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I medias rapportering om klimat-
förändringar har lantbrukaren fått 
spela flera roller. Hur lantbrukaren 
faktiskt tänker och agerar beror på 
kunskap, värderingar och ekono-
miska faktorer. 

I lantbruksmedia blev klimatet en stor 
fråga 2007. Rapporteringen kom att 
handla om att lantbruket släpper ut 
växthusgaser, hur klimatförändring-
arna påverkar jordbruket och vilka 
konsekvenser klimatpolitiken får 
för jordbruksnäringen. Antingen be-
skrivs klimatförändringarna som ett 
hot och då har lantbruket ett ansvar 
att agera, fast mindre än andra sekto-
rer. Eller så ses lantbrukaren som del-
tagare i ett spel, där det går att vinna 
på att anpassa sig till förutsättningar 
som ändå inte går att påverka.

Klimatskepsis vanligt
Det verkar vanligt med klimatskep-
tiker i lantbrukarleden. I alla fokus-
grupper som forskarna genomförde 
förekom synen att klimatförändring-
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arna inte finns eller inte beror på 
mänsklig aktivitet. Kunskapen om 
klimatförändringar inhämtar man 
från forskning, media, kollegor och 
rådgivning. Synen på rådgivarnas 
insatser skilde sig markant åt. En del 
tyckte att rådgivningen är central 
och ger ett positiv bidrag medan 
andra tyckte att den inte gav särskilt 
mycket. Bland de senare var uppfatt-
ningen att rådgivarna inte anpassade 
sig till det enskilda fallet, att de var 
alltför teoretiska och att de saknade 
praktisk erfarenhet.

Olika syn på energigrödor
Hur deltagarna såg på att odla en-
ergigrödor, som ett sätt att bemöta 
klimatförändringarna, berodde på 
kunskap, värderingar och ekonomi. 
Att gå från ettåriga till fleråriga 
grödor kunde vara ett hot som inne-
bar sämre möjlighet att anpassa sig 
till förändrade förutsättningar och 

ställde krav på investering i nya 
produktionssystem. Det kunde också 
upplevas som en möjlighet att sprida 
risker, minska arbetsinsatsen och få 
utlopp för nyfikenhet. 

Anpassa kommunikationen
Ett framgångsrikt sätt att kommuni-
cera klimatförändringar är att göra 
det inom ramen för vad lantbrukaren 
har att vinna på att minska utsläpp 
och på att klimatanpassa sin verk-
samhet. Dessutom gör man klokt i att 
tänka på att för många lantbrukare 
är den egna identiteten, och synen 
på hur lantbrukare bör agera, väldigt 
viktig.

För mer information:
Victoria Wibeck, Linköpings universitet,  
011-36 32 85, victoria.wibeck@liu.se

Projekt H0846392: ”Ett konkurrenskraftigt 
jordbruk – kommunikation kring klimatföränd-
ring och nya möjligheter”

LenA StråLSjö heter stiftelsens nya forskningschef. Hon börjar i 
augusti och kommer att ha en central roll i arbetet med att förverk-
liga strategin som löper mot 2020. Bland annat ska vi gå mot mer 
tvärvetenskaplighet och ökat internationellt samarbete.

I dAg är Lena Strålsjö forskningssekreterare på forskningsrådet 
Formas. Hon är doktor i livsmedelskunskap från SLU och har samord-
ningsansvar för Formas utlysningar med särskilt ansvar för livsmedel 
och miljöföroreningar. I sin roll har hon varit med och drivit på 
utvecklingen av nya arbetssätt för att få bättre spridning och ge-
nomslag av forskningsresultat i samhället. Det är erfarenheter som vi 
kommer att ha nytta av på stiftelsen.

ny FOrSKnIngScheF Och nyA FInAnSIärer

FOLe KvArn har tecknat avtal med stiftelsen om att samla in 
forskningsmedel. Fole kvarn handlar med spannmål och bedriver sin 
verksamhet i Fole på Gotland.

