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Under november och december möts 
Stiftelsen Lantbruksforsknings besluts-
grupper för att bedöma årets ansökning-
ar. De sista besluten blir klara i mitten 
av december. Till årets omgång fanns 
över 120 miljoner kronor tillgängliga. 
Om ett, två eller tre år ska miljonerna 
vara omvandlade till forskningsresultat 
som stärker den svenska lantbruksnä-
ringens konkurrenskraft. Beslutslistorna 
publiceras löpande på  
www.lantbruksforskning.se.

Den 21 december anordnar Stiftelsen 
Lantbruksforskning en seminariedag 
kring forskningsprogrammet för bioen-
ergi. Programmet har pågått sedan 2006 
och cirka 24 miljoner kronor har bevil-
jats till projekt inom allt från biogas till 
drivmedel. Syftet med seminariet är att 
sprida resultat och diskutera framtida 
prioriteringar.

Programmet för dagen hittar du på 
www.lantbruksforskning.se/bioenergi-
program
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”Nytt om forskning” beskriver  
kortfattat resultat från forsknings- 
projekt som finansierats av lantbrukare  
via Stiftelsen Lantbruksforskning.  
Dessutom förmedlas kontakter med  
forskare som är kopplade till  
respektive projekt.

Beställ skrifter, rapporter och  
prenumeration:  
www.lantbruksforskning.se/skrifter eller 
stina.bergstrom@lrf.se 

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

Lantbruket behöver värme: spannmål ska torkas och djur ska hållas varma. Samtidigt 
finns det många byggnader i lantbruket med stora solbelysta ytor. Forskare vid Sveriges 
lantbruksuniversitet har studerat vilka möjligheter som finns att ta tillvara solvärmen 
som, bortsett från den initiala investeringskostnaden, är en helt kostnadsfri resurs. Det 
visade sig att även enkla system ger stor effekt och både kan ersätta inköpt energi och 
möjliggöra bättre luftklimat i djurstallar.

Principen för en solfångare är att en 
mörk yta värms upp av solstrålar. Luft 
som passerar tar upp värmeenergin 
och bär den vidare till det utrymme 
man vill värma upp. Den allra enk-
laste varianten av solfångare är att ut-
nyttja den uppvärmda luften under en 
byggnads tak. I sin rapport har fors-
karna identifierat fyra mer avancerade 
typer av solfångare. Ju mer avance-
rade de är med isolering, luftkanaler 
och högre lufthastighet desto mindre 
blir värmeförlusten och desto mer vär-
me kommer till nytta. Gemensamt för 
samtliga varianter är att de inte krä-
ver mer sofistikerade byggmaterial än 
korrugerat takmaterial som mörk plåt 
eller ljusgenomsläpplig plast.
De flesta djurslag står själva för upp-
värmning av stallarna. Två undantag 
är slaktkycklingar och smågrisar. För 
dessa djur skulle solenergi tidvis kun-
na ersätta inköpt energi som behövs 
för att värma stalluften. Även andra 
djur kan ha stor nytta av extravärmen 

