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I och med höstens besked 
om att den statliga med-  
finansieringen till Stiftel-
sen Lantbruksforskning 
uteblir 2012 har förutsätt-
ningarna förändrats och 
den finansiella frågan fått 
en framskjuten position. 
Under hösten har styrelsen 
och kansliet arbetat fram 
en ny forskningsstrategi för 
2012 - 2020 som ni kommer 
att få se mer av under 2012.  
Stiftelsens nya vision lyder: 

Stiftelsen 
Lantbruksforskning är 
näringens starkt samlande 
kraft för världsledande 
tillämpbar forskning. 

Till alla lantbruksföretag 
som redan idag bidrar till 
den tillämpbara och nytto-
styrda forskningen vill jag 
framföra ett stort tack. Vi 
arbetar intensivt för att vårt 
erbjudande till er ska bi-
dra till att skapa så mycket 
värde som möjligt i era res-
pektive verksamheter och 
affärer.

Gott nytt 2012!

Karin Dahlström 
Forskningschef  
Stiftelsen  
Lantbruksforskning

Ett viktigt mål för svensk nötköttsproduktion är att köttkvaliteten ska vara hög och jämn. 
I ett treårigt projekt har forskare från SLU undersökt vilka gener som påverkar kvalitets-
egenskaper som mörhet, saftighet och smak i kött från renrasiga ungtjurar. På sikt ska 
kunskapen kunna användas i avelsprogram för att höja kvaliteten på svenskt nötkött.

I dagsläget är kvaliteten på det svens-
ka köttet ojämn. Det finns dessutom 
en kraftig konkurrens från importerat 
kött. Om det svenska köttet ska kunna 
stå sig i konkurrensen måste konsu-
menten kunna lita på att svenskt kött 
står för hög och jämn kvalitet. 

Forskningsprojektet handlade om att 
utveckla det svenska nötköttets kva-
litet. Målet var att utifrån djurens ge-
ner redan på förhand känna till om 
slutprodukten, det vill säga köttbiten, 
kommer att bli god, ha en vacker färg, 
vara mör med flera egenskaper. När 
det väl går att koppla en viss gen till 
en viss kvalitet kan avelsprogram-
men utvecklas. I dag ingår inte någon 
egenskap kopplad till just ätkvalitet i 
avelsmålet. 

Forskarna samlade in och analyserade 
köttprover från totalt 236 renrasiga 
ungtjurar av raserna Angus, Charolais, 
Hereford, Limousin och Simmental. 
Utöver köttproverna samlades blod-
prover in från ett stort antal ungtjurar. 
Forskarna fortsätter sitt arbete i en ny 
studie där de kommer att undersöka 
kopplingar mellan gott kött med fin 
färg och goda produktionsegenskaper, 
såsom hög tillväxttakt och slaktkrop-
par av hög kvalitet.

För mer information: 
Kerstin Lundström, SLU,  
018-67 19 81, kerstin.lundstrom@slu.se

Projekt H0650309: ”Effekt av enskilda 
gener på köttkvalitet samt tillväxt och 
slaktkroppsegenskaper hos svenska 
köttraser.”
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Tjurens DNA berättar om köttbiten 
blir god
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Het formalinånga 
stoppar stygga 
bakterier hos 
kyckling
Ordentlig rengöring och desinfek-
tion mellan uppfödningsomgångarna 
är nödvändigt för att hålla stallar för 
slaktkycklingar bakteriefria. Men för 
vissa bakterier krävs en intensiv vari-
ant av desinfektion i form av het for-
malinånga, konstaterar forskare. 
En grupp av antibiotikaresistenta 
bakterier, vankomycinresistenta 
enterokocker (VRE), blev vanli-
gare hos svenska slaktkycklingar 
under början av 2000-talet. Bakte-
rierna, som är resistenta mot anti-
biotikumet Vankomycin, finns i 
kycklingarnas tarmflora utan att 
ge sjukdomssymtom. Den här ty-
pen av bakterier är ovanlig men 
det är ändå viktigt att ta ökningen 
på allvar eftersom det finns en risk 
att smittan överförs till livsmedel 
i samband med slakt. Om män-
niskor i sin tur, via livsmedel, blir 
bärare av den antibiotikaresistenta 
bakterien kan resistensläget inom 
sjukvården påverkas. 
SVA och Svensk Fågel har i ett fy-
raårigt projekt undersökt orsakerna 
till ökningen samt hur förekomsten 
av VRE kan minskas. Forskarna 
har konstaterat att ökningen beror 
på att en klon av bakterien med 
förändrad genuppsättning har spri-
dit sig. Varför den har spridit sig är 
ännu oklart. Vissa resultat tyder på 
att resistens mot vankomycin skulle 
kunna vara kopplat till sänkt käns-
lighet mot ionoforen narasin, som 
ges till slaktkycklingar för att före-
bygga tarminfektioner med kocci-
dier. Därmed skulle användningen 
av narasin eventuellt kunna bidra 
till att både den minskade känslig-
heten för narasin och resistensen 
mot vankomycin blir kvar i entero-
kockerna. Men om så är fallet är 
ännu inte visat. 
För att förhindra att VRE-smitta 
förs vidare mellan uppfödnings-
omgångarna räcker det inte med 
ordentlig rengöring och desinfek-
tion av stallarna. Bakterierna har 
en tendens att finnas kvar eftersom 

