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Wermlands mejeri ansluter sig till stiftelsens finansieringsmodell
Konkurrenter i mjölkdisken samarbetar om att finansiera forskning  
för att stärka svensk mjölknäring.
Mellan mejerierna råder som bekant hård 
konkurrens där smak, fetthalt, hållbarhet, 
laktos, ekologisk produktion och ursprung 
används för att vinna kundernas gillande. 

Men när det gäller forskning som alla drar 
nytta av har sju mejerier valt att samarbeta 

genom Stiftelsen Lantbruksforsknings finan-
sieringsmodell, där 0,5 öre per invägt kg mjölk 
går direkt till forskning som stärker näringen.

Senast att ansluta sig är Wermlands mejeri 
som varit igång ett år och sålt drygt sex miljo-
ner förpackningar mjölk och grädde. Tillsam-

mans med Arla, Gefleortens mejeri, Gäsene 
mejeri, Källsjö mejeri, Norrmejerier och Sju 
gårdar möjliggör de forskning om djurvälfärd, 
foder, avel, miljö, råvarukvalitet, företagande, 
miljö och mycket annat.

Välkomna Wermlands mejeri!

Markpackning ger svag rotutveckling och 
dålig tillväxt i grödan till följd av vattenstress 
och syrebrist. Markstrukturen kan förbättras 
genom mekanisk djupluckring; även förfrukt 
med djupa rötter har effekt på packade jordar. 
Men det har saknats forskning om att kombi-
nera mekanisk och biologisk alvluckring. 

Detta har nu undersökts i ett deltagardrivet 
projekt med närmare 30 aktörer: potatisodla-
re, forskare, rådgivare och representanter för 
industrin.

Förfrukter med olika djupa rötter
Potatisnäringen har lång erfarenhet av lokala 
studiegrupper som har stimulerat odlarna 
till att prova nya metoder. Mot bakgrund av 
detta skapades 2011 projektet ”Biologi och 
teknik för förbättrad markanvändning i po-
tatisodlingen – aktörsamverkan för hållbar 
kunskapsutveckling”.

Syftet var dels att undersöka effekterna 
av mekanisk och biologisk djupluckring, dels 
att skapa en plattform för potatisforskningen 
för forskare, rådgivare, lantbrukare och andra 
intressenter.

Tvååriga fältförsök med matpotatis och 
stärkelsepotatis genomfördes på Hushåll-
ningssällskapets försöksgård utanför Kris-
tianstad. Åtta olika förfruktskombinationer, 
med maträttika, oljerättika, rödklöver och 
med vårkorn som kontroll, bestämdes. De 
deltagande lantbrukarna använde några av 
fältförsökets led i försök på den egna gården.

Den biologiska luckringen skedde året före 
potatisgrödan och den mekaniska en vecka 
efter sättning. Penetrationsmotstånd, rotut-
veckling, kväveupptag, skörd, skador med 
mera undersöktes. 

Kanaler i packad mark
Penetrometermätningar visade att mekanisk 
djupluckring till skillnad från biologisk ger ett 
klart utslag men hypotesen att den kombine-

rade luckringen skulle förstärka strukturef-
fekten kunde inte bekräftas.

Trots högre penetrationsmotstånd i den 
biologiskt luckrade jorden blev inte rotmäng-
den mindre. Troligen bildar förfrukten kanaler 
som potatisplantans rötter kan utnyttja.

Mätningar i matpotatis visade att både 
djuprotad förfrukt och djupluckring efter 
sättning ger mer och djupare rötter, och en 
kombination förstärkte effekten. Detta ledde 
dock inte till högre kväveupptag eller högre 
skörd, något som troligen kan förklaras med 
god tillgång på både vatten och näring i för-
söket. Slutsatsen är att om man ska utnyttja 
potentialen i alvluckring i matpotatis måste 
närings- och vattenförsörjningen anpassas 
till det förbättrade rotsystemet.

Andelen stora potatisar, över 60 millimeter, 
ökade med djupluckring.

I stärkelsepotatis ökade djupluckring kvä-
veupptaget i plantan jämfört med biologisk 
luckring och kontrolledet. Djupluckring gav 
4 % större knölskörd och 6 % mer stärkelse.

