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De direkta utsläppen av växthus-
gaser från nordisk produktion av 
mjölk och griskött skulle minska om 
man ersatte brasiliansk soja med 
nordeuropeiskt proteinfoder. Men 
behovet av större odlingsarealer 
skulle indirekt kunna leda till av-
skogning och sammantaget skulle 
utsläppen i så fall ändå öka. Bara 
om avkastningen är högre eller lik-
värdig bör man därför ersätta soja i 
foderstaten.

Det går att ersätta dagens foderstater, 
som i hög grad bygger på importerat 
soja, med alternativ som bygger på 
nordeuropeiska ärtor och raps. Fors-
karna gjorde en livscykelanalys där 
de räknade på utsläpp från produk-
tion av mineralgödsel och bekämp-
ningsmedel, från användning av 
diesel- och energi, från djurhållning 
samt från gödselhantering. Det visade 
sig att det närodlade alternativet gav 
ungefär 5-10 procent lägre utsläpp av 
växthusgaser.

Markanvändning i  
ett globalt sammanhang
I nästa steg beräknade forskarna 

Närodlade 
proteinfoder 
kan öka av-
skogningen
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vilken effekt en förändrad foderstat 
skulle få på global markanvändning 
och avskogning. Då förändrades 
bilden. Soja ger i genomsnitt betyd-
ligt mer protein än alternativ som 
raps- och solrosmjöl. En förändrad 
foderstat kräver alltså mer åkermark. 
Forskarnas modell visade att 80 
procent av den utökade efterfrågan 
på åkerareal skulle komma att mötas 
utanför EU, främst i Ryssland och 
Sydamerika och i många fall genom 
just avskogning. Effekten skulle 
därför bli att de globala utsläppen 
orsakade av avskogning skulle öka 
med mellan 3 och 11 procent.

Avkastning per hektar nyckelfaktor
För dig som vill begränsa klimatpå-
verkan gäller alltså att ersätta den 
importerade sojan med grödor som 
har högre avkastning per hektar än 
soja. Så länge du väljer alternativ 
med högre markeffektivitet bidrar 
du till att minska avskogning och 
klimatpåverkan.

För mer information:
Stefan Wirsenius, Chalmers 
031-772 31 46, stefan.wirsenius@chalmers.se

Projekt H0941052 & H0950053: “Potentiella 
nettoreduktioner av växthusgasutsläppen från 
användning av nordeuropeiskt proteinfoder i 
nordisk kött- och mjölkproduktion”

UNDER SOMMAREN HAR stiftelsen bytt ansökningssystem. Det 
innebär att vi får en långsiktigt säker teknisk lösning för stiftelsens 
kärnverksamhet. Dessutom får vi helt nya möjligheter, bland annat 
med att utveckla stiftelsens projektbank på webben. Samtidigt inne-
bär bytet kortsiktiga utmaningar.

TILL ATT BÖRJA MED sköt vi upp höstens öppna utlysning för att 
vara säkra på att systemet skulle fungera fullt ut för den öppna 
utlysningen. Nytt datum blev den 1 september och sista dag för nya 

NyTT ANSÖkNINgSSySTEM på pLATS

ansökningar är den 15 oktober. 

DESSUTOM INNEBÄR systembytet att projektbanken inte kunnat 
uppdateras under en tid. Till exempel står ett antal färdiga projekt, 
bland annat i det här numret, felaktigt som pågående. Vi har inget 
datum för när projektbanken åter fungerar fullt ut men vi räknar med 
att allt blir klart under hösten. 

Ljusa hösthälsningar 
Christian Nyrén, vd



Svårt att förutsäga 
ensileringsresultat
Med den information om grödan 
som finns tillgänglig i dag går det 
inte att göra precisa förutsägelser 
om ensileringsresultatet baserat på 
grönmassans sammansättning. För 
det skulle krävas bättre kunskap om 
bland annat vilka mikroorganismer 
som finns på den färska grödan och 
vilka näringsämnen som kan bli till-
gängliga under ensileringsprocessen.
Projekt H0941372

Förpackningen viktig  
för att sälja potatis
Potatisförsäljningen har minskat 
stadigt under långt tid till förmån 
för bröd, pasta och ris. Ett stiftelsefi-
nansierat projekt har studerat vilken 
roll produktutveckling och mark-
nadsföring kan spela till förmån för 
potatisen. Bland annat kom man 
fram till att förpackningen är viktig 
för att kunna förmedla budskap och 

skydda potatisen. Det är också vik-
tigt att kommunicera de värden som 
upplevs som unika och positiva för 
potatisen.
Projekt V1246009

Ännu nyttigare svarta vinbär i sikte
Halten av polyfenoler, en grupp av 
antioxidanter, i svarta vinbär varierar 
mellan olika sorter och odlingsplat-
ser. Dessutom är halterna olika höga 
i olika växtdelar; totalinnehållet är 
högst i blad följt av knoppar och 
sedan bär. Det öppnar för nya och 
innovativa användningsområden av 
växtens olika delar. Det verkar också 
finnas ett positivt samband mel-
lan polyfenolhalt och resistens mot 
bladsjukdomar.

