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På gården kan barn och ungdomar 
komma i kontakt med djur och väx-
ter och därmed öka sin förståelse 
utifrån en praktisk verklighet. Det 
kan vara fotosyntes, hållbar utveck-
ling och hur vår mat produceras. 
Lantbruket och gården fungerar ut-
märkt som en pedagogisk resurs – en 
plats för lärande. 

Många barn och ungdomar befinner 
sig långt ifrån primärproduktionen 
av livsmedel. I ett extremt fall kan 
barn vilja äta kött men inte tillåta 
slakt. En anledning är att många 
idag, både vuxna och barn, har 
väldigt begränsad kontakt med 
livsmedelsproduktionen. 

Genom praktiskt arbete på en gård 
kan skolans teori bli levande och 
genom att barnen får besöka en gård 
kan de uppleva djuruppfödning i 
ett verkligt sammanhang. Det finns 
erfarenhet av att om barn får upp-
leva slakt under lugna förhållanden 
kan det avdramatiseras och göras 
förståeligt. 

Även en process som fotosyntes 
kan bli greppbar när eleverna får möj-
lighet att hantera riktiga växter istället 
för att läsa i en bok. Kunskap med 

Gårdsbesök ger barn  
och ungdomar verklig kunskap
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utgångspunkt i egna erfarenheter ger 
alltid mer. 

Morgondagens beslutsfattare
Det finns många möjligheter med ut-
omhuspedagogik i en lantbruksmiljö. 
I det långa loppet handlar ett ökat 
samarbete mellan skola och lantbruk 
om att våra barn och ungdomar – 
morgondagens beslutsfattare och kon-
sumenter – ska få kunskap och förstå-
else för svensk livsmedelsproduktion.

Norge förebild
I studien undersökte forskarna de 
erfarenheter som finns av samarbete 
mellan skola och lantbruk i Europa 
och Nordamerika. Utgångspunkten 
var den norska modellen ”Gården 
som pedagogisk resurs”.

För mer information:
Christina Lundström, SLU, 
christina.lundstrom@slu.se, 0511-672 37

Projekt H0846387: ”Samverkan mellan skola 
och lantbruk – vilka erfarenheter finns?”

UNder viNterN har fyra nya företag anslutit sig till Stiftelsen  
Lantbruksforsknings finansieringsmodell. Slöinge Lantmän, JHL och  
AB Hjalmar Möller kommer att samla in medel genom ett avdrag om 
0,2 procent på avräkningen för den spannmål, trindsäd och oljeväxter 
de köper från odlarna. Gullviks bidrar med 6,50 kr per ton mineral-
gödsel som företaget säljer i Sverige.

det visar på en tro på svensk växtodling och en vilja att ta ansvar 
för lantbrukets framtid. Vi kommer att använda de insamlade peng-
arna där de gör mest nytta och resultateten kommer du att kunna 
läsa om bland annat här i Stiftelsen Lantbruksforsknings nyhetsbrev. 

Fyra FiNaNsiärer och eN tillFörordNad ForskNiNgscheF

i börjaN av 2012 slutade Karin Dahlström på stiftelsen. Rekryte-
ringen av Karins ersättare har inletts och till dess att en ordinarie 
forskningschef finns på plats kommer jag, Linda Segerblom, att vara 
tillförordnad.

jag koMMer närmast från ett uppdrag som enhetschef på LRF och 
ser fram emot att få leda kansliets arbete under ett viktigt och utma-
nande kapitel i stiftelsens historia.

Från ett vintrigt stockholm
Linda Segerblom
Forskningschef, Stiftelsen Lantbruksforskning



Lantmet är ett system som utvecklats 
i samarbete mellan SLU/Fältforsk, 
Hushållningssällskapen, Jordbruks-
verket och Lantmännen. Systemet 
samlar in lokal väderdata som tem-
peratur, luftfuktighet och nederbörd 
på ett antal platser i Sverige. Lantmet 
gör det bland annat möjligt att regist-
rera väderfenomen som korta regn-
skurar och lokala frostangrepp, vilka 
kan ha stor betydelse för lantbruket 
och försöksverksamhet. Systemet har 
utvecklats både för att vara ett kom-
plement till befintliga meteorologiska 
prognoser och för att vara ett verktyg 
inom lantbruksforskning. 