det är tekniskt svårt att komma åt 
för att göra rent överallt. Men for-
malinånga vid hög temperatur är 
ett effektivt vapen som biter även på 
de här oönskade bakterierna.

För mer information: 
Oskar Nilsson, SVA,  
018-67 44 92,
oskar.nilsson@sva.se

Projekt H0943056 och X0643008: 
”Vankomycinresistenta enterokocker 
(VRE) hos svensk slaktkyckling.”

Proaktiva kvinnor 
och reaktiva män
I en studie har forskare kartlagt hur 
kvinnor förhåller sig till risk och säker-
het inom lantbruket. Resultatet visar 
att kvinnorna i studien ”tänker efter 
före” medan männen har ett mer reak-
tivt förhållningssätt. Kvinnans möjlig-
het att påverka vad gäller risk och sä-
kerhet beror på vilken position hon har i 
verksamheten.
Arbetsmiljöriskerna är många och 
allvarliga inom jordbruket. Det är 
med andra ord ytterst angeläget att 
ständigt söka finna svar på hur ris-
ker kan elimineras och säkerheten 
höjas. I en studie utförd av forskare 
från Göteborgs universitet har fors-
kare intervjuat lantbrukande män 
och kvinnor och tittat på skillnader 
i förhållningssätt till risk och säker-
het. Det visade sig att kvinnornas 
roll, kunskap och ansvarsområden 
inverkade på deras möjlighet att på-
verka säkerhetsarbetet.
Kvinnornas säkerhetsarbete visade 
sig vara ett ständigt pågående ar-
bete med att förebygga risker. Man 

kan säga att kvinnorna i studien 
”tänker efter före” och att män-
nen visade på en hållning som var 
mer reaktiv och handlingsinriktad. 
Därmed blir kvinnornas arbete re-
lativt osynligt och möjligheten att 
påverka mindre. En del könsrol-
ler verkar finnas kvar från tider då 
lantbruket i större utsträckning var 
manligt styrt. Arv och traditioner 
verkar spela in med arv från far till 
far i verksamhetens ledande posi-
tion och en attityd av ”så här har vi 
alltid gjort”.
Ett intressant resultat var att de 
kvinnor i studien som hade en le-
dande position uppvisade ett för-
hållningssätt till risker och säker-
het som var mer likt männens. 
Till exempel kunde dessa kvinnor 
poängtera att säkerhet var svårt att 
prioritera för att man inte har råd 
eller tid.
Bakgrunden till studien är att det 
saknas kunskap om lantbrukande 
kvinnors syn på risker och säker-
het. Med den nyvunna kunskapen 
uppenbarar sig behovet av att än 
mer få in kvinnor i de forum där 
verksamhetens ramar sätts.
Studien har finansierats av Stif-
telsen Lantbruksforskning inom 
forskningsområdet Tillväxt och 
lönsamhet (tidigare Arbetsmiljö). 
Studien finansierades med 430 000 
kronor.
För mer information: 
Christina Stave, VTI 
031-750 26 01,  
christina.stave@vti.se
Projekt H0835095: ”Lantbrukares syn 
på risker och säkerhet i lantbruket – 
ett genusperspektiv.”
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Ny kunskap bland 
ormbunkar och 
solhatt
En växtfestival på temat perenner med 
föreläsningar, växtguidning och en 
prunkande visningsrabatt blev resulta-
tet av ett utvecklingsprojekt för tillväxt 
inom trädgårdsnäringen under 2010. 
Evenemanget föll besökarna i smaken 
och de uppgav att de fått lära sig myck-
et om det stora utbudet nya växter som 
presenterades.
Utbudet av prydnadsväxter som 
perenner, buskar och träd för ute-
miljöer ökar snabbt. Däremot har 
inte växtanvändarna i utemiljö-
branschen haft möjlighet att öka 
sin kunskap i samma takt. På SLU 
i Alnarp såg man behovet av en 
fysisk mötesplats där trädgårdsnä-

