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Arctic Winery – tillverkning av mousserande fruktvin 
med champagnemetoden och svarta vinbär som bas

Projekttid: december 2017 till december 2020
Projektägare: Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Samarbetsgrupp: Norrbottens bär och grönsaker, Hemmagastronomi, SLU, Tryggves 
konsultbyrå, Cold Hand Winery och Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Utmaningen
Svartvinbärsodling har varit en stor gröda i Norrbotten och Västerbotten, men nu minskar både arealer och 
odlare. En produkt som kräver större volymer bär skulle öka avsättningsmöjligheterna för odlarna. Intresset 
kring innovativa drycker med lokal förankring som komplement till gastronomin har ökat. Genom att utnyttja 
detta kan man utveckla ett vin med högt förädlingsvärde som kan ge lönsamhet i svartvinbärsbranschen.

Innovationen
Ett högkvalitativt mousserande vin med champagne-
metoden och det karaktäristiska nordliga svartvinbäret 
som bas. Storytelling inkluderande såväl midnattssol 
som norrsken, en ökad efterfrågan på lokala drycker 
och en växande turism, ska ge detta exklusiva fruktvin 
bra förutsättningar för ökad lönsamhet hos bärodlarna. 
En organisation som kortar vägen till marknaden genom 
att involvera odlarna redan i förädlingsledet ska ingå.

Vad har gjorts?
Då vinjäsning handlar om långa processer har arbetet 
främst varit inriktat på utveckling av testprodukter, för 
att så småningom hitta den slutgiltiga produkten. Bär 
från lokala odlare har köpts in för att sedan jäsas i olika 
omgångar. Parallellt med detta utvecklas en långsiktig 
a� ärsmodell för att lösa hur produktionen ska fram-
skrida efter projektets slut.

Kontaktperson: Sara Byström, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, 
 sara.bystrom@hushallningssallskapet.se
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Bakterietillförsel ökar värdet av stallgödsel
Projekttid: augusti 2018 till december 2020
Projektägare: Hushållningssällskapet/HS Konsult AB
Samarbetsgrupp: HIR Skåne, RISE, OxyG AB, SLU, 
lantbrukare Anders Eriksson, lantbrukare Dan Pettersson 
och Hushållningssällskapet/HS Konsult AB

Innovationen
Ett bakteriepreparat som tillförs � ytgödseln ska inverka positivt på bland annat lukt, � ytgödselns egenskaper 
och hantering, samt grödornas avkastning. Preparatet kan tillsättas i stallet.

Vad har gjorts?
Nöt- och svin� ytgödsel har behandlats och lagras i demonstrationsbehållare som har liknande temperatur- och 
klimatförhållanden som hos fullskaliga stallgödselbrunnar. Innan tillförsel av bakteriepreparatet, togs gödsel-
prover för att analysera växtnäringsinnehåll och gödsel� uiditet. Behandlad och obehandlad gödsel sprids i 
utvalda grödor. Flera analyser genomföras före och efter gödselbehandling.

Utmaningen
Stora mängder � ytgödsel sprids på våra åkrar. Flytgödselomrörning kan ta � era timmar för att få en homogen 
gödsel, särskilt när gödseln innehåller mycket halm och växtrester. Lukten gör hanteringen och spridningen av � yt-
gödsel obehaglig för lantbrukare och allmänhet då bostäder allt oftare anläggs i nära anslutning till jordbruksmark.

Kontaktperson: Zahra Omer, Hushållningssällskapet/ HS Konsult AB, zahra.omer@hush.se
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BeeScanning
Projekttid: januari 2017 till juni 2019
Projektägare: FriBi Holding AB
Samarbetsgrupp: Biodlingsföretagarna, Viby Bin HB, Mellifera, 
företagare Erik Österlund, företagare Jens Frank, Teorem AB och 
FriBi Holding AB

Utmaningen
Varje år dör 15-40% av världens bin. Varroakvalstret är en viktig orsak. Biodlarna diagnosticerar infestationen 
för sent. Konventionella metoder innebär kemisk behandling och/eller dödande av bin för provtagning. Med 
Beescanning kan binas hälsa diagnosticeras omedelbart och en databas för att hitta resistenta bin byggs upp.