– Den djuprotade förfrukten fungerade så 
till vida att man inte kunde se en ytterligare 
förbättring med en efterföljande mekanisk 

djupluckring, säger projektledare Paula Pers-
son, SLU.

En bra, djuprotad förfrukt kan alltså vara 
ett alternativ till mekanisk luckring.

Värdefulla gårdsbesök
Beträffande arbetsprocessen konstaterades 
att det viktigaste lärandet skedde vid interak-
tionen med övriga deltagare.

– Det föll ut mycket bra, som helhet är alla 
väldigt nöjda, sammanfattar Paula Persson.

Forskarna uppskattade särskilt gårdsbe-
sök och fältvandringar medan odlarna upp-
skattade att få insyn i forskningsprocessen 
och få egna hypoteser prövade.

Runt projektet fanns så kallade satellit-
grupper som diskuterade resultaten. Om ban-
den mellan deltagarna i projektgruppen och 
satellitgrupperna stärks skapas ”ringar på 
vattnet” och idéerna sprids. Projektmodellen 
kan enligt forskarna utvecklas och bör använ-
das i framtiden.
 
Projekt H1042201 och H1342225: ”Biologi och teknik för för-
bättrad markanvändning i potatisodlingen – aktörsamverkan för 
hållbar kunskapsutveckling” 
Paula Persson, SLU, paula.persson@slu.se

Foto: Victor Guamán/SLU

Djuprotade förfrukter luckrar packad mark
Förfrukter med djupa rötter är effektiva markluckrare. Ett deltagardrivet  
forskningsprojekt med potatisodlare, rådgivare och forskare visar att  
biologisk luckring kan vara ett alternativ till mekanisk luckring.



Fler färdiga forskningsprojekt
Du hittar projekten på lantbruksforskning.se/projektbanken 
 
Projekt H0946338

Webbverktyg för att planera köttdjursstall
Byggnader och inhysningssystem för nöt-
köttsproduktion ska möjliggöra en effektiv 
produktion, god djurvälfärd, bra arbetsmiljö 
och hög arbetssäkerhet. Forskare vid SLU har 
tagit fram ett webbaserat planeringsunderlag 
som riktar sig till nötköttsproducenter som 
planerar stall för köttdjur och även till rådgi-
vare, lärare, högskolestudenter och elever vid 
naturbruksgymnasier. Verktyget är indelat i 
sju avsnitt som vägleder genom processen 
och ger möjligheter till fördjupning: Börja här, 
förutsättningar, stallsystem, planlösningar, 
byggnader, mått samt grunder & litteratur. Du 
hittar verktyget på sidan: 
http://194.47.52.48/notstallplan

Projekt H1033240

Stora framtida vinster med  
beslutsstödsystem för lantbruket
Under de senaste 15 åren har konceptet 
precisionsodling etablerats, det går enkelt 
beskrivet ut på att anpassa åtgärder och 
insatser allt eftersom förutsättningarna änd-
ras. Inom spannmålsodlingen är det vanligt 
att använda skördekartering och platsspe-
cifik kvävegödsling. Men den stora möjliga 
nyttan med precisionsodling ligger i framtida 
beslutsstödsystem, så kallade FMIS. I dag är 
en utmaning att använda FMIS till annat än 
vad de är specialanpassade till, exempelvis 
kvävesensor. Det finns också en outnyttjad 
potential bland dagens lantbrukare att använ-
da FMIS till planering och uppföljning. Möj-
lighet att i större utsträckning arbeta offline 
skulle kompensera för bristfällig och instabil 
internetuppkoppling. Något som också skulle 
underlätta för investeringar i MFIS är tillförlit-
lig kommunikation och en gemensam stan-
dard för framtidens precisionsodlingsteknik 
när antalet tillverkare, maskinkombinationer 
och mjukvaruprogram förväntas öka.

