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Vår årliga öppna utlysning är beslutad och vi önskar er en god jul! 

Vår årliga öppna utlysning är beslutad och vi önskar er en god jul! 

Nu är året snart slut och vi går mot en skön ledighet. Den kommer att bli annorlunda än vanligt, men vi hoppas att ni
alla får en �n och vilsam jul trots omständigheterna.  

Vi har avslutat vår öppna utlysning och 15 projekt �ck dela på 39 miljoner kronor. Det var många bra projekt bland årets
sökande och vi vill passa på att tacka alla som sökt och gratulera dem som fått medel.  

Den 1 december öppnade vi tre nya utlysningar, en inom trädgård tillsammans med Formas, en inom vall och en inom
programmet Hållbara dieter. Läs mer om utlysningarna nedan. 

Vi vill också passa på att tipsa om kommande event på SLU inom ramen för vårt program Hållbara dieter. Mer info om
det �nns längre ner i nyhetsbrevet. 

God jul och gott nytt år! 

Christian Nyrén, VD 

15 projekt �ck medel i Stiftelsen Lantbruksforsknings öppna utlysning! 

Stiftelsen Lantbruksforskning har i sin öppna utlysning 2020 delat ut 39 miljoner kronor till 15 projekt som alla syftar
till att bidra med kunskap som i slutändan gynnar svenskt lantbruk. De som beviljats medel kommer från fem olika
forskningscenter. 
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De som fått medel: 

Mjölkproteiners betydelse för icke-koagulerande mjölk 
Maria Glantz, Lunds universitet 
2 166 000 kr
Inför ändrad lagstiftning - avvänjning av grisar utan zinkoxid kräver nya strategier 
Per Wallgren, SVA 
2 967 000 kronor
Förbättrad rengöring och desinfektion på köttanläggningar - minskad spridning av livsmedelsförstörande,
patogena och antibiotikaresistenta bakterier 
So�a Boqvist, SLU 
2 984 000 kronor
Väg och mät mjölkkor med mobilen 
Oleksiy Guzhva, SLU 
2 408 000 kronor
En svensk modell för kontroll av LA-MRSA i grisproduktionen 
Susanna Sternberg Lewerin, SLU 
2 502 000 kronor
Hållbarhet & strukturomvandling i svensk mjölkproduktion 
Ruben Hoffmann, SLU 
2 985 000 kronor
Lönsam vinbärsodling genom feromonbaserad kontroll av skadeinsekter 
Olle Anderbrant, Lunds universitet 
2 907 000 kronor
Fosfor i matjord och alv i långliggande försök - ett underlag för uppdaterad rådgivning 
Gunnar Börjesson, SLU 
2 366 000 kronor
Hur bekämpa hönshirs samt förebygga herbicidresistensutveckling 
Anneli Lundkvist, SLU 
2 977 000 kronor
Nya rotsjukdomar i korn och vete- okända hot mot svensk spannmålsodling 
Lars Persson, Agri Science Sweden AB 
3 000 000 kronor
Jordbruksbaserat biora�naderi - kombination av lokal och regional skala 
Johanna Lund, RISE 
2 658 000 kronor
Ny teknik och regional strategi för recirkulering av växtnäring i stallgödsel 
Helena Aronsson, SLU 
3 002 000 kronor
Från hav till mule - alger minskar metanemissioner från mjölkkor 
Rebecca Danielsson, SLU 
2 948 000 kronor
Förbättrad utvärdering av o�ciella fältförsök genom bildanalys av drönarfoton med maskininlärning 
Aakash Chawade, SLU 
1 428 000 kronor
Vägen mot klimatneutral och miljösmart nöt-och lammproduktion - uppdaterade miljöavtryck och kvanti�erade
förbättringsåtgärder 
Anna Woodhouse, RISE 
1 999 000 kronor

Utlysning av medel till projekt
inom växtskydd till nytta för
svensk trädgårdsproduktion 

Utlysningen är en del av stiftelsens
och Formas strategiska
programsatsning på
trädgårdsområdet. Nu riktas pengarna
till forskning om växtskydd och
växtskadegörare med det
övergripande målet om ökad
konkurrenskraft och hållbarhet. 

Läs mer och ansök.

Vi utlyser medel för en
kunskapssammanställning om
vall ur ett foderperspektiv 

Vi utlyser medel för en
kunskapssammanställning på
området vall. Sammanställningen ska
vara till nytta för näringens olika
aktörer på kort och på lång sikt och
bidra till att identi�era glapp och
överlapp i be�ntlig forskning på
området.  

Läs mer och ansök.

Samverkansutlysning med
SLU inom ramen för
programmet Hållbara dieter

Stiftelsen Lantbruksforskning i
samarbete med SLU utlyser
forskningsmedel till projekt inom
programmet Hållbara dieter från
Hållbara produktionssystem –
Samverkansutlysning. 

Läs mer och ansök.
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Artikel i Lantmannen 
Stärkta band och mer kunskap 

Fosforförluster är ett stort problem på många gårdar, men frågan är om åtgärderna mot det är effektiva. Några
forskare på SLU har i ett projekt vägt samman lantbrukarnas egna erfarenheter med deras forskningserfarenheter för
att se hur man mest effektivt kan minska förlusterna av fosfor. 

Läs hela artikeln här.

Fråga forskaren i ATL 
Så skyddar du dig mot afrikansk svinpest 

Utbrotten av afrikansk svinpest i Tyskland kan kännas oroande. Stiftelsen
Lantbruksforskning svarar på en fråga i tidskriften ATL och ger råd om vad som är
viktigt att tänka på. 

Läs hela frågan och svaret i ATL.

SLU-Webbinarium 14/1 
Kost, näring, hälsa och miljöpåverkan – hur tar vi hänsyn till allt? 

SLU bjuder in till ett webbinarium om mjölkpåverkan i en LCA-analys 14/1 2021. Webbinariet är kring projektet
"Nutrition- och hälsoindikatorer som komplement till livscykelanalyser (LCA)" som ingår i programmet Hållbara dieter
från hållbara produktionssystem, som �nansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning och koordineras av SLU. 

Läs mer och anmäl dig.

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 så
populär att den gick in på topp tio på årets lista över mest sålda produkter. Det tycker
vi är mycket roligt!  

Köp armbandet här.

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