Använder man en sort anpassad till 
klimatet går det utmärkt att odla 
svarta vinbär både i södra och i norra 
Sverige. Att de olika sorterna skiljer 
sig åt gör det möjligt att med traditio-
nell växtförädling få fram nya sorter 

med önskade sammansättningar av 
fenoler som passar för olika platser 
och användningsområden.
Projekt H0936210

Liten effekt av  
fosforgödsling på potatis
Många av de svenska potatisjordarna 
är så rika på fosfor att ytterligare 
tillförsel, i form av mineralgödsel, 
ger en mycket begränsad effekt. 
2009-2011 odlades potatis utan till-
förd fosfor i 120 provrutor. Det gick 
inte att se någon skillnad i kvalitet 
mellan gödslad och ogödslad potatis, 
däremot fanns en tendens mot något 
högre skördar i de gödslade fälten.
Projekt H0842029

Du hittar projekten i projektbanken på: 
WWW.LANTBRUKSFORSKNING.SE/PROJEKTBANKEN 
Sök på projektnumret.

FLER FÄRDIgA FORSkNINgSpROJEkT

Så ska mastit 
motverkas
Byggnader och juverhälsa, diagnos-
tik samt kostnadseffektivitet av 
förebyggande åtgärder. Det är några 
av de kunskapsområden där mer 
forskning skulle göra stor nytta för 
att motverka mastit hos mjölkkor.

Mastit eller juverinflammation är 
en vanlig, kostsam och komplex 
sjukdom som drabbar många mjölk-
kor med lidande och ekonomisk 
förlust som följd. Under de senaste 
10-15 åren har forskning bidragit till 
att ny kunskap och nya teknologier 
kommit fram. I dag förstår vi därför 
bättre hur sjukdomen uppstår, hur 
den kan förebyggas och hur den kan 
behandlas.

kartläggning och prioritering
Men mycket återstår att göra, därför 
har Stiftelsen Lantbruksforskning 
finansierat ett projekt för att kart-
lägga kunskapsläget och prioritera 

framtida satsningar. Projektgruppen 
tog avstamp i tre sammanställningar 
– en internationell, en nordisk och en 
dansk – och kompletterade med ett 
expertmöte där kunskapsområden 
i behov av mer forskning identifie-
rades och prioriterades. Projektet 
utmynnade i en prioriteringslista och 
konsensus om att projekt som rör 
förebyggande åtgärder alltid har hög 
prioritet.

kunskapsspridning centralt
Tyvärr är det inte alltid enkelt för 
ny kunskap att få genomslag i prak-
tiken. I projektet konstaterades att 

om all den kunskap som finns i dag 
nådde fram till bönder, veterinärer 
och personal skulle juverhälsan för-
bättras markant. Hur man på bästa 
sätt kan kommunicera och motivera, 
så att ny och befintlig kunskap sprids 
och implementeras, är därför även 
det ett prioriterat område.

För mer information:
Karin Persson Waller, SVA
018-67 46 72, karin.persson-waller@sva.se

Projekt V1330009: ”Planeringsanslag avseende 
prioritering av forskning inom juverhälsa”
(Observera att projektet bytte inriktning och 
titel under projektets gång)
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Nyckeln till 
klimatsmart 
lönsamhet
Ett långsiktigt hållbart lantbruk 
måste vara både lönsamt och kli-
matvänligt. Och många lönsamma 
förändringar är faktiskt också kli-
matsmarta. I ett stiftelsefinansierat 
projekt har rådgivare och forskare 
identifierat nyckeltal som på samma 
gång styr mot klimateffektivitet, 
resurseffektivitet och god ekonomi. 

För att kunna minska gårdens ut-
släpp av växthusgaser måste lantbru-
karen ha kunskap om vilka praktiska 
åtgärder som kan göras. Det handlar 
i stor utsträckning om att vara ef-
fektiv och utnyttja sina resurser för 
att få en hög och jämn produktion. 
Genom att identifiera befintliga 
nyckeltal som ger dubbel nytta ges 
lantbrukaren verktyg att arbeta med 
och mål att sträva mot.

Effektivitet gemensam nämnare
Till stor del handlar det om att an-
vända de resurser som står till bud 
på ett effektivt sätt. Inom växtod-
lingen bör man bland annat sträva 
mot effektivt kväveutnyttjande, låg 
bränsleförbrukning och hög skörd 
per hektar. Inom mjölknäringen lö-
nar det sig bland annat att ha en låg 
inkalvningsålder, låg kalvdödlighet 
och högproducerande kor. I nötkötts-
uppfödning är låg kalvdödlighet 
också viktigt men även tillväxt per 
dag och foderutnyttjande. Inom 

grisproduktionen gäller det bland 
annat att få många smågrisar per 
sugga och ha hög daglig tillväxt för 
slaktgrisar. Gemensamt för djurhåll-
ningen är hantering av gödsel. Det 
är bland annat viktigt att genomföra 
gödselanalyser.