Innovationen
Bilder av levande bin på yngelramar tas med en 
smartphone. En app analyserar och hittar parasiten, 
ger biodlaren råd och möjlighet till behandling i tid. 
Världens största bilddatabas av bin byggs för diag-
nosticering av binas hälsa och resistensavel. Tekni-
ken baseras på neurala nätverk som kan tränas att 
hitta nya indikatorer. Appen utvecklas till ett kun-
skapsverktyg för nybörjare, för handel med bin och 
pollinationsvärdering, för rådgivning i biskötseln 
och till ett forskningsverktyg.

Vad har gjorts?
Appen är färdig och hittar Varroa, vinglösa bin och 
drottningen. En bilddatabas med mer än 10 000 
bilder och manuellt annoterade regioner � nns nu på 
http://tagger.beescanning.com.
Teknologin har lanserats och appen kan laddas ner 
gratis. Från 1:a februari kan analyser köpas för 
10 kr/ samhälle.

Kontaktperson: Björn Lagerman, FriBee Holding AB, fribi@mac.com
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Beröringsfri feberdetektion
Projekttid: juni 2017 till augusti 2019
Projektägare: Agricam AB
Samarbetsgrupp: Distriktsveterinärerna och Agricam AB

Utmaningen
Lantbruksföretag och veterinärer saknade en beröringsfri detektor för att ta tempen på husdjur såsom köttdjur, 
mjölkkor, grisar och hästar. Att tempa ett djur med vanliga termometrar var enligt distriktsveterinärerna svår-
hanterligt och gav ibland missvisande resultat, vilket kunde leda till felaktig sjukdomsdiagnos och i värsta fall 
utslagning av djuret.

Innovationen
Att möjliggöra en ökad frekvens av febermätning inom bland annat mjölkproduktionen leder till tidig detektion 
och individanpassade åtgärder. Det gäller många olika sjukdomar och tillstånd, till exempel värmestress, virus-
infektioner, lungin� ammationer och diarréer hos kalvar, livmoderin� ammationer och fästingburna sjukdomar i 
varmare länder.

Vad har gjorts?
Agricam har utvecklat en feberdetektor som mäter ögontemperatur på djur med hjälp av värmekameror. Vi har 
utvecklat en feberdetektor för en fast kamerainstallation där djuren passerar och en handhållen värmekamera-
lösning med tillhörande feber-app för exempelvis kalvar, grisar och hästar.

Kontaktperson: Ellinor Eineren, 076-8619905, ellinor.eineren@agricam.se
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Daggstopp
Projekttid: augusti 2018 till december 2021
Projektägare: RISE
Samarbetsgrupp: Lantmännen, JPC Hydraulik, 
lantbrukare Björn Erik Pettersson, professor 
emeritus Martha Vestin och RISE

Innovationen
Ett minskat problem med daggen genom att ut-
nyttja, växla upp och leda om överskottsvärme från 
tröskans motor och avgaser, alternativt tillföra extern 
värme, till material� ödet för att minska friktionen 
i tröskgodset när det passerar genom tröskverket. 
En påbyggnad av skördetröskan konstrueras eller en 
modi� kation av tröskan görs.

Vad har gjorts?
Hittills har arbetet bestått i diskussioner kring möjliga 
problemlösningar och tekniker. Den extremt torra 
sommaren gjorde fältförsök närmast omöjliga. Vi 
arbetar nu praktiskt med att anpassa en skördetröska 
för kommande fältförsök och byggande av prototyp.