från solen eftersom den kan möjliggö-
ra ökad vädring. Vädringen förbättrar 
djurens miljö och arbetsmiljön genom 
att sänka mängden gödselgaser och 
luktämnen.
Hur lönsamt det är att bygga solfång-
are beror på ett antal faktorer, bland 
annat investeringskostnad, livslängd 
och kostnaden för alternativa energi-
slag. Forskarna har räknat på värdet 
av värmen från en solfångare av enk-
lare typ. Deras uträkning visar att un-
der torkningsperioden skulle man få 
värmeenergi till ett värde av uppemot 
tre kronor per kvadratmeter solfånga-
ryta och dygn. För en solfångare på 
400 kvadratmeter innebär det 36 000 
kronor under en torkningsmånad.
För mer information: 
Gösta Gustafsson, SLU tel 040-415488 
e-post gosta.gustafsson@ltj.slu.se
Projekt: V0640019 System för 
användning av solenergi i lantbrukets 
driftsbyggnader
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Solfångare gör lantbrukets tak till 
energikällor
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Kvävebalans på 
lerjord
Odling på lerjordar innebär bland an-
nat speciella förutsättningar för kväve-
balansen. Forskare från Hushållnings-
sällskapet Skaraborg och SLU har gått 
på djupet i frågan och studerat konven-
tionell, integrerad och ekologisk odling 
med målet att identifiera odlingsåtgär-
der som kan påverka kväveomsättning-
en för att nå hög lönsamhet och minimal 
miljöpåverkan.
Under perioden 2005-2007 studera-
des odlingar på lerjord ur ett kväve-
perspektiv i befintliga långliggande 
försök. De studerade lerjordarna är 
kompakta och släpper därför inte 
igenom vatten lika lätt som andra 
jordar. Det gör att vädret har stor 
påverkan på mängden kväve som 
frigörs. Rikligt med regn i kombi-
nation med stora mängder kväve i 
marken innebär till exempel avrin-
ning och risk för betydande kvä-
veutlakning. Det kväve som finns 
naturligt i jorden omvandlas lätt till 
mineraliserat kväve som växterna 
kan ta till sig men risken för förlus-
ter i gasform - som lustgas - är stor.
Tillförseln av kväve i den ekologiska 
odlingen baserades enbart på kväve-
fixerande grödor, gröngödslingsvall 
och åkerböna. Det innebar också ett 
väderberoende moment eftersom 
dåliga väderförutsättningar ibland 
gav dåliga skördar på grund av för 
liten kvävetillförsel. Den beräknade 
kvävefixeringen under de studerade 
åren varierade från 14 till 107 kg per 
hektar och år. 
Den vallodling som ingick i växt-
följden i den ekologiska och integre-
rade odlingen verkar ha ökat risken 
för kväveutlakning. Även åkerböna 
ger ökad risk för att kväve lakas ut. 
Resultaten visar att gröngödslings-
vall måste följas av två år med grö-
dor för att uppnå ett stort och lång-
varigt kväveupptag. 
Slutsatsen från projektet var att bra 
grödor är en förutsättning för effek-
tivt kväveutnyttjande men att od-
ling på struktursvaga lerjordar är 
mycket väderkänsligt, bland annat 
eftersom möjligheterna att bearbeta 
jorden eller ta till andra åtgärder för 
att hantera blöta och torra jordar är 
begränsade.

För mer information: 
Maria Stenberg, Hushållningssällska-
pet Skaraborg, tel 0511-24819 
e-post maria.stenberg@hush.se
Projekt: 0433016 Utveckling av  
integrerad, ekologisk och  
konventionell växtodling

Lägre 
spannmålsskörd 
efter kalkning
Kalk används för att motverka försur-
ning av jordbruksmark och den utfäll-
ning av skadliga aluminiumjoner som 
kan bli följden. Kalkningen har tidigare 
ansetts leda till bättre skördar men nya 
resultat visar att kalkningen tvärtom 
kan göra att skördarna blir sämre under 
flera års tid. 
Forskarna undersökte spannmål 
från flera fältförsök och kunde 
konstatera att skördarna minskade 
med i genomsnitt sju procent efter 
kalkning på en tredjedel av försöks-
platserna. Det verkar som att skör-
deminskningen beror på grödans 
koppar- och manganförsörjning är 
otillräcklig. Halterna av de bägge 
mikronäringsämnena i kärnorna 
minskade i takt med högre pH i 
jorden och var mycket låga vid pH-
värden nära eller högre än 7. 
Förutom att brist på koppar och 
mangan uppstod i grödan ledde 
kalkningen till att skördarna mins-
kade i storlek. Fenomenet med 
minskade halter och lägre skördar 
var tydligt för både vete, havre, korn 
och råg. Eftersom forskarnas resul-

tat kommer från ett antal försök där 
det gått olika lång tid sedan kalk-
ningen kunde de också konstatera 
att effekten höll i sig under flera år.
För mer information:  
Holger Kirchmann, SLU 
tel 018-672292  
e-post holger.kirchmann@mv.slu.se
Projekt: H0533106 Är dold brist på 
mangan och koppar en grundorsak till 
uteblivna skördeökningar i höstvete - 
en förstudie

