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Den 8 juni sammanträdde Stiftelsen 
Lantbruksforsknings beslutsgrupp för 
mjölkprogrammet. 11 pågående och 13 
nya projekt beviljades forskningsmedel. 
Totalt är det drygt 15 miljoner kronor 
som går till välbehövlig forskning. 

Ett av de nya projekten ska undersöka 
om det går att spåra klöveksem hos 
kor genom mjölk- och blodprov istället 
för dagens resurskrävande inspektioner. 
Ett annat projekt ska ta reda på varför 
mjölkkors produktiva livslängd inte ökar 
trots ett avelsarbete som varit inriktat 
på just förlängd livslängd. Det finns flera 
områden där vi kan öka vår kunskap 
för att stödja en hållbar utveckling av 
mjölknäringen, inte minst ekonomiskt. 
Samtliga beviljade projekt hittar du på 
webbplatsen och du kan läsa mer om 
varje projekt i projektbanken.

FINANSIERING OCH DIALOG

Mjölkforskningen finansieras av 
svenska mjölkbönder genom ett avdrag 
på avräkningen. Pengarna samlas in 
av sex mejerier: Arla, Gäsene Mejeri, 
Norrmejerier, Gefleortens, Milko och 
Skånemejerier. Till det kommer även 
återförda miljöskatter. Vill du veta hur 
de olika programmen finansieras kan 
du läsa mer under den nya fliken ”För 
finansiärer” på vår webbplats.

Den 29 och 30 juni kommer Stiftelsen 
Lantbruksforskning att ställa ut på 
Borgeby Fältdagar. Där hoppas vi få 
träffa många lantbrukare, rådgivare och 
representanter för företag som samlar in 
eller vill samla in medel till den tillämpade 
forskningen. Och träffas vi inte på fältet 
får du gärna höra av dig med förslag, 
synpunkter och funderingar.

Till sist en rättelse: I förra numret av 
Nytt om forskning använde vi ordet 
övergödsla på ett förvirrande sätt. Vi 
beklagar ordvalet och tackar våra kunniga 
läsare för omedelbar respons. Övergödsla 
betyder ”ytgödsling i etablerad gröda” 
(Svensk standard SS 3425) och så 
använder vi begreppet i det här numret. 
Läs mer i artikeln om skonsam myllning 
på tredje sidan.

Glad sommar! 
Karin Dahlström, forskningschef

Det finns flera åtgärder som kan minska jordbrukets klimatpåverkan samtidigt som 
lönsamheten förbättras. Sänkt inkalvningsålder, rötning av stallgödsel och reducerad 
jordbearbetning är några exempel. Det visar en studie ledd av Hushållningssällskapet 
Halland. 

Forskarna studerade tre gårdar: 
en växtodlingsgård, en mjölk- och 
växtodlingsgård och en gård med 
grisproduktion. Syftet var att ta reda 
på det kostnadseffektivaste sättet att 
minska klimatpåverkan på gårdsnivå. 
I sin kartläggning kom man fram till 
att jordbruket förutom koldioxid (CO2) 
släpper ut betydande mängder metan 
(CH4) och lustgas (N2O). 

Den totala effekten på klimatet är svår 
att mäta. Till exempel leder biologiska 
processer i marken till utsläpp av 
lustgas, men samtidigt kan åkermark 
fungera som kolsänka och rentav 
minska klimatpåverkan. 

Men det finns alltså åtgärder som har 
en direkt positiv effekt för klimatet. 
En sänkt inkalvningsålder för kvigor 
ger förbättrad lönsamhet samtidigt 
som utsläppen från foder, gödsel 
och energianvändningen minskar. 
Rötning av stallgödsel ger biogas 

som kan ersätta fossil energi, ökar 
mängden lättillgängligt kväve i 
gödseln och använder den metan 
som annars skulle påverka klimatet 
negativt. Reducerad jordbearbetning 
sparar fossilt bränsle samtidigt som 
mängden kol i marken ökar.

Forskningen har legat till grund 
för en rådgivningsmodell som 
används till att kartlägga och minska 
enskilda gårdars klimatpåverkan. 
Modellen används i Greppa 
näringens klimatarbete. Läs mer på  
www.greppa.nu/klimat.