Utmaningen
När temperaturen sjunker på kvällen efter en varm dag, medför luftfuktigheten dagg på mark och växtlighet. 
Daggen torkar på morgonen eller förmiddagen först när temperaturen stigit tillräckligt. Detta helt naturliga 
fenomen skapar stora svårigheter i skördetid. Om ytfuktigheten på säden är för stor går det inte att tröska. 
Det fuktiga tröskgodset sätter igen maskineriet.

Kontaktperson: Ola Pettersson RISE, ola.pettersson@ri.se och Martha Vestin, emarthag@icloud.com
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E-handelsplattform för 
närproducerade livsmedel

Projekttid: juli 2017 – juni 2019
Projektägare: Gårdsbudet AB
Samarbetsgrupp: SLU, LRF, Peterslunds Eko Odling, 
Hagby Gårdsfågel, Oaxen Krog och Gårdsbudet AB

Utmaningen
I Sverige har många försök gjorts att öka primärproducenters lönsamhet genom kortare livsmedelskedjor. Studier 
har dock visat att även om producentens pris på varorna har ökat så förbättras inte alltid lönsamheten, till stor del 
på grund av ökade administrativa kostnader med försäljningsprocessen.

Innovationen
En e-handelsplattform som kommer att minska 
kostnaderna för försäljning av livsmedel genom 
att automatisera och förenkla hela försäljnings-
processen. Det gäller från orderhantering, 
produktion, orderplock och leverans till bok-
föring, planering och rapportering. Plattformens 
e-butik och kassasystem har bred support för 
både konsument och företagsförsäljning och i 
nästa fas planerar vi att utveckla stöd för försälj-
ning och leverans till o� entliga sektorn.

Vad har gjorts?
Stora delar av e-handelsplattformen är klar, arbetet som återstår rör betalningshantering, bokföring och 
rapportering. Vi planerar att börja testa plattformen i produktion under våren 2019.

Kontaktperson: Ludvig Sunesson, Gårdsbudet AB, ludvig@gardsbudet.se
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Ett verktyg för integrerad företagsledning inom 
jordbruket med fl era näringar. Företagaren Plan B

Projekttid: december 2018 – juli 2020
Projektägare: Calumi AB
Samarbetsgrupp: Lantbrukskonsult Knut Wålstedt, 
LT Miljö, Tejarps förlag AB, Löderup Södergård, LRF 
Skåne och Calumi AB

Utmaningen
Att starta, driva och lämna över en verksamhet som 
lantbrukare och småföretagare innebär alltid att man 
investerar mycket av sig själv i sitt företag. När man 
står inför att avveckla sitt livsverk, ett ägarskifte, upp-
täcker många att detta är en mycket svår process. Det 
� esta påbörjar arbetet allt för sent, vi menar att det bör 
börja redan vid tillträdet.

Innovationen
Ett webbaserat verktyg med vars hjälp såväl rådgivare som 
enskilda företagare kan planera en hel generationscykel, 
från före tillträdet till efter nästa frånträde. Ekonomiska, 
juridiska och skattemässiga frågor belyses, liksom framtida 
pensioner, miljö- och hållbarhetsfrågor och mjuka frågor 
som värderingar och attityder. En rådgivningsplan utarbe-
tas liksom ett eget fortbildningskoncept.

Vad har gjorts?
En modul för pensionsplanering är redan väl framme, arbetet med de övriga modulerna har just påbörjats. 
Arbetet går enligt plan, vid slutdatum förväntar vi oss att ha en prototyp som testats ibland annat olika typer av 
fortbildningar och på verkliga företag, men mycket arbete kommer ännu att kvarstå innan vi har en produkt som 
är färdig att lansera på marknaden.

