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Våren är på väg och snart öppnar vår öppna utlysning

Nu är det snart vår och den öppna utlysningen närmar sig med stormsteg. Den 1 april öppnar
utlysningen som är i två steg. Läs mer om den längre ner i nyhetsbrevet.

Vi har fått mycket positiv feedback på vår artikel om kolinlagring som var med i förra
nyhetsbrevet. Vi har pratat med en lantbrukare som var mycket glad över resultatet som kommit
fram i forskningen som låg till grund för artikeln. Läs mer om det nedan. 

Vill du stödja vår verksamhet så kan du fortfarande köpa det fina armbandet på Land Shopping
där en del av priset går till oss.

Trevlig läsning!

Christian Nyrén, VD

Forskningssatsningar ska ge hållbarare mjölkproduktion i hela kedjan
Svenska forskare utvecklar verktyg för att mäta den samlade miljönyttan för svensk
mjölkproduktion. Ett program finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Arla
innehåller fem forskningsprojekt inom mjölk med forskare från SLU, Rise och Chalmers. 

– I en internationell jämförelse ligger mjölkproduktionen i Sverige redan bra till
hållbarhetsmässigt, säger Ola Thomsson, SLU, samordnare för programmet.

Läs hela artikeln.
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Köp armband för att stödja
stiftelsens verksamhet!
I snart ett år har LRF Media sålt 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 ditt armband här.

Viktigt att lyfta fram mjölk- och
köttproduktionen positiva effekter
Lantbrukaren Thomas Bäck från Rånäs gård i
Norrtälje har länge funderat över varför enbart
kors negativa effekter lyfts fram och skulle vilja
att även deras positiva sidor lyfts fram. Han
läste en artikel av oss i ett nummer av
Lantmannen, Ny modell för att skatta
kolinlagringen om forskning av Thomas
Kätterer på SLU. Han tyckte att det var på tiden att detta lyftes upp och vi pratade med Thomas
för att få hans syn på Kätterers forskning.

Läs mer.

Fyra sökande i den regionala
utlysningen
Nu är vår regionala utlysning stängd. Vilka
som får medel kommer att tas på vårt
styrelsemöte i mars.

Läs mer.

Tre projekt fick medel i Stiftelsen
JTI:s utlysning
Stiftelsen JTI genomför en strategisk
programsatsning för att förbättra
konkurrenskraften och bidra till hållbarhet.

Läs mer.

Stiftelsen Lantbruksforskning, 105 33 Stockholm, facebook, twitter
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