För mer information:
Maria Berglund,  
Hushållningssällskapet Halland, 
035-465 22, maria.berglund@
hushallningssallskapet.se 

Projekt H0746360 & V0840055: 
Jordbrukets klimatpåverkan 
– kartläggning, åtgärder, ekonomiska 
konsekvenser och rådgivningsmodell
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Skona klimatet och plånboken på  
samma gång
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Precisionsodling 
lönar sig 
Beräkningar visar att en rimlig vinst 
med precisionsodling kan vara tio 
procent.
Precisionsodling innebär att man 
varierar odlingen efter hur behovet 
skiljer sig över fältet. Vanligast är 
att man anpassar mängden gödsel. 
Idag finns det utrustning för 
lantbrukare för att sprida ut gödseln 
med precisionsodlingsteknik. Men 
många lantbrukare är osäkra på 
om det lönar sig att investera i 
utrustningen. Därför har SLU tagit 
fram en beräkningsmodell i ett 
datorprogram som kan beräkna 
hur en höstvetegröda växer från 
sådd till skörd. På så sätt kan man 
räkna ut skörden med jämt spridd 
gödsling och jämföra den med 
precisionsspridning.
Beräkningar för ett fält utanför 
Uppsala visar att en rimlig vinst 
med precisionsodling kan vara tio 
procent. Förutom bättre ekonomi 
för lantbrukaren tas växtnäringen 
bättre upp av grödan istället för att 
läcka ut i vattendragen.
Beräkningarna visar att en viktig 
faktor är hur ojämnt fältet är. Om 
det är stor skillnad mellan jordarten 

på ena sidan av fälten och den andra 
blir vinsten av precisionsodlingen 
större. Även noggrannhet är viktig, 
visar studien.
För mer information:  
Per-Anders Hansson, SLU,  
018-67 18 77,  
per-anders.hansson@slu.se
Projekt V0548106: 
Samband mellan inomfältsvariation 
och lönsamhet vid precisionsodling

Mindre  
övergödning 
med trädesbruk
Två års grönträda innebar minska-
de kväveutsläpp jämfört med vanlig 
spannmålsodling, visade en studie i 
Västergötland. 
”Ingen övergödning” är ett av de 
miljökvalitetsmål som skulle ha 
varit i hamn 2010. Bland annat skulle 
utsläppen av fosforföroreningar till 
sjöar, vattendrag och kustvatten ha 
minskat med 20 procent mellan 1995 
och 2010. Även kväveutsläppen till 
haven söder om Ålands hav skulle 
minska med 30 procent. 
Men vi är inte där än. Därför är det 
viktigt att få bättre kunskap om hur 
fosfor och kväve lakas ur vid olika 

odlingsmetoder och trädor.
Grönträda, vilande jordbruksmark 
där man låter en utvald växt ta 
över för att motverka ogräs, är en 
viktig del av växtföljden i odlingen. 
Forskare vid SLU har studerat 
hur fosfor och kväve läcker ut i 
vattendragen från grönträdor. 
Slutsatsen är att tvååriga trädor är 
bra för såväl växtföljd – variation 
av hur marken används – som 
vattenvård. 
När man sådde gräs som sedan slogs 
av och fick ligga kvar på marken 
var näringsläckaget lägre än vid 
odling med spannmål. Forskarna 
kom också fram till att insådden av 
grönträdan är en viktig faktor. En 
bra insådd bidrar bland annat till att 
minska fosforläckaget.
Upprepad slagning av grönträdan 
kan ge ett näringsrikare växtmaterial 
som kan påverka återväxten andra 
året med träda. Vid plöjning ska 
man vara försiktig med att plöja in 
stora mängder fosforrika växtrester 
på senhösten och då ska man också 
undvika att tillföra stallgödsel.
För mer information:  
Barbro Ulén, SLU, 018-67 12 51, 
barbro.ulen@slu.se
Projekt H0533025: Odlingsåtgärder 
och växtnäringsförluster vid 
trädesbruk
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Bättre vallskörd 
med skonsam 
myllning
Att ytmylla flytgödsel i vall är en 
avvägning mellan att göra nytta och 
skada. Samtidigt som grödan drar nytta 
av näringen i gödseln kan redskapen 
orsaka skador på grödans rötter, med 
sämre skördar som följd. Forskare vid 
JTI och SLU har kommit fram till att 
skadorna kan minimeras genom om 
man väljer rätt redskap och tidpunkt 
för myllningen.
När flytgödsel myllas ned i marken 
minskar utsläppen av ammoniak 