ringen träffas och där kunskap kan 
spridas. Närmare bestämt ville man 
sprida kunskap om bortglömda, 
äldre växter och samtidigt visa den 
uppsjö av nya växter som plantsko-
lorna tillhandahåller. 
Sagt och gjort, i september 2010 ar-
rangerades en femdagars växtfes-
tival i Alnarp. Temat var perenner. 
Inom det nya växtutbudet gjorde 
man en speciell satsning på fyra 
släkten med stort utbud: solhatt, 
gräsarten glansmiskantus, hösta-
nemoner och ormbunkar. Aktivite-
terna under de fem dagarna bestod i 
föreläsningar och guidade turer i ett 
från plantskolor insamlat växtsorti-
ment på festivalen. Det fanns även 
en designad visningsrabatt som var 
mycket uppskattad. Bland publiken 
fanns professionella växtanvända-
re, studenter vid SLU i Alnarp, träd-
gårdsföreningar och den trädgårds-
intresserade allmänheten. 

I förlängningen hoppas man att 
utemiljöbranschens ökade kunskap 
om växtutbudet ska skapa förut-
sättningar för tillväxt hos de företag 
som är inriktade mot produktion 
och leverans av prydnadsväxter. 
Alnarps växtfestival 2010 genom-
fördes av Movium, SLU, i samar-
bete med bland andra GRO Plant-
skolor, som ett utvecklingsprojekt 
med finansieringen inom Stiftelsen 
Lantbruksforsknings FoU-program 
för lönsam och uthållig utveckling 
av trädgårdsnäringen

För mer information: 
Göran Nilsson, Movium, SLU, 
040-41 52 08, 
goran.k.nilsson@slu.se

Projekt V1056014: ”Informations- 
insatser för ökad användning av  
prydnadsväxter i utemiljöer.”

87 nya forskningsprojekt har beviljats finansiering av 
Stiftelsen Lantbruksforskning under 2011. Summan be-
viljade medel för projektens hela perioder uppgår till 110 
miljoner kronor, där en projektperiod löper över ett till tre 
år. Här är en handfull av de projekt som fått finansiering:

•	 Dofter	 ska	 ersätta	 bekämpningsmedel	 för	 äpplen.
Skadeinsekter kan vara ett stort problem i äppelod-
lingar. Istället för att bara använda bekämpningsme-
del mot skadegörarna ska forskare från SLU utveckla 
integrerade bekämpningsstrategier som bygger på 
doftämnen. (H1156188).

•	 Är	en	förkortad	sintid	bättre	för	kon?	Forskare ska 
undersöka vad som händer om sintiden minskas från 
60 till 30 dagar samt hur det fungerar om sintidspe-
rioden helt utesluts. (H1130087)

•	 Nu	 ska	 överblivna	 traktorägg	 bli	 biogas.	 Över-
blivna ensilagebalar hanteras i dagsläget genom att 
innehållet lämnas att förmultna. I ett nytt projekt ska 
forskare från JTI och Agroväst studera möjligheterna 
att istället använda ensilaget som råvara för biogas. 
(H11400070) 

•	 Jäst	ska	få	kycklingar	att	växa.	Kan en jästrik bipro-
dukt från etanolframställning ersätta soja i kyckling-
foder? Ett nytt forskningsprojekt vid SLU ska studera 
vilka effekter jästfodret har på kycklingarnas hälsa 
och välfärd. (H1143030)

•	 Nya	 rekommendationer	 för	 utfodring	 av	 gyltor.	
Grissverige har enats om nya mål som ska gälla in-
för första seminering av gyltor – suggor som får kul-
tingar för första gången. Målen gäller gyltornas hull, 
vikt och ålder och är kopplade till en ny utfodrings-
modell. I ett projekt ska forskare från SLU undersöka 
den föreslagna utfodringsmodellen för att hitta den 
bästa tilldelningen av energi och protein. (H1150092)

•	 Svensk	foderblandning	kan	ersätta	importerad	soja. 
Att föda upp kalvar på protein som odlats i Sverige 
är bra för klimat, lönsamhet och djurhälsa. I ett nytt 
projekt kommer forskare att undersöka vilken kom-
bination av rödklöverrik vall, ärter och rapskaka som 
fungerar bäst. (H1150244)