Kontaktperson: Knut Wålstedt, kwaalstedt@gmail.com/knut.walstedt@fplanb.se
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Fermenterade vegetabiliska livsmedel 
med Nordiskt-Baltiskt ursprung

Projekttid: januari 2019 till december 2020
Projektägare: RISE AB
Samarbetsgrupp: BoFood AB, SLU, Nordic Green Food AB, 
TFTAK (Estland) och RISE AB

Utmaningen
Det � nns ingen svensk bönbaserad högproteinyoghurt på marknaden. Vi vill producera en sådan för att kunna 
möta den växande efterfrågan på icke-animaliska livsmedel. Det � nns � era utmaningar; att hitta rätt yoghurt-
kultur, konsistensen på yoghurten och att få bort tanniner mm från bönorna. En annan utmaning är själva 
processtekniken, hur bönorna skall behandlas på vägen till yoghurt och vilka sorter som är lämpliga.

Innovationen
Olika vegetariska/veganska yoghurtliknande produkter baserade på åkerböna. Produkterna skall likna vanlig 
yoghurt men vända sig till de personer som av olika skäl inte vill eller kan äta riktig yoghurt. Vi ser i förlängningen 
även en exportmöjlighet.

Vad har gjorts?
Vi har i ett tidigare projekt sett att det går att framställa en “mjölk” baserad på åkerböna och denna upptäckt ligger 
till grund för det nuvarande projektet.

Kontaktperson:  Fredrik Fogelberg, RISE, 070-22 77 452, fredrik.fogelberg@ri.se
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Fodereffektivitet - ökad konkurrenskraft 
och minskad miljöbelastning i svensk 

nötköttsproduktion
Projekttid: oktober 2017 till november 2019
Projektägare: Hencol AB
Samarbetsgrupp: Bleckenstad Gård, Vreta Kluster och Hencol AB

Utmaningen
Foder är den stora rörliga kostnaden inom nötköttsproduktion. Att minimera den med bibehållen hög tillväxt är 
grunden för lönsamhet. Inget system � nns som under pågående produktion automatiskt kan övervaka och visa 
aktuell tillväxt och vikt hos djuren samt relatera det till fodergivan per grupp vid en viss tidpunkt. Grunden för 
en tillväxtstyrd produktion saknas!

Innovationen
Ett system för automatisk mätning av foder-
giva och detaljerad tillväxt. Även nya hjälp-
medel för ökad fodere� ektivitet baserade på 
gruppvisa fodergivor och gruppvis tillväxt 
samt för att visualisera aktuell tillväxt kopplat 
till utfodrad mängd. Detta möjliggör daglig, 
automatisk uppföljning av hur förändringar i 
fodergiva och foderstat påverkar nötkreaturens 
tillväxt under pågående produktion. Det i sin 
tur ger en mycket mer e� ektiv produktion som 
är både resursbesparande och mer lönsam.

Vad har gjorts?
AI-baserade algoritmer har tagits fram för att automatiskt kunna fånga små tillväxtförändringar och viktavvikelser 
vid autonom vägning. Från det automatiska verktyget för att övervaka varierad tillväxt korreleras faktisk fodergiva 
för gruppvis fodere� ektivitet och detektion av individers avvikande tillväxt.

Kontaktperson:  Henrik Österlund, Hencol AB, 0707-333678, henrik@hencol.se
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Färskskörd av gröna bönor
Projekttid: juli 2018 till juni 2020
Projektägare: RISE Jordbruk och Livsmedel
Samarbetsgrupp: Atria Scandinavia AB, Toppfrys 
AB, Naturbruksförvaltningen VGR, Baljväxt-
akademin och RISE Jordbruk och Livsmedel

Innovationen
Minst två produkter baserade på färska åkerbönor, 
varav en extruderad produkt. Åkerbönans smak, ut-
seende och färg ska tydligt framhävas och en positiv 
smakupplevelse ska ges.

Vad har gjorts?
De inledande aktiviteterna har fokuserat på råvarans 
egenskaper som sortval, odlingsfrågor, mognad, färg 
och smak samt på extrudering.

Utmaningen
Färska åkerbönor som livsmedel har stor potential att tilltala svenska konsumenter då efterfrågan på bönbaserade 
och lokalproducerade produkter ökar. Men i dagsläget � nns de inte tillgängliga i handeln. Det saknas innovativa 
produkter baserade på färska gröna åkerbönor som till exempel olika typer av snacks, färdig mat och smoothies.