SöderSLättS SpAnnmåLSgrupp har också tecknat avtal med 
stiftelsen. De har verksamhet i skånska Alnarp och i Vreta kloster i 
Östergötland. Det är glädjande att Fole kvarn och Söderslätts spann-
målsgrupp vill vara med och investera i forskning för ny kunskap.

med soliga vårhälsningar
Christian Nyrén
VD, Stiftelsen Lantbruksforskning



Acrotheciumröta beror  
på växtplats och hantering
Angrepp av Acrotheciumröta på 
morötter beror framför allt på var de 
är odlade och hur de hanterats efter 
skörd. Ju högre halt av polyacety-
lener det fanns i morötterna desto 
lindrigare var angreppen.
Projekt H0756520

effekt av bekämpningsmedel  
i havre och rågvete
I rågvete lönar sig svampbekämp-
ning. I havre är det bara lönsamt vid 
kraftiga angrepp.
Projekt V0655007

Så undviker du urlakning  
av bekämpningsmedel
Bespruta inte på våren om prognosen 
säger att det väntar mer än 10 mil-
limeter regn de närmaste 5 dagarna. 
Bespruta inte på hösten om risken 
för utlakning är större än 1 procent 
enligt en beräkningsmodell.
Projekt H0648344

reducerad jordbearbetning  
bra för vatten 
Genom att minimera jordbearbet-
ningen på lerjordar kan man före-
bygga att rester av bekämpningsme-
del kommer ut i vattendrag.
Projekt H0548443

Bättre lönsamhet med  
lägre dos bekämpningsmedel
Genom att använda en lägre dos av 
vissa bekämpningsmedel minimerar 
man risken för skördesänkningar i 
vårkorn och havre. I försöken visade 
sig också en lägre dos vara lika effek-
tiv mot ogräs som en full dos, vilket 
innebär en besparing i sig.
Projekt V0548097

Orsaker till stress inom lantbruket
Lantbrukare blir stressade av bland 
annat EU:s lagstiftning om bidrag, 
kontroller och utbetalningar samt 
av hur myndigheter uppträder. Gris-
uppfödare är mest pressade medan 
växtodlingsproducenter var minst 
pressade i undersökningen.
Projekt V0735021

uthållighet hos engelskt  
rajgräs undersökt
Det finns ett svagt samspel mel-
lan område och sort av engelskt 
rajgräs i uthållighet vid ett tredje 
provningsår.
Projekt H0541184

Svaga samband mellan  
markegenskaper och skörd
Forskarna kunde påvisa ett svagt 
samband mellan alvens egenskaper 
och skördemönster över tid. Men 
bara på vissa fält och för vissa egen-
skaper. Många andra faktorer påver-
kar skörden.
Projekt V0733239

Lägre förluster med  
precisionsgödsling av fosfor
En ny modell anpassad till pre-
cisionsodling visade sig minska 
behovet av fosforgödsling med 30 % 
samtidigt som fosforförlusterna 
minskade. Mer utveckling krävs för 
att modellen ska kunna användas  
på högre detaljnivå.
Projekt V0633029

Begrepp för att marknadsföra  
hållbara livsmedel
Hållbar produktion: 
• innebär en ökning av den biolo-
giska mångfalden
• är resurseffektiv
• är anpassad till lokala förhållanden
• bidrar till att öka människors och 
djurs välmående. 
Rätt marknadsfört kan det öka betal-
ningsviljan hos konsumenter.
Projekt H0731006

mer bioenergi med  
långsiktiga spelregler
Många lantbrukare är intresserade 
av att utveckla egenproducerad en-
ergi. Men för att de ska vara beredda 
att göra en investering vill de se 
långsiktiga spelregler. Det är några 
av resultaten från en studie som un-
dersöker lantbrukares syn på energi 
från jordbruket och jämför olika 
teknologier.
Projekt H0646155 

utbildning och erfarenhet  
stärker kvinnliga arbetsledare
Kvinnliga arbetsledare inom den 
gröna sektorn trivs och känner ar-
betsglädje. Rollen som arbetsledare 
kan stärkas genom utbildning och 
erfarenhet.
Projekt H0746386

Fånggrödor skyddar ärtplantor
Flera fånggrödor av familjen Bras-
sicaceae skyddar ärtplantor mot smitt-
ämnet Aphanomyces euteiches som kan 
orsaka ärtrotröta.
Projekt V0633026

mindre fytat men lägre avkastning
Forskarna fick fram kornsorter med 
lägre fytatinnehåll. Men avkastning-
en var lägre än för dagens kommersi-
ella sorter. Försök för att få fram korn 
med förändrad stärkelsesammansätt-
ning gav goda resultat.
Projekt S0636016

