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Risken för fosforläckage i samband 
med gödsling med stallgödsel beror 
på jordart, val av gröda och tid-
punkt för gödslingen. Lantbrukare 
kan minimera risken för läckage ge-
nom att ha ett långsiktigt perspek-
tiv på gödselhanteringen, gödsla vid 
rätt tidpunkt och mylla ned gödseln, 
framför allt på lerjord.

Forskarna kunde konstaterade att 
användning av stallgödsel år efter 
år leder till uppbyggnad av fosfor i 
marken. Det innebär en ökad risk för 
läckage oavsett jordart. Genom att ha 
ett långsiktigt perspektiv på gödsel-
hanteringen går det att minska risken. 

Högre risk för läckage från lerjordar
På kort sikt är risken större för utlak-
ning från lerjordar där vattnet kan 
röra sig snabbt genom porer och 
sprickor. Mo- och sandjordar har ofta 
en bättre förmåga att binda fosfor 
vilket minskar risken för läckage 
efter enskilda givor av stall- eller 
mineralgödsel.

Vänta till våren med gödsling
Effekten blir bättre och förlusterna 
mindre om du väntar till våren med 

Myllning av 
stallgödsel 
kan halvera 
fosforläckage
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att sprida gödsel. Risken minskar 
också betydligt om du myllar ned 
gödseln i stället för att sprida den på 
ytan. I laboratorieförsök, där man 
vattnade efter spridning, minskade 
det potentiella fosforläckaget från 
mellanlera med hela 50 procent efter 
myllning. I ett fältförsök på samma 
jord var det tydligt att spridning av 
flytgödsel i oktober innebar förhöjda 
fosforkoncentrationer i dränerings-
vattnet, särskilt på växande vall, 
där ingen plöjning utfördes efter 
gödselspridningen.

Försök på lerjord i Halland
Projektet, som finansierades genom 
Stiftelsen Lantbruksforskning, ge-

nomfördes i ett utlakningsförsök 
på mellanlera i Halland. Forskarna 
studerade en växtföljd med vår-
spannmål som gödslades med 
svinflytgödsel och en vallväxtföljd 
som gödslades med nötflytgödsel. 
Fältförsöken kompletterades med 
laboratorieförsök, där matjordscylin-
drar togs ut i fält och bevattnades i 
en regnsimulator.

För mer information:
Helena Aronsson, SLU 
018-67 24 66, HELENA.ARONSSON@SLU.SE

Projekt H0870013: ”Metoder för minskat fos-
forläckage och ökat växtnäringsutnyttjande 
vid användning av flytgödsel”

JUST NU ARBETAR VI HÅRT med att få allt färdigt inför årets öppna 
utlysning. I början av maj anordnar vi tre workshops inför det nya 
forskningsprogrammet, vi skapar en ny beredningsorganisation och 
ser till att tekniken klarar att hantera ansökningar i 2 steg på 2 språk. 

PÅ SIDAN TRE kan du läsa mer om årets öppna utlysning som kom-
mer att ha färre områden men fler möjligheter. Vi hoppas att många 
tar chansen att testa nya projektidéer i det första steget där det bara 
krävs en tresidig idéskiss.

ÖPPEN UTlySNINg & Ny FoRSkNINgSSEkRETERARE

I JUNI BÖRJAR stiftelsens nya forskningssekreterare Jessica Ekström. 
Jessica Ekström är husdjursagronom och kommer från Växa Sverige 
och innan dess Svensk mjölk, hon kommer att ha en viktig roll i stif-
telsens fortsatta arbete med att skapa nytta för näringen.

Soliga vårhälsningar
Lena Strålsjö, forskningschef



konsten att gödsla en potatisåker
En litteraturstudie sammanfattar 
kunskapsläget för gödsling av potatis 
och pekar ut vilka kunskapsluckor 
som finns. Hela rapporten finns 
tillgänglig på HTTP://PARTNERSKA-

PALNARP.SLU.SE under POTATIS > 

RAPPORTER.

