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Mycket fokus på forskning inom livsmedel och lantbruk 
 
Hej! 
 
Det är med glädje jag konstaterar att forskning inom livsmedel och lantbruk är hetare än någonsin, där bland annat
staten ökar satsningen i det nationella forskningsprogrammet för livsmedel. Utöver att vi deltar i den satsningen så
fortsätter vi våra egna satsningar. Den årliga öppna utlysningen öppnar den 1 april. Våra utlysningar inom vall och
hållbara dieter har stängt och beslut om vilka som ska få medel i dessa utlysningar tas på styrelsemötena i juni
respektive i mars. Trädgårdsutlysningen är öppen till 25 mars och beslut tas i juni. 
 
Gröna Möten Agroväst ordnar tillsammans med oss ett webbinarium på tema trädgård den 10 mars. Läs mer om det
arrangemanget nedan. 
 
Vi kan också berätta att Hushållningssällskapet kommit ut den med sin årliga försöksbok. Stiftelsen står för
basfinansiering av Sverigeförsöken. Läs mer om boken nedan. 
 
Håll utkik på vår webb efter fler nyheter! 
 
Trevlig läsning! 
Christian Nyrén, VD 

Tydligt ledarskap ger bättre företag
 
Lantbrukare är företagare och då behövs ofta företagsledningen i lantbruket stärkas. Några
forskare från SLU har jobbat fram ett underlag till verktyg för benchmark för att lantbrukaren
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ska kunna se hur hen ligger till i jämförelse med andra liknande företag. 
 
Efter att ha haft ett kanadensiskt projekt som förebild uppkom idén på SLU Alnarp att forska fram ett verktyg där
lantbrukare ska kunna jämföra sig med liknande företag. Verktyget ska kunna användas av företagsrådgivare som mer
ska kunna orientera sig mot coaching mer än rådgivning. Syftet är att stärka företagsledningen, då ledningen ofta är
viktig för att företaget ska gå bättre.
 
Forskarna valde att titta på de företagsmodeller som redan fanns och försökte sedan applicera dem på lantbruk. De
valde att utgå från fem pelare; marknad, produktion, organisation, personal, ekonomi och strategi och utvecklade
tillsammans med Jordbruksverket ett verktyg för självskattning.
 
Läs hela artikel på vår webb.  

Webbinarium 
Så hanterar du rotgall och
frilevande nematoder i odling av
rotfrukter 
 
Stiftelsen Lantbruksforskning anordnar tillsammans med
Gröna Möten, Agroväst ett webbinarium om trädgård. 
 
Särskilt inbjudna talare är:  
Åsa Olsson Nyström, Agro Science Sweden, och
Katarina Holstmark, Jordbruksverket, rådgivare
Växtskyddscentralen ekologisk produktion. 
 
Läs mer och anmäl dig här. 

Sverigeförsöken 
Sverigeförsökens stora försöksbok
är ute nu! 
 
Hushållningssällskapet har gett ut boken med landets
fältförsök. Drygt 250 olika växtodlingsförsök samlade i en
och samma bok. Boken innehåller samma resultat som
går att finna på sverigeforsoken.se.  
 
– För oss är det viktigt att vara med och basfinansiera
Sverigeförsöken eftersom det är angeläget att den
tillämpade forskning vi finansierar och andra nya rön
verifieras för det svenska lantbrukets mångskiftande
förhållanden, säger forskningschef Mattias Norrby. 
 
Läs hela pressmeddelandet på Hushållningssällskapets
webbplats. 

Save the date 
Stiftelsen Lantbruksforsknings årliga öppna
utlysning 
Öppna utlysningen 2021 öppnar den 1 april och stänger den 9 juni. Håll utkik på vår
webb för mer information när det närmar sig.

Fråga forskaren 
Mer mjölk i tanken med fler äldre kor
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Vi svarar på frågor i tidningen ATL. Den senaste frågan vi svarade på handlade om
kors livslängd och dess inverkan på ekonomin. Det är forskaren Mikaela Lindberg från
SLU som svarat på frågan.  

Läs svaret i ATL.

Land shopping 
Köp armband för att stödja stiftelsens verksamhet! 
LRF Media säljer ett armband med texten JAG HJÄRTA LANDSBYGDEN där 20
kronor per sålt armband går till Stiftelsen Lantbruksforskning. Produkten visade sig
vara populär och det tycker vi är mycket roligt! 

Köp armbandet här.

Integrerat växtskydd mot
jordloppor i vårraps 
Det finns inte längre något effektivt kemisk växtskydd
mot jordloppor i vårraps. Ett forskarteam från SLU har
undersökt möjligheten att kunna odla vårraps utan
angrepp med integrerat växtskydd. De kom fram till att
vid direktsådd vårraps minskade jordloppornas aktivitet
och angreppen halverades.  Analyser visade att angrepp
av jordloppor i vårraps var vanligast i Stockholms,
Uppsala och Västmanlands län, däremot behövs mer
forskning på varför angreppen ser olika ut olika år. För att
veta om man ändå ska sätta in kemisk bekämpning har
forskarna tagit fram ett tröskelvärde som anger att
jordloppor ska bekämpas när i genomsnitt 10 procent av
bladytan på groddplantorna har skadats av jordloppor. 

Säkrare statistik i svensk
sortprovning  
Fältförsök som visar vilka jordbruksgrödor som passar
bäst lokalt, har minskat sedan 1980-talet. Forskare på
SLU har tittat på statistiska metoder för att öka
säkerheten i resultaten. De tittade på olika statistiska
modeller och kom fram till att den som används i dag för
vårkorn var allra sämst. I höstveten var den som används
tredje sämst. Man bör alltså ändra statistiska modeller.
Forskarnas resultat visade också att den modell som var
bäst för vårkorn, även var bäst för höstvete. Planen är att
de nya statistiska modellerna ska börja användas i
svensk sortprovning från och med hösten 2021. 
 

Stiftelsen Lantbruksforskning, Franzéngatan 1B, 105 33 Stockholm, Sweden 
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