Förbättringsarbetet fortsätter
2010 genomfördes flera förbättringar 
av Lantmet i ett utvecklingsprojekt 
med finansiering genom Stiftelsen 
Lantbruksforskning. Datalagringen 
flyttades till SLU och kvalitetskon-
trollen av mätvärdena förbättrades. 
Ett antal väderstationer uppgrade-

rades och enhetlig teknik infördes. 
Dessutom har en gemensam väder-
databas med data från både Lantmet 
och SMHI byggts upp på SLU/Fält-
forsk. Förbättringsarbetet har fortsatt 
under 2011 och Lantmet fortsätter att 
utvecklas hela tiden.

väder på webben
Väderdata från Lantmet finns till-
gänglig på webbplatserna:
www.ffe.slu.se/lm/LMHome.cfm

www.slu.se/sv/fakulteter/nl/om-fakul-
teten/ovriga-enheter/faltforsk/vader/

För mer information:
Torbjörn Leuchovius, SLU,  
torbjorn.leuchovius@slu.se, 018-67 18 25

Projekt V0960044: ”Utveckling av LantMet:s 
väderdatabehandling”

Bättre väderdata för lantbruk och forskning
Bättre väderprognoser och förbättrad försöksverksamhet. Det är resultatet av ett utvecklingsprojekt där systemet 
Lantmet, som registrerar väderdata på olika platser i Sverige, har förbättrats på flera sätt.
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så berättar vi om risker med mat
Akrylamid 2002 och EHEC 2011 är 
två exempel på larm om mat. I det 
här projektet har forskare tagit reda 
på hur man bäst berättar om faror 
med mat. Forskarna kom fram till 
sju viktiga saker att tänka på, bland 
annat att vara ärlig och öppen, att 
informera om intressekonflikter och 
att kvantifiera riskerna.
Projekt H0646154.  
Sven-Ove Hansson, KTH, 08-790 95 64.

gödsla plantorna  
hela odlingsperioden
Plantskolorna kan gödsla sina fri-
landskulturer hela odlingsperioden 
utan att riskera att härdigheten 
senareläggs. Det gäller främst för de 
arter som reagerar på dagslängd som 
signal för utveckling av knoppvila.
Projekt H0556126.  
Hans Lindqvist, SLU, 040-41 53 57.

Förebygg diarré och  
dålig tillväxt hos grisar
Ny kunskap kring bakterien Law-
sonia som ger sjukdom med diarré 
och dålig tillväxt. Forskarna har tagit 
reda på när under uppfödningen 
smittspridningen sker. Man har 
också tagit ett steg mot vaccin och 
rekommendationer för smittskydd.
Projekt V0550035 & V0650129.  
Magdalena Jacobson, SLU, 018-67 14 75.

kor tål billig glycerol
Om korna får glycerol som foder-
tillskott omvandlas den till glukos 
i levern och bidrar till att undvika  
glukosbrist hos mjölkkorna. Även 
billigare, oraffinerad glycerol  
fungerar bra.
Projekt H0530211.  
Kjell Holtenius, SLU, 018-67 16 29.

Nätverkande breddar affärerna
Jordbrukare som är aktiva i lokala 
nätverk har lättare att se möjligheter 
för att bredda affärsverksamheten. 
Att bredda kan handla om att ta sitt 
ansvar för att bygden skall överleva 
och utvecklas. Lokala nätverk, goda 
exempel och mer kunskap kan få fler 
att ta steget.
Projekt V0746183.  
Erik Fahlbeck, SLU, 018-67 17 03

bra att så rapsfrö i flytgödsel
Flytgödselsådd (våtsådd) av höstraps 
ger bättre etablering och kraftigare 
plantor före övervintringen. Flytgöd-
sel och utsäde blandas innan man 
sprutar in blandningen i marken. 
Flytgödselsådd av höstoljeväxter kan 
ge 25 % högre skörd jämfört med 
vanlig stubbearbetning och sådd.
Projekt V0733236.  
Fredrik Fogelberg,  JTI, 010-516 69 08.