Projekt H1056199

Mer rosfägring genom  
marknadsföring och utbildning
LRF trädgård arbetar för att främja försälj-
ningen av rosor i Sverige genom koncepten 
rosens dag och årets ros. Dessutom har man 
utbildat personer som arbetar med rosor, 
trädgårdsskribenter samt personer som arbe-
tar i offentlig miljö och på kyrkogårdar. Ett mål 
med verksamheten är att sprida kunskapen 
om att det finns många rosor som är tåliga, 
friska, generöst blommande och lättskötta. 
Arbetet har genomförts i samarbete med 
både kommersiella och ideella aktörer. Läs 
mer på webbplatsen rosensdag.se.

Projekt H1040209

Träda mer lönsamt än  
energigräs på marginalmarker
Det är mer lönsamt att odla rörflen för för-
bränning än vall för biogasproduktion på mar-
ginalmarker. Kalkylen för vallen förbättras om 
den kan användas omgående utan att lagras 
men företagsekonomiskt är ändå träda ett 
bättre alternativ. De röda siffrorna för rörflen 
skulle bli svarta om bonden även fick betalt 
för miljönyttan – att grödan förhindrar läcka-
ge av kväve och fosfor, med den intäktskäl-
lan inräknad skulle lönsamheten för vall till 
biogas också bli bättre. Större maskiner gav 
bättre lönsamhet än små och den energi som 
skördas är väldigt mycket större än bränslet 
som går åt. De lokala förhållandena, bördig-
het och arrondering, har stor betydelse för 
lönsamheten och vilken gröda man bör välja.

Projekt H1043244

Nya verktyg mot infektiös  
bronkit på matfågel
Infektiös bronkit kan orsaka stora förluster 
både genom tillväxtstörningar för slakt-
kycklingar och sänkt äggproduktion och 
försämrad äggkvalitet för värphöns. Viruset 
som orsakar sjukdomen kan förändra sin 
arvsmassa och därför infektera vaccinerade 
djur och fåglar som tidigare smittats. Nu har 
forskare vid SVA kartlagt de kända virusstam-
mar som förekommer i Sverige. Med kunskap 
om de olika varianternas gensekvenser och 
den virusbank man byggt upp går det bland 
annat att kartlägga smittkällor vid nya utbrott. 
I projektet har forskarna också utvecklat 
verktyg för att upptäcka och identifiera olika 
virusvarianter.

Projekt H1044104

Plats, sort och lagring  
förklarar sockerförluster i betor
Mängden socker sjunker när betor lagras. I 
värsta fall blir sockerhalten så låg att betorna 
inte går att sälja. Men även mindre förluster 
kan leda till betydande ekonomisk förluster. I 
ett projekt vid Nordic Beet Research Founda-
tion har forskare studerat orsakerna. Bland 
annat konstaterar de signifikanta skillnader 
mellan olika växtplatser och sorter – Julietta 
och Theresa KWS hade lägre förluster. De 
kunde också se att tillsats av vatten till de 
skördade betorna ökade lagringsförlusterna 
medan tillsats av kalk minskade förlusterna. 
Den viktigaste parametern var ändå dag-
grader, det vill säga hur länge och vid vilken 
temperatur betorna lagras. Högre kalkhalt i 
marken gav högre sockerhalt och lägre lag-
ringsförluster. Lättlösligt kalcium i marken i 
jorden gav lägre lagringsförluster.

Projekt H1056046

Led-ljus kan reglera krukväxters tillväxt
Genom att förkorta dagslängden och an-
vända smalspektrumljus går det att styra 
krukväxters tillväxt. Smalspektrumljus har en 
viss bestämd våglängd och olika krukväxter 
reagerar på olika typer av ljus. Målet är att få 
en kompakt planta med många skott som kan 
odlas tätt, tål transporter och ger ett gott kva-
litetsintryck. I försöken begränsades sträck-
ningstillväxten hos Calibrachoa av en period 
av dagsljus på åtta timmar, pelargoners 
sträckning blev lägst när dagen började med 
två timmar röd-orange ljus och slutade med 
två timmar grönt ljus. Julstjärnors sträckning 
begränsades av små mängder rött eller röd-
orange ljus samtidigt med naturligt dagsljus. 
Julstjärnorna fick också fler sidoskott av 
behandlingen.