jämfört med när gödsel sprids på 
markytan, så kallad övergödsling. 
Minskade utsläpp av ammoniak 
innebär samtidigt att mer kväve 
kommer grödan till nytta. Det finns 
alltså goda argument för att mylla 
ned gödseln och att övergödsla 
mindre.
I samband med myllning påverkas 
skörden minst av vertikala snitt 
eller bill med vinkelställda skivor. 
När dessa redskap användes efter 
första skörd var försämringen i 
avkastning försumbar. Värre var 
redskap som skär både vertikalt 
och horisontellt. Som mest försvann 
nästan en tiondel av skörden 
när dessa redskap användes. 
Allra sämst blev resultaten när 
myllningen gjordes på våren. 

Försöken gjordes med engelskt 
rajgräs, rödklöver och rödsvingel. 
Arterna påverkades på ungefär 
samma sätt när det gäller 
skördesänkning.
För mer information: 
Lena Rodhe, JTI - Institutet för 
jordbruks- och miljöteknik 
lena.rodhe@jti.se, 010-516 69 51
Magnus Halling, SLU, 
magnus.halling@slu.se, 018-67 14 29 

Projekt H0530298: Vallgrödors 
respons på körning med kniv- eller 
myllningsaggregat – positiv luftning 
eller grödskada?

Thomas Jöngren är lantmästare och jobbar som 
driftsledare på Herresta gård, som är en växtodlingsgård 
i Södermanland. 
Sedan några månader är han adjungerad i Stiftelsen 
Lantbruksforsknings styrelse som representant för LRF 
Ungdomen. Stiftelsen och projektbanken känner han väl 
till sedan studierna på Sveriges lantbruksuniversitet då 
han och kurskamraterna använde den flitigt, inte minst 
för den litteraturstudie som ingick i examensarbetet. 
I Stiftelsen Lantbruksforsknings projektbank på nätet 
finns över 1 300 forskningsprojekt samlade. Där hittar du 
forskning om det mesta som rör lantbruket.  
- För min del handlar det om att kolla upp sådant som jag 
och lantmästarkompisar pratar om. Senast diskuterade 

vi hur man skulle hysa köttdjur bäst och mest lönsamt. 
Då gick jag in på projektbanken och hittade till exempel 
Knut Håkan Jeppssons forskning om flyttbara ligghallar 
för ungdjur. 
Tillsammans med sin sambo drömmer han om att köpa 
en egen gård. För honom är det viktigt att kunna räkna 
på vilka investeringar som behövs och veta vad som 
funkar. 
- Via projektbanken kan jag stämma av mina idéer. Det 
minskar risken för dyrbara misstag. 
Är du nyfiken på vilken kunskap projektbanken kan 
erbjuda dig? Gå in på www.lantbruksforskning.se och 
gör en sökning direkt på startsidan.  

SLF:s projektbank stöd vid investeringar
Stiftelsen Lantbruksforsknings projektbank kan hjälpa dig inför beslut om investeringar. Det kan inte minst Thomas Jöngren från 
LRF Ungdomen vittna om.
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YTTERLIGARE LäSNING

Ytterligare läsning av nyheter, artiklar, 
pressmeddelanden med mera: 
www.lantbruksforskning.se

Mer än 1 300 projekt i projektbanken:  
www.lantbruksforskning.se/projektbanken

Prenumerera  på nyhetsbrevet, ladda ned 
skrifter och beställ rapporter: 
www.lantbruksforskning.se/skrifter 
eller maila lantbruksforskning@lrf.se

Stiftelsen Lantbruksforskning har som 
mål att skapa tillväxt och konkurrenskraft 
åt lantbruket och dess företagare genom 
att finansiera tillämpbar forskning och 
utveckling. Stiftelsen driver ett femtontal 
forskningsprogram. Medel till forskningen 
kommer från lantbrukarna själva samt via 
återförda miljöskatter. Nytt om forskning är  
Stiftelsen Lantbruksforsknings nyhets-
brev och beskriver kortfattat resultat från 
forskningsprojekt som finansierats genom 
stiftelsen.