Lagom med hampa bra för mjölkkor
Hampakaka kan användas som 
proteinfodermedel till mjölkkor. 
Men bara i måttliga mängder. En 
inblandning på 143 g per kg torrsub-
stans gav högst produktion av både 
mjölk, mjölkfett och mjölkprotein i 
försöken.
Projekt H0530268

hampa ger bättre 
fettsyrasammansättning
Att ersätta soja med hampa som 
foder ger ett kött med bättre fettsy-
rasammansättning. Det var ett av 
resultaten i en studie om köttkvalitet 
där också skillnad mellan ungtjurar 
och stutar studerades.
Projekt V0650120

Du hittar projekten i projektbanken på: 
www.lantbruksforskning.se/projektbanken 
Sök på projektnumret.

FLer FärdIgA FOrSKnIngSprOjeKt
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LED-ljus kan  
styra växternas 
utveckling
Konstgjort ljus i växthus har tre 
funktioner. Det används för att 
styra växternas dagslängd, som 
kompletterande energikälla till 
naturligt solljus och som enda ljus-
källa i slutna utrymmen. LED-ljus 
verkar lovande att använda för 
att styra dagslängd och växternas 
utveckling men som energikälla är 
högtrycksnatriumlampor fortfa-
rande ett bättre alternativ.

När LED-lampor användes som 
enda ljuskälla i klimatkammare 
resulterade blått ljus i en ökad sträck-
ningstillväxt. Rött ljus däremot gav 
små knubbiga plantor med mycket 
kraftiga rotsystem. Resultatet blev 
liknande när LED-ljus användes för 
att komplettera naturligt ljus.

varmare och bättre tillväxt med 
högtrycksnatriumlampor
Jämfört med traditionella högtrycks-
natriumlampor utstrålar LED-
lampor små mängder värme. Det 
visade sig också att bladen höll en 
högre temperatur och att tillväxten 
var högre med högtrycksnatrium-
lamporna. Växterna blev klara till 
försäljning 4-7 dagar tidigare. Tills 
vidare är högtrycksnatriumlampan 

det bästa valet som kompletterande 
energikälla.

Led intressant men dyrt
Resultaten är lovande när det gäller 
att använda LED-belysning för att 
styra dagslängden. Framför allt med 
bättre kunskap om hur växternas 
utveckling av blommor, skott och 
rötter kan styras med ljus. Men då 
krävs att kostnaden för utrustningen 
blir lägre.
 Flera faktorer samspelar för 
ett teknikskifte. Ökad miljömedve-
tenhet och högre energipriser skapar 
efterfrågan på effektivare belysning, 
flera lamptyper håller på att fasas ut, 
tillgången till kemiska retarderings-
medel minskar och nya och förbätt-
rade ljuskällor har blivit tillgängliga.

För mer information:
Karl-Johan Bergstrand, SLU,  
040-41 53 43, karl-johan.bergstrand@slu.se

Projekt H0956011: ”LED-teknikens potential 
för energibesparing och växtstyrning vid 
produktion av prydnadsväxter och grönsaker 
i växthus.

verKSAmhetSBerätteLSen För 2012 är klar. Nu i dagarna dyker 
den upp i brevlådan hos insamlande företag och finansiärer, bransch-
organisationer, departement och verk, universitet, rådgivningsbolag 
och hos stiftelsens beslutsgruppsledamöter.

I år hAr vI drAgIt ned på antalet mottagare, i gengäld gör vi 
det enkelt att beställa fler. Så om du vill ha ett eget exemplar eller 
beställa fler går du bara in på www.lantbruksforskning.se/verksamhet 
och beställer fler. På samma plats kan du också läsa och ladda ned 
verksamhetsberätteslsen som pdf.

2012 vAr ännu ett händelserikt år för stiftelsen. För första gången 
på många år hade vi ingen statlig medfinansiering. Näringen fick 
finansiera nya forskningsprojekt helt på egen hand. Trots det kunde 
41 nya projekt beviljas medel. I slutet av året blev det också klart att 
vi får ny statlig medfinansiering under 2013 och 2014.

