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Kunskapsspäckad höst!
Nu är det höst på allvar och vi har stängt vår öppna utlysning. Beslut om vilka projekt som
finansieras tas av styrelsen i december. 
 
Vi kan nu presentera vår nästa utlysning – en trädgårdsutlysning tillsammans med Formas.
Läs mer om den längre ner och på vår webbplats. Nyligen öppnade även två utlysningar som
vi gör tillsammans med Stiftelsen JTI inom jordbruk och miljöteknik.
 
I ett samarbete med Agria djurförsäkringar uppmärksammar vi några projekt om klövhälsa
och golv i ladugårdar som vi finansierat. Det finns en artikel och en film som ni gärna får
sprida i era kanaler.
 
Vårt program Hållbara dieter har går framåt och SLU har haft ett digitalt symposium. Det har
också skrivits en del om programmet och de enskilda projekten.

Christian Nyrén, vd

Rätt golvval och klövvård för friskare djur och bättre ekonomi
Stiftelsen Lantbruksforskning vill medverka till bättre djurvälfärd men också förbättrad
konkurrenskraft och bättre ekonomi för mjölkproducenter. Att korna kan röra sig obehindrat, utan
risk för att råka ut för skador och olyckor, påverkar välmående och hälsa, fertilitet och hållbarhet.
Därför stödjer stiftelsen nu bland annat två projekt som syftar till att genom rätt golv minska
halkrisken och ett projekt som ska utveckla och förbättra dagens klövverkning.
 

Läs hela artikeln.
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Utlysning inom växtskydd till nytta
för svensk trädgårdsproduktion
Snart öppnar utlysningen av den sista delen
av stiftelsens och Formas strategiska
programsatsning på trädgårdsområdet. Denna
gång riktas pengarna till forskning om
växtskydd och växtskadegörare med det
övergripande målet om ökad konkurrenskraft
och hållbarhet i svensk yrkesmässig
trädgårdsproduktion. Trädgårdsnäringen

omfattar odling av grönsaker på friland och i växthus, potatis, bär, frukt, samt prydnadsväxter i
växthus och plantskoleväxter. I denna utlysning inkluderas även proteingrödor för
humankonsumtion i spannet av kulturer. Utlysningen är öppen mellan 1 december 2020 och 25
mars 2021 och har en total budget på 8,5 miljoner kronor. Du hittar all nödvändig information i
utlysningen när den läggs ut på vår hemsida.

Mer info kommer.

Intervju med Evgenij Telezhenko
Hör vad forskaren själv har att säga om sina projekt om golv och klövhälsa. 

Två riktade utlysningar -
Framtidens jordbruks- &
miljöteknik
Stiftelsen JTI, i samarbete med Stiftelsen
Lantbruksforskning, utlyser forskningsmedel
för två riktade satsningar, varav den ena
tillsammans med Svenskt Vatten.
Utlysningarna är en del av Stiftelsen JTI:s
strategiska programsatsning om totalt 50
miljoner kronor under perioden 2019-2027.
 
Den 1 oktober 2020 öppnade Stiftelsen JTI två utlysningar, en inom respektive område:
 
Klimat-, miljö- och produktionsutmaningar – svenskt jordbruk måste vara redo.

Rätt golvval och klövvård för friskare djur och bättre ekonoRätt golvval och klövvård för friskare djur och bättre ekono……
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Hållbara dieter från hållbara
produktionssystem
Stiftelsen Lantbruksforsknings strategiska
programsatsning Hållbara dieter från hållbara
produktionssystem har nu pågått i två år. SLU,
som koordinerar programmet, har nyligen
kommit ut med ett nyhetsbrev där de samlat
de senaste nyheterna gällande projekten i
programmet. Läs ett utdrag på vår webb och

klicka er vidare till SLU för vidare läsning.

Läs mer.

 
Cirkularitet/restströmmar – tryggad återföring av näringsämnen.

Läs mer och ansök.

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.

Stiftelsen Lantbruksforskning, 105 33 Stockholm, facebook, twitter
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