Små droppar 
ger potatisen 
konkurrenskraft
Utveckling av bevattningsteknik och 
bättre kunskap om olika jordars vat-
tenhållande egenskaper kan förbättra 
de svenska potatisskördarna samtidigt 
som näringsläckaget kan minskas. Med 
hjälp av väderdata, bevattningsmodeller 
och system som möjliggör små bevatt-
ningsmängder kan potatisodlare öka sin 
konkurrenskraft.
Forskare vid Sveriges lantbruksu-
niversitet har undersökt hur bevatt-
ning av potatis kan bli effektivare 
och samtidigt vara ekonomiskt för-
delaktig och rationell. I dag används 
framför allt bevattningsmaskiner 
med storspridare, ett system som är 
känsligt för vind och oftast har hög 
energiförbrukning. Av de bevatt-
ningssystem som finns på markna-
den är det endast droppbevattning 
som uppfyller kraven på effektivitet 
och ekonomi. Med en vidareutveck-
ling av rampbevattning skulle ock-
så detta system kunna tillmötesgå 
framtida krav. 
Genom att använda sig av droppbe-
vattning går det att tillföra vatten i 
små doser med korta bevattnings-
intervall. Dessutom kan närings-
ämnen tillföras direkt med vattnet. 
Ytterligare en fördel är att bevatt-
ningen kan automatiseras. Då går 
det att använda sig av väderdata 
och modellberäkningar – som byg-
ger på de lokala markegenskaperna 
– och låta systemet sköta sig självt. 
Lantbrukarens arbete under bevatt-
ningssäsongen begränsas till regel-
bunden översyn av systemet. För 
att droppbevattning ska vara fullt 
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tillämpbar under svenska förhål-
landen bör dock hanteringen av 
slangar förenklas ytterligare.
Det nuvarande bevattningsutfö-
randet med storspridare kan för-
bättras avsevärt om lantbrukarna 
får tillgång till verktyg för att med 
större precision kunna avgöra när 
det är dags att bevattna och vilka 
mängder som behövs. Styrning av 
bevattning med hjälp av väderdata 
och genom modellberäkning har 
en stor potential. Modellen behö-
ver dock information om mark-
egenskaper och väderdata. Innan 
den nya bevattningstekniken kan 
användas fullt ut krävs därför fler 
studier av olika jordtyper och de-
ras egenskaper. 
För mer information:
Abraham Joel, SLU, tel 018-672923 
e-post abraham.joel@mark.slu.se 
Projekt: V0642002 Strategier för  
optimal bevattningsstyrning i potatis

Giftfritt vatten 
med alternativt 
växtskydd
Risken att bekämpningsmedel från 
konventionell växtodling sprids till 
grundvattnet kan minskas med alter-
nativa växtskydd. För de flesta grödor 
går förbättringen att åstadkomma utan 
orimliga ekonomiska kostnader eller 
andra miljöeffekter. Det är slutsatsen 
av ett forskningsprojekt där både lant-
brukare och myndigheter deltagit för 
att hitta nya lösningar.
Dagens konventionella jordbruk 
bygger på användning av bekämp-
ningsmedel. Samtidigt som det är 
ett framgångsrikt sätt att hålla ef-
ter ogräs innebär bruket av växt-
skyddsmedel en risk för att gifter 
sprids i grundvattnet. I ett samar-
betsprojekt mellan SIK och SLU har 
forskare undersökt hur använd-
ning av kemiska växtskyddsmedel 
i vattenskyddsområden kan kom-
bineras med att EU:s vattendirektiv 
följs.
Forskarnas slutsats är att risken för 
att bekämpningsmedel läcker ut i 
grundvattnet kan minskas avse-
värt med hjälp av alternativa växt-
skyddsstrategier. Projektdeltagarna 

kom fram till att de flesta grödor, 
med sockerbetor som undantag, 
kan odlas på ett säkrare sätt utan 
orimliga ekonomiska konsekven-
ser eller att miljön utsätts för andra 
påfrestningar. Projektgruppens al-
ternativ var bland annat plöjnings-
fri odling, alternativa preparat och 
radhackning. Utöver sockerbetor 
studerades bland annat potatis, 
spannmål och höstraps.
Metoden som användes i projektet 
går under beteckningen deltagar-
driven forskning. Tre fallstudiegår-
dar i olika delar av landet användes 
och till varje gård knöts en dialog-
grupp där representanter för olika 
intressenter deltog. Dialoggrup-
perna träffades vid tre tillfällen, 
däremellan utvärderades de förslag 
som kommit fram vid gruppernas 
möten vilket gav möjlighet att ut-
veckla förslagen ytterligare.
För mer information:
Ulf Sonesson, SIK, tel 010-5166617 
e-post usn@sik.se
Projekt: H0548110 Användning och 
beroende av bekämpningsmedel i 
vattenskyddsområden

Så kan svensk 
äggproduktion 
bli 
miljövänligare
Ägg står för en liten klimatpåverkan 
jämfört med andra animaliska livs-
medel. Det är resultatet av en livscy-
kelanalys där forskare har studerat hela 
kedjan från odling av fodergrödor ända 
fram till livsmedelsbutiken. I projektet 

