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Semestertider och verksamhetsberättelsen 2020 är klar 
 
Hej! 
 
Nu är det sommar och semester för många av oss och här kan du se hur vi jobbar i sommar. Kansliet är helt stängt
vecka 28-30.  
 
Vi har avslutat vår trädgårdsutlysning tillsammans med Formas och två projekt har fått medel. Läs om dem längre ner i
nyhetsbrevet. 
 
Den öppna utlysningens första steg har stängt och nu tar beredningsarbetet vid. Styrelsen har slagit fast att 40,5
miljoner kommer att fördelas i steg två. Beslut om vilka som går vidare till steg två tas i september. 
 
Vi har också släppt verksamhetsberättelsen för 2020 och den finns i år enbart elektronisk. Du finner länk till den i
nyhetsbrevet och den går att ladda ner och skriva ut om man så önskar. 
 
Trevlig sommar! 
 
Christian Nyrén, VD 

Mellangrödor för att förhindra läckage av kväve och fosfor 
Hur effektiva är egentligen mellangrödor för att förhindra läckage av kväve och fosfor? Den frågan ställde sig ett
forskarteam från SLU och i ett projekt finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning reder de ut hur lantbrukare ska
tänka kring odling ur miljösynpunkt. 
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I projektet, Använd fånggrödor som mellangrödor för ökad produktivitet och minskade förluster av N och P, har de
undersökt mellangrödor efter ärter som är en gröda som skördas förhållandevis tidigt. Resultaten visar att
mellangrödorna är bra för att minska kväveläckage, men inte har någon påverkan på läckage av fosfor.
 
Läs hela artikeln här.

Verksamhetsberättelsen 2020 
Stiftelsen Lantbruksforsknings verksamhetsberättelse är ute och här kan ni läsa vad vi gjort under året, hur covid
påverkat forskningen och statistik över sökande och projektstorlek. 
 
Läs den eller ladda ner den här. 
 

Stiftelsen Lantbruksforskning och Formas 
Två projekt fick medel i
trädgårdsutlysning 
Två projekt har fått medel i Stiftelsen
Lantbruksforsknings och Formas trädgårdsutlysning 
 
Minska skador av fruktträdskräfta i äppelodlingar med
rätt sort-grundstam kombination och gödsling med
calcium 
Larisa Gustavsson, SLU, 2 847 000 kronor 
R-21-25-509 
 
Tidig detektion och riktad intervention i svensk hortikultur
genom selektiva lockbeten och sensorteknologi 
Teun Dekker, SLU, 3 006 000 kronor 
R-21-25-516
 

Stiftelsen JTI
Två utlysningar - Framtidens
jordbruks- & miljöteknik  
Stiftelsen JTI, i samarbete med Stiftelsen
Lantbruksforskning, utlyser forskningsmedel för två
riktade satsningar. Utlysningarna är en del av Stiftelsen
JTIs strategiska programsatsning om totalt 50 miljoner
kronor under perioden 2019-2027. 
 
Utlysningen öppnar 4:e juni kl. 12.00 och stänger 27:e
september klockan 12.00.  
 
Beslut om finansiering tas i slutet av november. 
 
Hela utlysningstexten.
 

Fråga forskaren 
Hur avvänja gris utan zinkoxid? 
Fråga: Diskussionsvågorna om djurhälsa och djurvälfärd
går höga! Senast igår hamnade jag själv i en diskussion i
en Facebook-grupp om grisar och smågrisar - här finns
uppenbara utmaningar i en pressad produktion där vi är
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beroende av läkemedel för att smågrisarna ska må bra.
Finns det något matnyttigt från forskningen som går att
använda sig av i produktionen för att underlätta
vardagen?
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.  

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