Projekt H0842021

Stora skillnader i självdöda och av-
livade mjölkkor mellan besättningar
I Sverige dör sju procent av mjölk-
korna oplanerat eller genom avliv-
ning. Andelen har ökat och Sverige 
ligger relativt högt. Men skillnaden 
är stor mellan besättningar. Besätt-
ningar med SRB som dominerande 
ras, Krav-godkända besättningar 
och besättningar med hög avkast-
ning har lägre dödstal medan risken 
är större på stora besättningar, vid 
längre kalvningsintervall och för 
besättningar i Norrland.
Projekt V0930041

Fosfor i dikessediment god  
indikation på medelvärde i vattnet
Det finns ett tydligt samband mellan 
hur mycket växttillgängligt fosfor 
man hittar i dikessediment och  
långtidsmedelsvärdet för den totala 
fosforhalten i det vatten som lämnar 
avrinningsområdet. Det betyder att 
fosfor i sediment kan användas som 
mätvärde för åtgärder för fosforre-
duktion och för miljöövervakning.
Projekt H0870030

långsammare nematodförökning 
med toleranta betor
Toleranta sockerbetssorter ger en 
relativt konstant skörd oavsett fö-
rekomsten av betcystnematoder i 
marken. Nematoderna blir fler även 
med toleranta betor i marken men 
ökningen är betydligt långsammare 
än med normala eller delvis toleranta 
betor.
Projekt H1044070

Mikroorganismer minskar  
risken för förorening med glyfosat
Genom att sprida en mikroorganism 
som bryter ned glyfosat tillsammans 
med själva bekämpningsmedlet går 
det att minska risken för att glyfosat 
sprids i till exempel vattendrag. Fors-
kare har undersökt hur användbara 
olika mikroorganismer är och hittat 
en, Bradyrhizobium japonicum 10169, 
som är lovande. Men innan den kan 
användas praktiskt behöver dess 
nedbrytande kapacitet förbättras.
Projekt H0933018

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

FlER FäRDIgA FoRSkNINgSPRoJEkT

Kalvens ålder  
avslöjar parasiten
Rådgivare kan använda kalvens 
ålder för att bedöma om kryptospo-
ridier ligger bakom en infektion med 
diarré. Forskarna kunde konstatera 
att det bara är värt att diagnostice-
ra kalvar med diarré för kryptospo-
ridieinfektion upp till sex veckors 
ålder. Det är resultat av ett projekt 
som finansierats genom Stiftelsen 
Lantbruksforskning. 

Det visade sig att majoriteten av de 
unga kalvar som drabbats av diarré 
och var positiva för parasitgruppen 
kryptosporidier var infekterade med 
arten Cryptosporidium parvum. Ett 
positivt provsvar för kryptosporidier 
i samband med diarré hos 1-3 veckor 
gamla kalvar betyder i princip alltid 
att Cryptosporidium parvum är orsa-
ken. Om man har diarréproblem på 
kalvar i denna ålder och får svaret 
kryptosporidier kan man därför 
arbeta ut en plan för att minska 

smittrycket utan att artbestämma 
parasiten.

Diagnostik onödigt efter sex veckor
Äldre kalvar som var infekterade 
med kryptosporidier hade i de allra 
flesta fall smittats med någon annan 
variant som inte orsakar diarré. Det 
finns alltså ingen orsak att diagnos-
ticera för kryptosporidier hos kalvar 
med diarré som är äldre än sex 
veckor.

Smittorisk för besökare
Forskarna kunde också konstatera 
att risken för smitta till människor 
vid kontakt med kryptosporidie-
infekterade kalvar i besättningar 
med diarréproblem är stor eftersom 
Cryptosporidium parvum kan infektera 
människor, men att risken gäller per-
soner som inte rutinmässigt hanterar 
kalvar.

