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Öppna utlysningen 2021 är öppen och vi visar film om grönsakslagring 
 
Nu är det vår och Öppna utlysningen 2021 har öppnat. Alla som vill söka medel av oss är välkomna in med en
ansökan och notera att vi har en ny handbok. Du kan läsa mer om den öppna utlysningen längre ner i nyhetsbrevet. 
 
Vi har gjort en film och artikel om bättre lagringsmöjligheter för frukt och grönt och det är spännande att se att den
forskning vi finansierar faktiskt gör skillnad! 
 
Vi är också glada över vårt samarbete med SLU och att vi kommer att ha en mjölkvecka i oktober där projekten som vi
finansierat inom programmet Hållbara dieter ska uppmärksammas. Syftet är att lyfta fram mjölknäringens bidrag till i
ett hållbart livsmedelssystem 
 
Håll utkik efter fler nyheter på vår webbplats framöver! 
 
Christian Nyrén, VD 

Öppna utlysningen 2021 är öppen 
 
Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser härmed medel för
forsknings- och utvecklingsprojekt inom stiftelsens två
fokusområden: Livsmedel respektive Klimat & miljö.
Stiftelsen beviljar medel till projekt som stärker
lantbruksnäringens konkurrenskraft och hållbarhet.
Företagande och hållbarhet ska 
genomsyra alla projekt som beviljas medel. Glöm inte att
vi har en ny handbok! 

Ny handbok  
 
Till alla forskare som har för avsikt att söka i vår öppna
utlysning eller någon annan utlysning har vi nu den goda
nyheten att vi presenterar en ny handbok.  
 
- Vi har förtydligat processen för forskare som beviljats
medel hos oss, till exempel kring vad som händer under
ett projekts gång och vad vi efterfrågar efter att ett projekt
är slut, säger Anna Pers som varit ansvarig för den nya
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Läs hela utlysningstexten.

handboken. 
 
Ladda ner handboken här.

Bättre lagringsegenskaper ger längre säsong  
 
Tack vare Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning kan det finnas svenska äpplen, morötter och lök året om. Under
senare år har intresset för svenska livsmedelsprodukter ökat. Ett minskat svinn igenom hela livsmedelskedjan skulle
både spara klimat och andra resurser. För många grödor finns det också möjlighet att öka självförsörjningsgraden och
förlänga säsongen genom att med förbättrad odlingsteknik öka hållbarheten och lagringsdugligheten. 
 
Läs hela artikeln.

Visa det här inlägget på Instagram
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Ett inlägg delat av Stiftelsen Lantbruksforskning (@lantbruksforskning)

Save the date 
Mjölkveckan i regi av oss och SLU 
 
Välkommen till mjölkveckan, en vecka med föreläsningar
och diskussioner om mjölknäringens bidrag till i ett
hållbart livsmedelssystem. Fokus ligger på tillämpbarhet
och hur forskningen kan bidra till en mer socialt,
ekonomisk och miljömässigt hållbar mjölkproduktion.  
 
11 okt – 15 okt 2021 
 
Läs mer.

Stiftelsen JTI  
Utlyser medel till forskning inom
jordbruks- och miljöteknik i juni 
 
Nu tar vi det tredje steget och nästa utlysning öppnar den
4 juni. Mer information kommer att finnas på Stiftelsen
Lantbruksforsknings hemsida när det närmar sig.

Debatt 
Om stiftelsen i Jordbruksaktuellt 
 
Lantbrukaren Martin Krokstorp har i Jordbruksaktuellt
22/2 2021 skrivit en intressant krönika om vikten av att
utveckla sin växtodling. Han nämner Stiftelsen
Lantbruksforskning som en av de instanser där forskare
kan söka medel, men att det är svårt att få anslag för
projekt med praktisk nytta. Vi har svarat på hans artikel i
Jordsbruksaktuellt.  
 
Läs mer.

Fråga forskaren  
Om vall och lönsamhet i
lantbruksföretag 
 
Vi svarar på frågor i tidningen ATL. Den senaste frågan vi
svarade på handlade om bevattning av vall och
lönsamhet i lantbruksföretag.

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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