s=e7407db44d192afe907d17f4b3cbfe76&i=1255A1608A27A27175
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Stiftelsen Lantbruksforskning, Franzéngatan 1B, 105 33 Stockholm, Sweden
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