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Kunskap som gör lantbruket konkurrenskraftigt och hållbart Klicka här om du vill läsa nyhetsbrevet på webben

lantbruksforskning.se | skicka vidare | prenumerera | avprenumerera

Vårt arbete pågår som vanligt, trots corona
Det är märkliga tider vi lever i. Vi på Stiftelsen Lantbruksforsknings kansli jobbar hemifrån
som många andra med kontorsjobb. Vårt arbete fortgår som vanligt och vi har öppnat vår
öppna utlysning som det går bra att söka till nu.

Vi har också avslutat vår regionala utlysning och där fick fyra projekt medel. Du kan läsa om
våra pågående och avslutande utlysningar längre ner i nyhetsbrevet. 

Arbetet med vår strategiska programsatsning inom mjölk går vidare och vi är glada över att
kunna presentera en film som förklarar vad den satsningen går ut på. 

Trevlig vår och glöm inte att hålla avstånd!

Christian Nyrén, vd

Sverigeförsöken - nu alla på ett ställe!
Sverigeförsöken är fältförsök som spänner över hela landet där Stiftelsen Lantbruksforskning
är basfinansiär. I år går vi in i en ny treårsperiod för försöken, Stiftelsens Branschråd lägger
en ny beställning för skördeår 2021 – 23. Vår forskningschef Mattias Norrby svarar på frågor
om Sverigeförsöken

Kan du berätta lite om vad om är nytt med Sverigeförsöken? 
Numer finns alla resultat från hela landet samlade på en webbplats, sverigeforsoken.se. Det
ges också ut en bok av Hushållningssällskapen där alla resultat finns. Förut var det uppdelat
på regioner, men nu har man alltså samlat alla resultat på ett ställe.
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Läs hela intervjun här.

Vår öppna utlysning är öppen
Du har väl inte missat att vår öppna utlysning
är öppen? Stiftelsen beviljar medel till projekt
som stärker lantbruksnäringens
konkurrenskraft och hållbarhet.

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för
forsknings- och utvecklingsprojekt inom tre av
Stiftelsens fyra fokusområden:

Energi & biomassa 
Klimat & miljö 
Livsmedel

Viktiga datum och tider
Steg 1 öppnar 1 april, 12.00
Steg 1 stänger 9 juni, 14.00
Steg 2 öppnar 1 september, 12.00
Steg 2 stänger 8 oktober, 14.00
Styrelsen tar beslut i december 2020

Läs mer.

Den regionala utlysningen
Nu har styrelse beslutat vilka som ska få
medel i vår regionala utlysning. Fyra projekt
fick 750 000 kronor var.

Mer vall på slätten för klimateffektiv produktion
Carl-Otto Swartz, SLU

Bete i ett norrländskt perspektiv
Margareta Emanuelso, SLU

Marmorerad, mör och miljövänlig - jakten på
det perfekta nötköttet
Mats Emilson, Agroväst

Förbättring av klimat i fjäderfästall - för bättre
djurhälsa, produktion och mindre
miljöpåverkan
Helene Oscarsson Vreta Kluster AB

Läs mer.

Film om mjölk på Instagram

Se vår film om hur bra det är med mjölk och dela gärna i era sociala kanaler!

https://www.lantbruksforskning.se/forskning/utlysningar/oppna-utlysningar/oppna-utlysningen-2020/
https://www.lantbruksforskning.se/forskning/utlysningar/oppna-utlysningar/oppna-utlysningen-2020/
https://www.lantbruksforskning.se/aktuellt/nyheter/tre-projekt-har-fatt-medel-i-var-regionala-utlysni/
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Följ oss på Instagram.

Stiftelsen Lantbruksforskning, 105 33 Stockholm, facebook, twitter

 

lantbruksforskning
142 följare

Visa profil

Se mer på Instagram

15 gilla-markeringar
lantbruksforskning

Då försöker vi en gång till om vi får med ljudet! Mjölk är nyttigt och bra för miljön.
Stiftelsen Lantbruksforskning finansierar flera projekt inom hela livsmedelskedjan.
Från jord till bord - eller till mun! #lantbruksforskning #mjölk #kor #livsmedel
#hållbaralivsmedelskedjor

Kommentera ...
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