Projekt H1033099

Ny kunskap om klöverspetsvivlar
Klöverspetsvivlar kan orsaka stora skörde-
förluster i klöverfröodlingar. Forskare från 
Lunds universitet har kommit fram till att klö-
verspetsvivlarna kan uppfatta många ämnen 
som ingår i klöverdoften. Genom att kartläg-
ga vilka ämnen, eller vilka kombinationer av 
ämnen, som lockar till sig olika arter går det 
att konstruera övervakningsfällor. I Projektet 
har forskarna också undersökt hur antalet 
vivlar i klöverfälten förändras över odlingssä-
songen, kunskap som kan användas för att 
ta fram effektiva övervakningsmetoder. Viv-
larna har visat sig övervintra både i och runt 
klövodlingar och tidigare klöverfält. Därför 
bör inte samma klöverart odlas inom samma 
område utan uppehåll.

Projekt H1050258

Mörare nötkött med genetisk avel
Svensk traditionell avel på nötdjur har åstad-
kommit stora förbättringar för ekonomiskt 
intressanta egenskaper som tillväxt. Att avla 
på köttkvalitet som mörhet, färg och smak 
är svårare, bland annat eftersom mätningar 
bara kan göras på slaktade djur. Därför är det 
intressant att hitta gener som samvarierar 
med de önskvärda egenskaperna. Forskare 
vid SLU har identifierat en genmarkör som 
kan användas för att identifiera djur med mört 
kött, vilket var en annan markör än den som 
används i ett kommersiellt test. I Sverige slak-
tas handjuren, till skillnad från i många länder, 
betydligt oftare som tjurar än stutar, därför 
rekommenderar forskarna att avelsurvalet 
bara bör göras med hjälp av genetiska tester 
som har validerats för svenska förhållanden.



Förbättrat digitalt nyhetsbrev, färre nummer på papper
Redan 1996 lanserade vi den första versionen 
av det här nyhetsbrevet. Tre år senare kom en 
första digital version, ett e-nyhetsbrev med 
en bifogad PDF-fil. 2009 var det premiär för 
en HTML-version och till det här numret har vi 
uppdaterat mailmallen för att fungera bättre 
på mobiler och surfplattor.

Under drygt 20 år har vi berättat om många 
hundra forskningsprojekt som finansierats av 
svenska bönder genom Stiftelsen Lantbruks-

forskning. Och om den nytta de har inneburit 
för att stärka näringens hållbarhet och kon-
kurrenskraft.

I takt med att tekniken utvecklats och 
vårt sätt att använda den har förändrats, har 
en stor del av våra prenumeranter valt att få 
nyhetsbrevet via mail.  En distributionsform 
som är är snabbare, mer kostnadseffektiv, 
som sparar papper och som gör att vi kan 
länka direkt till webben och projektbanken. 

När vi nu går över till en ny  och bättre mail-
mall väljer vi därför samtidigt att minska ut-
givningstakten på pappersversionen till fyra 
nummer per år, ett nummer per årstid.

Anmäl dig på lantbruksforskning.se om du 
också vill ha mailversionen med sex nummer 
per år. Det går så klart utmärkt att fortsätta 
med pappersversionen och komplettera med 
den digitala utgåvan. Vill du byta är det bara 
att maila oss på info@lantbruksforskning.se.

Foto: Gunnar Börjesson/SLU

Så kallad strukturkalkning av åkermark anses 
minska läckaget av fosfor till sjöar och vatten-
drag genom att marken får en bättre struktur 
med stabilare aggregat av markpartiklar. 
Fungerar allt som det ska undviker man att 
fosfor förs bort med uppslammade markpar-
tiklar vid nederbörd. Kalkning görs också för 
att öka skörden.

Men det finns frågor kring strukturkalkning 
– kanske binder kalken fosforn för hårt i mar-
ken så att grödan får svårt att tillgodogöra sig 
den?

– Det finns en motsättning här, kalk ska 
minska utlakningen av fosfor samtidigt som 
man hoppas att den traditionella bilden gäller, 
att kalkning ökar fosfortillgängligheten, säger 
Magnus Simonsson, SLU.

Han har lett en studie av fyra långliggande 
fältförsök, med varierande jordar och givor av 
kalk och fosforgödsel, i syfte att reda ut effek-
terna av strukturkalkning.