Fler Färdiga projekt
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Så handlar vi 
griskött
I en tvåårig studie vid SLU under-
sökte man konsumenters köpbeteen-
de för griskött. Många konsumenter 
kände till att de borde köpa svenskt 
kött men visste inte riktigt varför. 
Med god kunskap om marknaden 
kan grisköttsproducenterna bättre 
utveckla och differentiera produkter 
och marknadsföring.

En livsmedelsproducent måste ha 
kunskap om kundernas köpbeteende 
i butik för att kunna utveckla sina 
produkter framgångsrikt. I en studie 
om konsumentanpassning inom 
grisköttssektorn har man ställt frågor 
i butik om kundernas val av griskött. 
Många konsumenter kände till att de 
borde köpa svenskt kött men visste 
inte riktigt varför. Kunder som köpte 
importerat griskött hade enklare 
resonemang bakom sitt köpbeslut 
– köttet är billigt. De som köpte 
ekologiskt och lokalt producerat eller 
Scan-märkt griskött hade mer kom-
plexa resonemang. 

Frågor i butik gav sanna svar
Frågorna ställdes antingen direkt 
efter det att kunden valt sin vara eller 
vid ett senare tillfälle. De svar som 
gavs i samband med köp lyfte upp 
faktorer som var viktiga vid själva 
köptillfället medan de svar som gavs 
vid ett senare tillfälle kunde tolkas 
som efterhandskonstruktioner.

köttinköpare viktig målgrupp
Förutom slutkonsumenterna är det 
viktigt för livsmedelsproducenter att 
tänka på butikernas köttinköpare 
eftersom de befinner sig närmast 
konsumenterna och beslutar om 
vilka produkter som ska erbjudas. 
Studien gjordes mot bakgrund 
av Swedish Meats försäljning av 
Scan 2007 och sökte svar på hur 
ägarstrukturer påverkar företags 
marknadsanpassning.

För mer information:
Jerker Nilsson, SLU, 
jerker.nilsson@slu.se, 018-67 17 68

Projekt 0245001:  
”Konsumentanpasssning av svinköttssektorn.”

gNss i fältförsök
Det visade sig fungera bra att styra 
traktorn med tekniken Global Navi-
gation Satellite Systems (GNSS) vid 
”gränsning” i fältförsök. Tekniken 
är då ett effektivt alternativ till 
manuell gränsning. Gränsning görs 
för att skördemätningar i fältförsök 
ska representera lika stor yta i varje 
försöksparcell.
Projekt H0860024. 
Lena Holm, SLU, 040-41 51 51.

inom forskningsprogrammet tvärlivs tar flera finansiärer tillsam-
mans livsmedel på allvar. stiftelsen lantbruksforskning bidrar med 
pengar och kunskap.

ett sätt att öka mängden forskning som stöder lantbruket är 
att samarbeta med andra finansiärer. Stiftelsen har lång erfaren-
het av samfinansiering och vet att det ger bra resultat. Vi är bland 
annat med och finansierar Tvärvetenskapligt forskningsprogram 
för livsmedel, även kallat Tvärlivs. I Tvärlivs samarbetar Stiftelsen 
Lantbruksforskning med Formas, Vinnova, Livsmedelsföretagen och 
Svensk dagligvaruhandel. Programmet pågår från 2010 till 2014 och 
är alltså snart halvvägs. Totalt kommer forskning för 200 miljoner 
kronor att finansieras inom Tvärlivs och Stiftelsen Lantbruksforskning 
bidrar med en liten del av pengarna. Dessutom bidrar vi med kunskap 
i urvalsarbetet för att de projekt som kan göra störst nytta ska bli 
verklighet. 

stiFtelseNs bidrag går bland annat till projektet Vägar mot en håll-
bar livsmedelssektor. Det leds av Ulf Sonesson på SIK – Institutet för 
Livsmedel och Bioteknik AB. Vi måste producera god och hälsosam 
mat även i framtiden. Men om vi ska ha en behaglig framtid måste 
vi också göra vad vi kan för att minska matproduktionens negativa 
miljöeffekter eller till och med vända dem till fördelar.

