
2020-09-03 Nytt från Stiftelsen Lantbruksforskning #4 2020

https://www.anpdm.com/newsletterweb/46445042774847514A77414159/43475A417244425844724342584B71 1/3

Sverigeförsöken
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Höst med utlysningar och frågor i ATL
Den öppna utlysningen nu stängd och första steget är avklarat. Alla som gått vidare till steg
två har nu fått veta det, vilken två öppnar den 1 september. Vi vill passa på att tacka alla er
som sökt till den öppna utlysningen!

Nu på agendan är att Stiftelsen JTI har en utlysning som öppnar den 1 oktober. Mer om det
kommer inom kort på Stiftelsen Lantbruksforsknings hemsida. 

Vår verksamhetsberättelse kom ut i juni och delar av den kan ni läsa längre ner i nyhetsbrevet
och den finns i sin helhet i digital form på vår webbplats. 

Glöm inte att du kan ställa frågor till oss om forskningsrelaterade saker i ATL. Mejla din fråga
till lantbruksfragan@atl.nu.

Christian Nyrén, vd

Verksamhetsberättelsen
Stiftelsen Lantbruksforsknings verksamhetsberättelse för 2019 finns på vår webblats att läsa
digitalt.

Läs den här.
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Sverigeförsöken är det samlade namnet för
nationell fältförsöksverksamhet utförd av
Hushållningssällskapen. Stiftelsen
Lantbruksforskning står för basfinansiering av
verksamheten, ytterligare finansiärer är bland
annat Sveriges lantbruksuniversitet, näringen,
branschen och Jordbruksverket. Vi har frågat
två personer inom Sverigeförsöken om deras
syn på betydelsen för arbetet. Ola Hallin är
koordinator för Sverigeförsöken hos

Hushållningssällskapen och Ingemar Gruvaeus sitter i Stiftelsens branschråd för
Sverigeförsöken.

Läs intervjun med Ola Hallin och Ingemar Gruveaus här.

Stiftelsen JTI kommer utlysa medel
till forskning inom jordbruks- och
miljöteknik
Stiftelsen JTI samarbetar med Stiftelsen
Lantbruksforskning genom att göra utlysningar
av forskningsmedel till forskning och
utvecklingsprojekt inom jordbruks- och
miljöteknik. Sammanlagt skall i satsningen 50
miljoner kronor delas ut fram till 2027. Nu tar vi
det andra steget och nästa utlysning öppnar
den 1 oktober. Mer information kommer att
finnas på Stiftelsen Lantbruksforsknings
hemsida när det närmar sig.

Läs mer.

Öppna utlysningen öppnar igen
den 1 september
Nu är vi klara med bedömningarna av alla
ansökningar som kom in i vår öppna utlysning.
Det kom in 100 ansökningar, vilket är fler är
förra året. De som sökt har fått besked och
utlysningens andra steg öppnar den 1
september.

Läs mer.

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 ditt armband här.

https://one-lnk.com/x1eOJCPFMfBJdMSGy1t6nCZdf6H9pFnBDTZ3y3ps5aPmpjpHUNgBjssTZQf02saDX19oBeXWI3fwYCVYrvo7UbZdA/x1eTgQP_ThqQVKZM7dY2Jopw1FrX2bKtCj4hoD8l9tml1GpuCIMY3JRXDcknE6Z5UmUnmga7CE6g0gJaStno714Z_-toQg1ZQ23ZjH_PCACJaIpmdZjIeDWtkkv4_Q44zMdf77tesYIK6DJuveIn5b3ddOfm7IUUKSiT203ZLhjvHQV_u__z8Ktf5eDFGZ8XRb8aUsO676FunGv82F1f6IWirQ6V3nAWLSJbVIzBYrgD9U/
https://one-lnk.com/x1eOJCPFMfBJdMSGy1t6nCZdf6H9pFnBDTZ3y3ps5aPmpjpHUNgBjssTZQf02saDX19oBeXWI3fwYCVYrvo7UbZdA/x1eWLkgv9wzw5sVVdrpTgxLuB9m0HmQ63rkXNYJtwZ36TsLtP66zYA0rFWZpOaKxk-cPE32DSSRvjFVDV_H_KQFCXI4ouNRohYC86SAM1l_kRZtpk9-2oc8N0V3ldRkDo1znK6ofgIh-S1JRX-c3MoKPU7Ej3vMW0RdO9Raq0yr7XFQdT3oPr5nTBfJ-7WFFSs4VFNVx6Z4iGGuZqc54tLbw7wB4gKjwZu3TKF4eyDllzs/
https://one-lnk.com/x1eOJCPFMfBJdMSGy1t6nCZdf6H9pFnBDTZ3y3ps5aPmpjpHUNgBjssTZQf02saDX19oBeXWI3fwYCVYrvo7UbZdA/x1eqDaHIe_7sQjlaSC0jYuCln9U4VB1HHO5VdXe8XgwbIUn_7QQ3ZWndql1C8ij8rWpudmKDfZyTc96Z2vqIlN8MBgOUUpuV0Xdc7ECSgX_lPzW9GJx136eVS5fxzxQEq1XHega0oSpsVuJiUVF829wi_nXBbUqgcYvmhpGGk0XAulOb0yiZp07L-CKl5PdAmPBZTjWzqWFuFjVimT5gNqNuwm4Q0rxAymv7gftNf-BtPo/
https://one-lnk.com/x1eOJCPFMfBJdMSGy1t6nCZdf6H9pFnBDTZ3y3ps5aPmpjpHUNgBjssTZQf02saDX19oBeXWI3fwYCVYrvo7UbZdA/x1egCDnhhoaao6biS5NZgNlzWChicezE6ZJQQ7HOgaiBOO-st3oT6_HJqo-YOyDFGUu5CSq3ywP0UIGFcyTf3u4fxjeEYecBlscMK50HN49oMA2kVxWwSUDuhNTExvAjC0VwrZ0ExdijJbk63ILGOHw-4cbE90mg6yCdXziGlJl2Qo/


2020-09-03 Nytt från Stiftelsen Lantbruksforskning #4 2020

https://www.anpdm.com/newsletterweb/46445042774847514A77414159/43475A417244425844724342584B71 3/3

Stiftelsen Lantbruksforskning, 105 33 Stockholm, facebook, twitter
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