FörrA året SKILdeS stiftelsen organisatoriskt från LRF. LRF:s nya 
roll blir behovsinventering och påverkansarbete. För stiftelsen bidrog 
verksamhetsövergången till ovanligt många personalförändringar, 
bland annat fick stiftelsen sin första vd, Christian Nyrén, som började 
i slutet av året.

chrIStIAn nyrén KOmmer att leda arbetet med att implementera 
stiftelsens nya strategi med sikte på 2020. Det handlar bland annat 
om att gå mot mer tvärvetenskaplighet och ökat internationellt sam-
arbete. Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för ökad 
värdetillväxt inom det svenska lantbruket och trädgårdsnäringen.

du KAn LäSA mer i verksamhetsberättelsen där du också får till-
gång till förra årets projektkatalog, en förteckning över alla nya och 
pågående projekt som beviljades medel 2012. Du kan också se vilka 
företag, branschföreningar och andra organisationer som har varit 
med och finansierat respektive forskningsprogram. 

verKSAmhetSBerätteLSen För 2012 KLAr

FLer FärdIgA prOjeKt

Snabb teknikutveckling för Led-ljus
Försök med LED-ljus i växthus visa-
de att färgen styr växternas utveck-
ling. Den snabba teknikutvecklingen 
gjorde att utrustningen hann bli 
föråldrad innan projektet var klart. 
Projektet har fått en efterföljare som 
du kan läsa om på den här sidan.
Projekt H0856460



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
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Den insekticid som finns registrerad 
för betning av vårraps mot jordlop-
por, Chinook FS 200, ger inte plan-
torna ett bra skydd. Om man i stäl-
let använder ett betningsmedel med 
en högre dos av en insekticid som 
tillhör samma grupp verksamma 
ämne ökar skyddet. Att det behövs 
en högre dos tyder på risk för resis-
tens mot det verksamma ämnet. 

SLU-forskarnas mål med projektet 
var att ta reda på hur bra betning 
mot jordloppor fungerar och om 
stödbekämpningar med pyretroi-
der har framkallat resistens hos 
jordloppor. 

chinook fungerar dåligt
Det verksamma ämnet i Chinook 
tillhör gruppen neonikotinoider. När 
man gjorde tester i växthus fanns 
det ingen skillnad i jordloppornas 
skadeverkan på utsäde mellan bet-
ningsmedlet Chinook FS 200 och 
obetat utsäde. Utsäde som var betat 
med Elado FS 480, där dosen neo-
nikotinoider är högre, gav däremot 
bättre skydd. Det har redan tidigare 
rapporterats om resistens mot neoni-
kotinoider men då endast i samband 
med besprutning. Som läget nu ser 
ut bör man vara uppmärksam på 
risken för resistens vid betning.

Dåligt  
skydd mot  
jordloppor
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Bra effekt med stödsprutning
Forskarna testade även att behandla 
mot jordloppor med det ämne som 
ingår i bekämpningsmedlet Karate, 
pyretroiden lambda-cyhalothrin. 
Sammantaget var effekten av be-
kämpningsmedlet bra och tog död 
på lopporna. Två populationer visade 
dock tendens till resistens. Det finns 
även här skäl att uppmärksamma 
risken för resistens som ett resultat 
av allt för flitig stödsprutning.

råd till näringen
Betningen ska vara så effektiv som 
möjligt för att minska behovet av 
stödsprutning. En integrerad växt-
skyddsplan ska innehålla odlingstek-
niska åtgärder som såtid, planttäthet 

och minimerad jordbearbetning för 
att minska angreppen.

Bakgrund
Skador i våroljeväxter orsakad av 
jordloppor av släktet Phyllotreta är 
mycket allvarliga. Jordloppans skade-
verkan har ökat på senare år. Betning 
har inte alltid varit tillräckligt och 
en del år har fält med betat utsäde 
behövt stödsprutas. Mälardalsre-
gionen har varit starkt påverkad av 
jordloppor.

För mer information:
Barbara Ekbom, SLU,
018-67 26 25, barbara.ekbom@slu.se

Projekt H0960029: ”Jordloppor i våroljeväxter: 
hur effektiva är dagens bekämpningsmedel?”

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 via 
återförda miljöskatter. 

Stiftelsen Lantbruksforsknings 
nyhetsbrev ges ut med sex nummer per 
år och beskriver kortfattat resultat från 
forskningsprojekt som finansierats genom 
stiftelsen.
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