•	 Nya	 prognosmetoder	 ska	 hjälpa	 spannmålsodlare	
mot	 DON. Svampangrepp och höga halter av det 
giftiga ämnet DON är ett stort och växande problem 
inom framför allt den västsvenska havreodlingen. 
I ett svensk-norskt forskningsprojekt ska nya prog-
nosmetoder tas fram som stöd för lantbrukare och 
spannmålshandel. (H1133251)

I stiftelsens projektbank finns alla stiftelsefinansierade 
projekt samlade. Sök på projektnamn, projektnummer el-
ler genom en fritextsökning.

www.lantbruksforskning.se/projektbanken

87 nya forskningsprojekt beviljas medel 2011
I en serie beslutsgruppsmöten inom de olika forskningsområdena har ledamöter – lantbrukare, akademiker och 
näringsrepresentanter – enats om vilka projekt som ska beviljas medel. Bland annat kommer nya projekt att startas om 
prognosmetoder som ska hjälpa spannmålsodlare mot DON och bra svensk foderblandning som kan ersätta importerad soja.
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Nyheter, pressmeddelanden, 
artiklar med mera: 
www.lantbruksforskning.se

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

Prenumerera, ladda ned skrifter 
och beställ rapporter: 
www.lantbruksforskning.se/
skrifter

Stiftelsen Lantbruksforskning 
har som mål att skapa tillväxt 
och konkurrenskraft åt lantbru-
ket och dess företagare genom 
att finansiera tillämpbar forsk-
ning och utveckling. Stiftelsen 
driver ett femtontal forsknings-
program. Medel till forskningen 
kommer från lantbrukarna själva 
samt via återförda miljöskatter. 
Nytt om forskning är  Stiftelsen 
Lantbruksforsknings nyhetsbrev 
och beskriver kortfattat resul-
tat från forskningsprojekt som 
finansierats genom stiftelsen.

Citera oss gärna och  
kom ihåg att ange källan!
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eHeC kan förebyggas med 
säkrare bevattningsrutiner
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Sallat och grönsaker bevattnas i 
många fall med ytvatten, det vill 
säga vatten från bäckar, sjöar och 
uppsamlingsdammar för ytvatten. 
Ny forskning som finansierats ge-
nom Stiftelsen Lantbruksforskning 
visar att ytvatten oftare innehåller 
hälsofarliga smittämnen än vad som 
hittills varit känt. 

Sedan tidigare är det känt att risken 
för EHEC-smitta är högre vid be-
vattning med ytvatten, än om man 
använder kommunalt vatten eller 
brunnsvatten. I projektet vattnade 
forskarna persilja, ruccola och spe-
nat med vatten som innehöll olika 
höga koncentrationer av en ofarlig 
”EHEC”-variant. Prover togs innan 
bevattningen samt 3, 24, 48 och 72 
timmar efter bevattningen. Mät-
ningarna visade att mängden smitt-
ämnen minskar med tiden och är 
markant lägre efter tre dagar. Men 
minskningen var mycket starkt bero-
ende av de ursprungliga halterna av 
”EHEC” i vattnet. I alla behandlingar 
var halterna i 100 g produkt efter tre 
dagar tillräckligt höga för att orsaka 
sjukdom.

Projektet visar att det behövs fler och 
frekventare prover på ytvatten som 
används för bevattning av grödor 
som konsumeras färskt eller efter mi-
nimal tillagning som sallat, grönsa-
ker och jordgubbar. I tveksamma fall 
bör vattnet renas innan det används. 
För att hålla riskerna på en minimal 
nivå krävs också att de efterföljande 
leden i produktionskedjan tar sitt 
ansvar och håller en hög hygiennivå 
hela vägen fram till tallriken. Då kan 
vi tryggt avnjuta färska svenska pri-
mörer även i framtiden.

Forskningsresultaten kommer att 
användas för att skapa nationella 
branschriktlinjer för provtagning 
och tröskelvärden. Forskargruppen 
har också gett expertstöd i sam-
band med vårens och sommarens 
EHEC-utbrott.

För mer information: 
Beatrix Alsanius, SLU, 
040-415336, 
beatrix.alsanius@slu.se

Projekt 0856456: ”Säkring av hygienisk 
standard i bevattningsvatten till 
frilandsodlade grönsaker.”

Ny svensk forskning visar att risken för EHEC kan minskas hos odlaren genom säkrare 
bevattningsrutiner. Överlevnaden av EHEC minskar om man väntar med skörden i tre 
dagar efter sista bevattning.


