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Höst med beredningar och mjölkvecka! 
 
Hej! 
Nu är vi tillbaka igen efter sommarledigheterna och hösten har rivstartat med beredningar. Vi har avslutat alla
beredningar och har tagit beslut om vilka som går vidare till steg två i vår öppna utlysning i september. 
 
I augusti har vi i vår kommunikation haft fokus på forskningsprojekt om hot och hat mot lantbrukare samt byråkrati som
gör att många lantbrukare känner sig stressade. Läs vår artikel i ämnet och se vår film med professor Peter Lundqvist
som forskar om detta och som har fått medel från oss.  
 
I oktober ordnar SLU tillsammans med Stiftelsen Lantbruksforskning en mjölkvecka och vår förhoppning är att så
många som möjligt kommer att ta del av den. Titeln på veckan är "Hur kan mjölknäringen bidra till ett hållbart
livsmedelssystem?" och om det kan du läsa längre ner i nyhetsbrevet. 
 
Vi fortsätter att svara på frågor i tidningen ATL. Om du har en fråga som rör lantbruk och forskning kan du skickad den
till lantbruksfragan@atl.nu. 
 
Trevlig läsning! 
Christian Nyrén, VD 

Hot påverkar lantbrukarnas psykiska välbefinnande
 
Oron för att drabbas av kritik, kriminalitet och en belastande byråkrati försämrar livskvaliteten för lantbrukare visar en
ny studie som finansierats av Stiftelsen Lantbruksforskning. 
 
En pågående studie vid SLU undersöker lantbrukarnas erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktionen, och
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bedömer konsekvenserna för individen och verksamheten ekonomiskt, socialt och hälsomässigt. 
 
Läs hela artikeln här.

Mjölkveckan oktober 2021: Hur kan mjölknäringen bidra till ett hållbart
livsmedelssystem?
 
Mjölkveckan är en vecka med föreläsningar och diskussioner om mjölknäringens bidrag till ett hållbart
livsmedelssystem. Under hela vecka 41 (11 okt – 15 okt) hålls flera föredrag varje dag på tema mjölk och hållbarhet
och avsändare är forskningsprogrammet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem, som Stiftelsen
Lantbruksforskning finansierar. Fokus ligger på tillämpbarhet och hur forskningen kan bidra till en mer socialt,
ekonomiskt och miljömässigt hållbar mjölkproduktion. 
 
Föreläsningarna sker digitalt på SLU:s webbplats och är alla 45 minuter långa. Du lyssnar på så många föredrag du
vill. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor. I efterhand kommer du att kunna lyssna på föreläsningarna på
SLU:s webb. 
 
Här kan du se schemat för veckan och planera in vad du vill delta i. 

Fråga forskaren 
Hur vet jag om mina fält blir
drabbade av toleranta ogräs?
 
Fråga: Hej, jag läser ständigt i lantbrukspressen om
utbredningen och den snabba ökningen av problem med
alltför toleranta ogräs – hur vet jag om mina fält blir
drabbade och vad kan jag göra för att se till att inte
drabbas av detta? 
 
Läs vårt svar i ATL. 

Fråga forskaren 
Finns det forskning om biologisk
kontroll av växtskadegörare i bär?
 
Fråga: Hej, hur är forskningsläget inom biologisk kontroll
av växtskadegörare? Har sett mycket om något projekt
inom jordgubbar – men finns det mer? Kommer
forskningen att nå andra delar av näringen än till
exempel bär?  
 
Läs vårt svar i ATL.  
 

Land shopping 
Köp armband för att stödja
stiftelsens verksamhet!
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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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