Äldsta försöket från 1936
1936 och 1941 anlades två försök på Lanna 
försöksgårds mellanlera söder om Lidköping, 
senare tillkom försök på svagt lerig mojord 
i Röbäcksdalen utanför Umeå samt på styv 
lera i Västra Eknö utanför Arboga. De första 
kalkades vid starten och sedan på 1970-talet, 
de senare har kalkats kontinuerligt.

Jordprover finns sparade, och de har ana-
lyserats och jämförts med prover tagna 2012. 
Totalt har ett hundratal prover analyserats.

Uppgifter från databaser visade att skör-
darna i samtliga försök ökade med 15–20 
procent till följd av kalkning. Upptaget av fos-
for i grödan ökade i Röbäcksdalen och Västra 
Eknö medan det blev oförändrat på Lanna.

I ett av försöken, i Röbäcksdalen, fann 
forskarna både ökad skörd och ökad koncen-
tration av fosfor i skörden.

Skördedata säger inte allt
Forskarna gjorde också laboratorieexperi-
ment där jordprov fick reagera med en vatten-
lösning i provrör under sex dygn. De visade  
inte på någon försämrad löslighet hos jordens 
fosfor på grund av kalkning, snarare förbättra-
des den. Kalkningen i sig gav visserligen inte 

högre koncentration av fosfor i vattenlösning-
en, men att långsiktigt fosforgödsla en kalkad 
jord tycktes ge lösligare fosfor än gödsling av 
en okalkad jord.

Fosforgödsling tycks alltså löna sig bäst 
om jorden befinner sig i ett gott kalktillstånd.

– Det verkar inte som att fosfor som finns 
i jorden från början blir så väldigt mycket mer 
tillgänglig direkt efter kalkning, men fosfor till-
förd genom gödsling kommer att hålla sig i en 
lösligare form i en kalkad jord, säger Magnus 
Simonsson.

För bonden tyder resultaten på att det 
inte är nödvändigt att öka fosforgivorna åren 
närmast efter en kalkning för att kompensera 
för fastläggning av fosforn, även om littera-
turen visar att en övergående nedsättning av 
fosforns löslighet kan inträffa närmast efter 
kalkning.

 
Ingen risk med kalkning?
Kalkning stimulerar mikroorganismernas 

nedbrytning av organiskt material vilket inne-
bär att man med kalkning riskerar att ”odla 
bort” organisk fosfor. Forskarna kunde notera 
viss ökad nedbrytning i ett av försöken, men 
inte i något fall resulterade kalkning i mätbar 
utarmning av organisk fosfor på lång sikt.

Resultatet är sammanfattningsvis att stu-
dien inte visar på några negativa effekter av 
kalkning beträffande fosfortillgänglighet.

– Först blev jag nästan lite besviken, jag 
hade hoppats på något mer problematiskt, 
säger Magnus Simonsson.

– Men sedan gav resultaten intressanta 
insikter i hur fosfor binds i jorden på lång sikt. 
De påverkar helt klart vad jag kommer att stå 
och säga till studenterna om hur fosfor binds 
i jorden!
 
Projekt H1133140: ”Upptag och fastläggning av fosfor i lång-
liggande kalk- och fosforförsök: kalkning som produktions- och 
miljöåtgärd” 
Magnus Simonsson, SLU, magnus.simonsson@slu.se 

Strukturkalkning försvårar inte fosforupptaget för grödan
Kalkning minskar fosforläckaget men låser inte fast fosforn i marken så grödan 
inte kommer åt den. En studie baserad på upp till 80 år gamla försök visar inga  
negativa effekter av kalkning på fosfortillgängligheten.
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Hur smakar kyckling? Det är ingen lätt fråga. 
När det gäller smak och doft är det svårt att 
hitta rätt ord för att beskriva upplevelsen. 
Men det går – Svensk Fågel beviljades medel 
av Stiftelsen Lantbruksforskning och lät Tala 
smak svara på frågan ”vad smakar kyckling?”.

Projektet Tala smak har startats i syfte att 
utveckla ett språk för matens smaker. Det 
initierades i ett samarbete mellan LRF-före-
taget Sigill kvalitetssystem och White guides 
AB, utgivare av restaurangguider.