tvärlivs Mål är att stärka svensk livsmedelsforskning. Det ska 
ske genom att stärka branschens förmåga till innovation och 
kostnadseffektivitet och genom att skapa hållbar utveckling i en 
livsmedelssektor med ökad konkurrenskraft. Genom att Stiftelsen 
Lantbruksforskning deltar i ett samarbete som Tvärlivs får Sveriges 
lantbruksföretagare mycket resultat för sin insats.

Mer ForskNiNg geNoM saMFiNaNsieriNg – tvärlivs

Fler Färdiga projekt



posttidning b
stiftelsen Lantbruksforskning
105 33 stoCKHoLM

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

citera oss gärNa  
och kom ihåg att ange källan! y
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Havrets halt och molekylvikt hos 
betaglukan, en kostfiber som bland 
annat kan sänka kolesterolvärden, 
påverkas mer av växtplats och 
väder än av vilken havresort man 
odlar. Det visar ett treårigt projekt 
med försöksodlingar på fyra plat-
ser i Sverige. Havre som är rikt på 
betaglukan kan användas till att 
producera funktionella livsmedel.

Havre som har höga halter betaglu-
kan med hög molekylvikt bidrar till 
bättre kolesterolvärden och kan även 
minska risken att drabbas av diabe-
tes typ 2. I projektet ville forskarna 
ta reda på vad som styr halten be-
taglukan och dess kvalitet eftersom 
båda dessa parametrar påverkar 
hälsoeffekterna. Fyra havresorter 

Kolesterolsänkande kostfibrer i  
havre styrs av väder och växtplats
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odlades på fyra platser under tre 
år. Det visade sig att resultaten va-
rierade mer mellan olika år, platser 
och väderförhållanden än mellan de 
olika havresorterna. Molekylvikten 
hos betaglukan påverkades mer av 
miljön än vad halten gjorde.

regn gav sämre resultat
En regnig augustimånad innebar 
både mindre mängd betaglukan 
och lägre molekylvikt för samtliga 
havresorter. Molekylvikten mins-
kade också ju mer det regnade under 
hela odlingsperioden. Det är möjligt 
att temperaturen kan ha effekt på 
betaglukanet men under försökspe-
rioden var temperaturvariationerna 
små och ingen effekt märktes.

yttre faktorer styr
Den kanske viktigaste slutsatsen 
av projektet är att både halten be-
taglukan och dess molekylvikt kan 
påverkas av yttre faktorer. Med mer 
kunskap om de bakomliggande 
mekanismerna kan det bli möjligt att 
styra halt och kvalitet för betagluka-
net eller åtminstone att göra prog-
noser för att avgöra om havren ska 
användas i livsmedel eller som foder 
där ett lågt värde är önskvärt.

För mer information:
Annica Andersson, SLU, 
annica.andersson@slu.se, 018-67 20 67

Projekt V0733234: ”Hur odlingen styr molekyl-
vikten hos beta-glukan i havre”

Stiftelsen Lantbruksforskning har som 
mål att skapa tillväxt och konkurrenskraft 
åt lantbruket och dess företagare med 
hjälp av ny kunskap från nyttostyrd 
forskning och utveckling. Stiftelsen driver 
ett femtontal forskningsprogram. Medel 
till forskningen kommer från lantbrukarna 
själva samt via återförda miljöskatter. 
Stiftelsen Lantbruksforsknings  
nyhetsbrev beskriver kortfattat resultat 
från forskningsprojekt som finansierats 
genom stiftelsen.

redaktioN 
ansvarig utgivare: Linda Segerblom
redaktör och text: 
Stina Bergström & Johan C Thorburn
Stiftelsen Lantbruksforskning 
105 33 Stockholm 
tel 08-787 50 00 
www.lantbruksforskning.se
tryck: Ineko AB 
papper: Cocoon 160g 
Upplaga: 8 000  
ISSN 1401-5471