För mer information:
Charlotte Axén, SVA
018-67 43 76, CHARLOTTE.AXEN@SVA.SE

Projekt H0950129: ”Förbättrad kryptospori-
diediagnostik hos kalv ger bättre rådgivning”

lättsmält havre ska  
stärka foderproduktionen
Vi människor äter mer havre men 
samtidigt har havreproduktionen 
minskat eftersom foderanvänd-
ningen gått ned. Anledningen är 
att de ligninrika havreskalen är så 
svårsmälta att mycket av energin 
inte tas upp av djuren. Havre har 
därför tappat i popularitet trots an-
dra positiva egenskaper. I ett projekt 
med finansiering genom Stiftelsen 
Lantbruksforskning har forskare 
identifierat havrelinjer med högre 
och lägre ligninhalt. Det är ett steg 
på vägen mot en ny, mer lättsmält, 
kommersiell foderhavresort.
Projekt H0533230

FlER FäRDIgA PRoJEkT



Fo
to

: J
ör

ge
n 

W
ik

lu
nd

/B
ild

ar
ki

ve
t.

se

Ny kunskap 
om lungmask 
bäddar för 
vaccin
Lungmask är en vanlig parasit som 
smittar betande nötkreatur. Framför 
allt märks infektionen hos unga djur 
som drabbas av hosta och kan få 
svårt att andas. Infektionen leder 
också till försämrad tillväxt och i 
värsta fall dödsfall. Det djurägarna 
kan göra är att försöka hålla betena 
fria från parasiter genom att inte 
låta djuren gå för länge på samma 
plats. Det finns också avmasknings-
medel att ta till. 

Risk för resistens
Tyvärr innebär användning av av-
maskningsmedel risk för resistens 
och betesbyte är ingen hundrapro-
centig metod för att skydda sig. Djur 
som infekterats får viss immunitet, 
men den minskar med tiden. Det be-
hövs alltså kompletterande metoder 
för att skydda sig. Ett vaccin skulle 
till exempel komma till stor nytta.

Ny kunskap om skyddsmekanismer
För att lära sig mer om hur kroppen 
agerar vid en infektion undersökte 
forskare vid SLU och SVA vad som 

händer i ett smittat djur jämfört med 
ett friskt. Kalvar som matats med 
lungmasklarver avlivades 1, 3, 5 och 
14 dagar efter infektion, analyserades 
och jämfördes med friska kontroll-
kalvar. Det visade sig bland annat 
att immunsystemet aktiverades och 
svarade mycket tidigt efter en infek-
tion. Den nya informationen från 

projektet är ett värdefullt steg mot ett 
vaccin som kan minska problemen 
med lungmask.

För mer information:
Anna Lundén, SVA 
018-67 40 00, ANNA.LUNDEN@SVA.SE

Projekt H0950238: ”Studier av immunsvaret 
mot lungmaskinfektion hos nötkreatur”

FRÅN ocH MED DEN 1 JUlI 2014 går det att söka forskningsmedel 
i Stiftelsen Lantbruksforsknings öppna utlysning. Nytt för i år är att 
utlysningen genomförs i två steg. Det första steget är öppet till och 
med den 15 september 2014. Därefter kommer ett antal sökande få 
möjlighet att skicka in en komplett ansökan. 

2014 ÖVERgÅR Stiftelsen Lantbruksforskning till en öppen utlysning 
med fyra fokusområden:

•	 Energi & biomassa

•	 Företagande

•	 Klimat & miljö

•	 Livsmedel

Det kommer fortsatt vara möjligt att få medel till projekt inom ett 
stort antal områden med relevans för de gröna näringarna. Du som 
söker medel bedömer själv i vilket fokusområde det tänkta projektet 
passar bäst. Det finns ingen koppling mellan de tidigare forsknings-
programmen och de nya fokusområdena utan du väljer område efter 
projektets innehåll och inriktning.