Citera oss gärna och  
kom ihåg att ange källan!
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Redaktör: Johan C Thorburn &  
Stina Bergström 
Text: Johan C Thorburn, Annika Hamrud & 
Elisabet Qvarford 

Stiftelsen Lantbruksforskning 
(Swedish Farmer’s Foundation 
for Agricultural Research) 
105 33 Stockholm 
tel 08-787 50 00 
fax 08-22 68 30 
www.lantbruksforskning.se

Tryck: Ekotryck Redners AB 
Papper: Tom & Otto Silk 
Upplaga: 8 000 
ISSN 1401-5471

P O S T T I D N I N G B
Stiftelsen Lantbruksforskning
105 33 STOCKHOLM

STIFTELSEN
LANTBRUKSFORSKNING

Friskare sockerbetor med rätt sort 
och betningsmedel
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Med hjälp av regelbundna försök kan 
sockerbetsodlare få kunskap om vilka 
sorter som har bäst motståndskraft 
och vilka betningsmedel som ger 
bäst effekt. Genom att välja rätt kan 
mängden bekämpningsmedel hållas 
på en låg nivå med besparingar 
i diesel, arbete och kronor som 
resultat. Samtidigt som miljön och 
marken skonas.

Åsa Olsson har undersökt hur väl 
olika betsorter står emot angrepp av 
jordburna svampar. Den vanligaste 
svampen, Aphanomyces cochlioides, 
kan i värsta fall få de unga plantorna 
att ruttna och dö. Det kan man 
undvika om fröna behandlas med 
svampmedel. Genom att också välja 
en motståndskraftig sort kan man 
dessutom slippa angrepp längre 
fram under odlingssäsongen när 
svampmedlen inte längre verkar.

För de sorter som hade bäst 
motståndskraft i försöket minskade 
sockerskörden med 14 procent när 
smittotrycket i marken ökade från 
lågt till medelhögt, jämfört med en 
minskning på hela 22 procent för de 

känsligaste sorterna. 

I ett parallellt projekt testade forskarna 
olika betningsmedel mot insekter. 
Vid en första undersökning den 8 juli 
hade den svarta betbladlusen, som kan 
orsaka de största skördeförlusterna, 
angripit hälften av de obehandlade 
kontrollplantorna. Av de plantor som 
hade behandlats med betningsmedel 
var bara en knapp tredjedel angripna. 
Samtliga medel minskade också 
angreppen av trips, lilla betbaggen 
och betjordloppor. 

Våren 2009 var varm och regnfattig, 
det gjorde att svampangreppen 
naturligt höll sig på en låg nivå. Även 
insektsangreppen var måttliga under 
försöksåret vilket visar på vikten av 
fortlöpande fältförsök under flera år.

För mer information: 
Åsa Olsson, NBR, 040-53 72 62, 
asa.olsson@nordicbeetresearch.nu
Projekt V0944021: Betning mot insekter 
i sockerbetor
Projekt V0944023: Betsorters 
toleransnivå mot jordburna svampar

Sockerbetor riskerar att drabbas av sjukdomar som rotbrand och skadeinsekter 
som trips, betjordloppor och bladlöss. Med rätt sortval och en bra fröbetning kan 
sjukdomsangreppen minskas. Resultat från fältförsök 2009 visade att det finns sorter 
med god motståndskraft och hög sockerskörd att rekommendera för odlarna. Forskaren 
Åsa Olsson från Nordic Beet Research (NBR) testade också olika betningsmedel mot 
insektsangrepp i sockerbetor och konstaterade att de skyddar plantorna från angrepp.