Enkel och flexibel modell
För att kunna användas måste nyck-
eltalen vara tydligt definierade. Att 
beräkna nyckeltalen bör vara enkelt 
och helst ska man välja nyckeltal som 

STIFTELSENS NyA FORSkNINgSpROgRAM ÄR kLART. Forsknings-
programmet fokuserar på nytta för näringen och samverkan mellan 
branschens aktörer för stärkt konkurrenskraft.

I FORSkNINgSpROgRAMMET pRESENTERAS kritiska utmaningar, 
innovationsbehov och affärsmöjligheter för varje bransch och varje 
enskild företagare inom lantbruks- och trädgårdsnäringarna. 

DE UTMANINgAR SOM LANTBRUkS-  och trädgårdsnäringarna står 
inför har stiftelsen identifierat i samarbete med näringen och akade-
min. Utmaningarna finns också som egen bilaga.

DU HITTAR FORSkNINgSpROgRAMMET och utmaningarna på stiftel-
sens webbplats under ”För sökande”.

FORSkNINgSpROgRAM 2014 MED UTMANINgAR

redan används i verksamheten. Mo-
dellen måste också kunna anpassas 
till varje gård så att man bara mäter 
de nyckeltal som är relevanta för just 
den gården.

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

Projekt H0946263: ”Styr- och uppfölj-
ningssystem för klimateffektiv svensk 
jordbruksproduktion”



posttidning b
stiftelsen Lantbruksforskning
105 33 stoCKHoLM

Nyheter, pressmeddelanden,  
artiklar med mera
WWW.LANTBRUKSFORSKNING.SE

Mer än 1 400 projekt på nätet
WWW.LANTBRUKSFORSKNING.SE/PROJEKTBANKEN

Nyhetsbrevet via mail
WWW.LANTBRUKSFORSKNING.SE/NYHETSBREV

Twitter
@LANTBRUKSFORSKN

CITERA OSS gÄRNA 
och kom ihåg att ange källan! y
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Sambanden mellan styrning och 
framgång verkar se olika ut för 
kooperativa företag och aktiebolag. 
Samtidigt upplever medlemmarna i 
högre grad att de kooperativa före-
tagen inte lever upp till idealbilden.

Forskarna undersökte om sex sam-
band med hög prestation som kon-
staterats för aktiebolag också gäller 
för kooperativa företag. Tvärtemot 
vad de förväntade sig presterade de 
kooperativa företag bättre som hade 
många styrelseledamöter, få externa 
styrelseledamöter och ett mindre 
antal styrelsemöten. Däremot visade 
sig utbildning för styrelsen och sam-
stämmighet mellan styrelse och vd 
vara positivt för företagets prestation 
i kooperationen liksom i aktiebolag.

Medlemmarna vill ha  
externa styrelseledamöter
Att kooperativa företag med få 
externa styrelseledamöter verkar 
prestera bättre står i kontrast med 
medlemmarnas önskemål om just 
fler externa ledamöter. Medlem-
marna upplever också i högre grad 
än tidigare att det är svårt att veta 
om de förtroendevalda agerar i 
medlemmarnas intresse och tycker 
att de ofta inte gör det. Till exempel 
upplever medlemmarna att de för-
troendevalda har ett ensidigt fokus 

Kooperation i 
det tjugo- 
första seklet

på tillväxt och inte bryr sig om vad 
medlemmarna tycker.

Intervjuer och enkäter 
Projektet hade två delar. I den första 
delen intervjuades ordföranden för 
13 kooperativa företag inom lant-
brukssektorn om respektive företags 
prestation, arbetssätt med mera. De 
flesta större aktörer och några min-
dre företag var representerade.

Den andra delen av projektet bestod 
av 900 enkätsvar från medlemmar i 
lantbrukskooperativa företagen. Mot-

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 
från statlig medfinansiering. 

Stiftelsen Lantbruksforsknings 
nyhetsbrev ges ut med sex nummer per 
år och beskriver kortfattat resultat från 
forskningsprojekt som finansierats genom 
stiftelsen.
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svarande enkätstudie har gjorts tio 
respektive tjugo år tidigare och där-
för går det att se hur lantbrukarnas 
attityder till de lantbrukskooperativa 
företagen förändrats över tid.

För mer information:
Karin Hakelius, SLU 
018-67 17 45, karin.hakelius@slu.se

Projekt V1146039: ”Att bygga bättre styrelser: 
Hur beror ett kooperativt företags framgång 
på styrelsens egenskaper?”