BEToNINg PÅ RElEVANS ocH NyTTA I STEg 1. I det första steget 
skickar du in en idéskiss på max tre sidor. Idéskissen ska vara skriven 
på svenska och innehålla projektkonstellation och rambudget. Steg 
ett öppnar den 1 juli och stänger den 15 september klockan 15.00. 
Ansökan bedöms sedan av en branschgrupp utifrån relevans och 
potential för näringen. Branschgruppen avgör vilka ansökningar som 
ges möjlighet att gå vidare till steg två.

RElEVANS ocH VETENSkAPlIg kVAlITET I STEg 2. För sökande 
som går vidare öppnar vi steg två den 1 november 2014. Senast den 
15 december klockan 15.00 ska ansökan vara inskickad. Ansökan får 
vara max tio sidor lång och ska skrivas på engelska. Den fullskaliga 
ansökan bedöms av en beredningsgrupp som består av vetenskapliga 
experter och relevanspersoner. I bedömningen vägs både vetenskap-
lig kvalitet och relevans för näringen in.

STIFTElSENS STyRElSE tar det slutgiltiga beslutet i början av 2015.

MER DETALJERADE INSTRUKTIONER för hur ansökan ska formuleras 
kommer att finnas tillgängliga på WWW.LANTBRUKSFORSKNING.SE när 
utlysningen öppnar.

SÖk FoRSkNINgSMEDEl I STIFTElSEN lANTBRUkSFoRSkNINgS ÖPPNA UTlySNINg



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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Det verkar finnas utmärkta för-
utsättningar att få reda på klö-
verhalten i vallförsök med utökad 
NIR-analys. Metoden sparar tid och 
arbete samtidigt som analysen kan 
ge ett bättre statistiskt underlag.

Den traditionella metoden för att 
bestämma klöverhalt i vallprover 
bygger på manuell sortering. Det är 
tidskrävande och görs ofta ledvis, 
i stället för rutvis, av kostnadsskäl. 
Genom att utvidga befintliga NIR-
analyser till att även omfatta klöver-
halt kan man vinna tid och förbättra 
det statistiska underlaget genom 
rutvisa analyser.

god samstämmighet mellan 
metoderna
Forskarna jämförde manuell prov-
tagning och NIR-analys och kom 
fram till att den uppmätta klöver-
halten skilde sig med knappt tio 
procent. När NIR-analysen komplet-
terades med tre manuella prov per 
vallförsök minskade skillnaden 
till knappt sju procent. Visserligen 
krävdes då en större arbetsinsats 
men tidsvinsten var fortfarande 
betydande jämfört med helt manuell 
hantering.

Mer nytta till samma kostnad
Eftersom NIR-analys av vallprover 

NIR-analys  
visar klöver-
halt i vall
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ändå görs innebär det inga extrakost-
nader att också beräkna klöverhalten. 
I takt med att den används förbättras 
också det statistiska underlaget 
och vi bör kunna se fram emot allt 
bättre analyser. Genom att ta reda 
på klöverhalten i vall får lantbru-
karna ett bättre underlag för hur 
mycket kvävegödsling som behövs 
och vilken näring vallen innehåller. 
Utmaningen nu ligger i att metoden 
ska accepteras och anammas av 
analysutförarna.

För mer information:
Anna Nyberg, SLU 
0511-672 42, ANNA.NYBERG@SLU.SE

Projekt H0860028: ”Billig och enkel bestäm-
ning av klöverhalt i vallförsök med hjälp av 
NIR-analys”

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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Risken för höga  
kadmiumhalter kan bedömas
Det går att använda geologiska 
kartor och data från flygmätning 
av uran, som kalibreras med stick-
provsanalyser av jord, för att bedöma 
risken för höga kadmiumhalter. 
Vattenprover visar att inflöden och 
utflöden av kadmium i matjorden i 
stort sett är lika stora och att de ge-
nomsnittliga halterna alltså inte ökar.
Projekt V0533114

FlER FäRDIgA PRoJEkT