studerades även den effekt äggproduk-
tion har på försurning och övergöd-
ning. Forskarna har identifierat fyra 
områden där förbättringar kan göras 
för att minska äggens miljöpåverkan.
Ägg är ett klimateffektivt sätt att 
producera animaliskt protein. I 
forskarnas jämförelse är det bara 
kyckling som påverkar klimatet 
mindre. Och då har de alltså stu-
derat hela kedjan från foderodling 
till energianvändning i livsmedels-
butiker. För äggen är det framför 
allt foderproduktionen som står 
för klimatbidraget. Hälften av det 
består av lustgas som släpps ut vid 
framställning av handelsgödsel 
och som en effekt av kväveomsätt-
ningen i marken.
I projektet studerades också ägg-
produktionens effekt på försurning 
och övergödning. Försurningen 
beror till stor del på ammoniak 
från stallgödslet som värphönsen 
producerar och till mindre del av 
utsläpp från förbränningsmotorer 
vid foderproduktionen. Övergöd-
ningen beror framför allt på nitrat-
läckage vid foderproduktion och 
ammoniakutsläpp från stallar och 
gödsellager. Gemensamt för för-
surning och övergödning är att de 
led som återstår efter gården har 
en mycket begränsad påverkan.
SLF-rapporten fokuserar främst på 
klimatfrågan men i en mer omfat-
tande rapport från SIK, Institutet 
för livsmedel och bioteknik, där 
övergödning och försurning får 
mer plats, kommer forskarna fram 
till fyra rekommendationer till för-
bättringar. De negativa effekterna 
kan minskas om fodret utnyttjas 
bättre, om stallgödslet används 
på ett mer effektivt sätt, genom att 
använda rapsmjöl och ärter istället 
för sojamjöl samt med bättre, åter-
användbara, förpackningar.
SIK-rapporten finns att hämta 
på www.svenskaagg.se/attach-
ments/90/1307.pdf.
För mer information:  
Ulf Sonesson, SIK, tel 010-5166617, 
e-post usn@sik.se
Projekt: V0837001 Klimatpåverkan 
från svensk äggproduktion – Inven-
tering och strategier för minskade 
utsläpp
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YTTERLIGARE LäSNING

Vill du veta mer kan du läsa artiklar och 
pressmeddelanden på vår webbplats. Du kan 
också beställa tidigare nummer av Nytt om 
forskning och vår nya skrift Forskning om. 
Och naturligtvis kan du ta del av forskningen 
som vi baserar artiklarna på.

Sedan förrra numret av Nytt om forskning 
har vi publicerat nya artiklar på webben:

KÖTT 
”På jakt efter gener för att undvika 
kastrering”

Den 10 november skickade vi ut ett press-
meddelande: 
”Tekniken viktig vid bekämpning med olja 
och såpa”

Det tredje numret av ”Forskning om” är 
klart. Den här gången handlar det om grisar 
och arbetsmiljö: ”Så minskar du på dammet 
i svinstallet”

Forskningen bakom artiklarna hittar du 
enklast i Projektbanken på adressen  
www.lantbruksforskning.se/projektbanken. 
Det går också bra att beställa utskrifter 
från kansliet. Beställ skrifter, rapporter och 
prenumeration på www.lantbruksforskning.
se/skrifter eller stina.bergstrom@lrf.se.

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

STIFTELSEN
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Ingen resistens hos gotländska 
fästingar
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Under 2006 och 2007 samlade fors-
kare från Sveriges veterinärmedicin-
ska anstalt in 8 000 fästingar på got-
ländska betesmarker där betesfeber 
tidigare har förekommit. En knapp 
tiondel av fästingarna, 692 stycken, 
testades för resistens och samtliga 
visade sig vara mycket känsliga mot 
de bekämpningsmedel som används 
mot fästingar. Trots mångårigt och 
regelbundet bruk av medlen hade 
alltså ingen resistens utvecklats.
Forskarna kunde också visa att de 
mer motståndskraftiga tackorna kla-
rar sig från att smittas även på beten 
där man tidigare haft problem med 
betesfeber men där gräset slagits fle-
ra gånger under årets tidigare del. 
En femtedel av de insamlade fästing-
arna testades för att se om de bar på 

bakterien som orsakar betesfeber, 
Anaplasma phagocytophilum. Det 
första året hittades bakterien i elva 
procent av fästingarna medan inga 
bakterier alls hittades det andra året 
projektet pågick. 
I ett av områdena undersöktes även 
skogsharar. Det visade sig att samt-
liga harar utom en bar på fästingar. 
En förklaring till att resistens inte 
uppkommit kan vara att fästingarna 
till största del lever på vilt där de inte 
får någon chans att träna upp sin 
resistens.
För mer information:  
Jan Chirico, SVA, tel 018-674159 
e-post jan.chirico@sva.se
Projekt: V0650130 Resistensbestämning 
av fästingar och dess relevans för 
fästingburna infektioner

På senare år har fler gotländska årslamm drabbats av ledbesvär och även dödsfall efter 
att ha smittats av betesfeber. Sjukdomen beror på en fästingspridd bakterie och lammen 
behandlas därför rutinmässigt med förebyggande medel. Efter tester på 700 fästingar 
har forskare från SVA kunnat konstatera att det ökade antalet sjukdomsfall i alla fall inte 
beror på att fästingarna blivit resistenta.
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