Ett matspråk, med såväl beskrivande som 
värderande ord för smaker, kan bidra till ut-
vecklingen av den gastronomiska kulturen i 
Sverige och en framgångsrik livsmedelsindu-
stri och livsmedelsexport.

– Vi behöver ett gemensamt matspråk 
för att producenterna ska kunna ha en vettig 
kommunikation med handeln, kockar och i 
slutänden konsumenterna, säger Lars Peder 
Hedberg, huvudansvarig på Tala smak.

– Det finns för många matspråk nu, ett 
nötköttsspråk, ett chokladspråk, ett ostspråk 
och så vidare. De är alla uppbyggda med olika 
kriterier. Vi har en annan approach: först hitta 
det som är generellt och sedan bygga på med 
det som är specifikt för respektive livsmedel.

Smakproffs i panelen
Ett testlag bestående av nio provsmakare, 
varav sju ur Tala smaks stående panel av pro-
fessionella smakbedömare, fick bedöma sex 
sorters kyckling av olika ras, ålder, utfodring 
och kön. Enbart det smakrika lårköttet tes-
tades. Köttet ugnsstektes till 72 grader, med 
skinnet på och utan kryddning eller tillsatt 
fett.

Tala smaks metod är att kartlägga smaken 
utifrån en generell uppsättning smaker och 
flavörer (arombaserade smakupplevelser) 
samt att pröva en på förhand fastlagd hypo-
tes om vad som karaktäriserar smaken i det 
aktuella livsmedlet.

Först bedömdes de generella smakerna, 
sötma, sälta, syrlighet, beska och umami 
(djup buljongsmak i proteinrika livsmedel) 
samt kokumi (fyllighet), och ett antal andra 

generella smaker som mineralitet och jordig-
het. Därefter bedömdes hypotesens 13 kate-
gorispecifika smaker, till exempel nötighet, 
smörighet och fruktighet.

Umami och kokumi
Hur smakar då kyckling? Jo, kyckling innehåll-
er inte så mycket fett och därför  smakar det 
inte särskilt mycket. De generella smakerna 
är svaga, de ligger i medeltal på 4 på en ska-
la från 0 till 10. Kokumi fick det kraftigaste 
utslaget med 5,2 och umami näst starkast 
med 4,9. Tätt därefter följde metallsmak och 
mineralitet.

De förväntade smakerna framträdde myck-
et riktigt men även svamp- och rotfruktstoner. 
Lite oväntat konstaterades att kyckling har en 
lång och rik eftersmak.

Testet utmynnade i ett förslag till svar på 
frågan hur kyckling smakar:

”Kyckling har fylliga, djupa smaker med 
god balans mellan lågmäld syra, sötma och 
sälta. Här finns rika svamp-, nöt-, frukt- och 
rotfruktstoner som vecklar ut sig tillsammans 
med en högt klingande mineralitet i en lång 
och varierande eftersmak.”

Vidareutveckling av smaker
Resultatet med många men svaga smaker är 
positivt, tycker Svensk Fågel:

– Det är jättespännande att vi fick fram 
så många smaker, nu har vi ett verktyg för 
fortsatt produktutveckling och innovation 
hos medlemsföretagen. Till exempel ger det 
möjlighet att ta fram kycklingrätter med nya, 
spännande råvarukombinationer som fullän-
dar smakupplevelsen säger Lotta Walden-
stedt, Svensk Fågel. 

– Vi har även grunden för att gå vidare 
och se om vi kan föra fram en viss smak via 
uppfödningen – kön, ålder, utfodring och så 
vidare.

Lars Peder Hedberg konstaterar att ”vi 
lagar sönder kyckling”:

– Vi äter aldrig kyckling så här, vi vet inte 
vad den smakar för vi täcker smakerna i såser 
och kryddor. Kyckling har rika, fina smaker om 
man ger den en chans!
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Många och oväntade smaker i kyckling
Kyckling smakar mycket mer än man tror, visar en kartläggning av Tala smak och 
Svensk Fågel. De många smakerna balanserar varandra och det ger möjlighet att 
skapa olika smakprofiler på nya kycklingprodukter.