Kontaktperson: Tomas Johansson, RISE Jordbruk och Livsmedel, tomas.johansson@ri.se

10



Give peas a chance – nya produkter och 
marknader för den svenska ärtan

Projekttid: december 2016 till december 2019
Projektägare: RIsE Jordbruk och Livsmedel
Samarbetsgrupp: Food For Progress AB, Lyckeby Starch AB, 
Skånes ärtodlarförening och RISE

Utmaningen
Ett hållbar svenskt råvarualternativ till sojabönan 
som grund för att producera nya växtbaserade livs-
medel som kan ersätta animaliska konsumentpro-
dukter. Därmed åstadkommer man tre vinster; 
minskad klimatpåverkan, förbättrad folkhälsa och 
lokal, lönsam svensk jordbruksproduktion.

Innovationen
En helt ny produktkategori av vegetariska livsmedel från svensk ärta och samtidigt utveckla svensk ärtodling till att 
producera en råvara med optimala egenskaper för detta ändamål. Innovationen baseras på egenskapen hos ärtprotei-
ner att bilda ett sammanlänkat � bernätverk när de utsätts för rätt temperatur och tryck. Detta ger möjlighet att 
skapa nya sorters livsmedel med unik smak och konsistens som ersättning för framförallt kött-och charkprodukter.

Vad har gjorts?
Försöksodlingar med avseende på sort och mognadsgrad har genomförts och råvarornas innehåll och fysikaliska 
egenskaper har karakteriserats under hösten 2018 och vintern 2019. Utifrån dessa har de ärtsorter med störst poten-
tial att användas i växtbaserade livsmedel identi� erats. Detta kommer undersökas vidare under 2019 års odlings-
säsong. Försök med att utveckla texturerade livsmedel ifrån råvarorna har också påbörjats och visar lovande resultat.

Kontaktperson: Lina Svanberg, RISE, lina.svanberg@ri.se, 010-516 66 79
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IoT och artifi ciell intelligens för att öka 
konkurrenskraften i svensk frukt- och 

vinproduktion- världsnyhet i branschen
Projekttid: juli 2018 till december 2020
Projektägare: Creative Future Business AB
Samarbetsgrupp: SLU, RISE, AutoIDexpert Scandinavia, Cystellar, 
itWine, Svep Design Centre, Future Place Leadership, Sensefarm AB, 
Flyinge vingård, Kiviks Musteri och Creative Future Business AB

Utmaningen
Ett välfungerande beslutssystem som möjliggör en hållbar och konkurrenskraftig produktion av frukt och 
vindruvor där skördens kvalitetsvariationer kan begränsas.

Innovationen
Ett intelligent, självlärande, öppet och skalbart beslutssystem som utvecklats med utgångspunkt i äpple- och 
vinodling. Det bygger på ett � nmaskigt beslutsunderlag med registreringar från � era mätpunkter som enkelt 
blir tillgängliga för användaren. Till systemet kopplas kända prognos- och varningsverktyg gällande bevattning, 
växtsjukdomar och skördemognad. Hela systemet byggs upp med AI-teknik som på sikt gör det självlärande.

Vad har gjorts?
Arbete med att ta fram speci� ka algoritmer har påbörjats. Val av konnek-
tivitetslösning har gjorts. Sensorpaket har utvärderats, två sensorpaket har 
köpts och ett av dessa har kon� gurerats och uppkopplingen testats. Sensor-
paketen innehåller sensorer för mätning av luft- och marktemperatur och 
fuktighet i luften, temperatur och fuktighet i marken, solstrålning, blad-
fuktighet samt väderstation (vindstyrka, vindriktning, nederbörd).

Kontaktperson:  Christina Skjöldebrand, CFB Creative Future Business AB, christina@creativefuturebusiness.com 
och Christer Johansson, itWine AB, christer_44@telia.com
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Kamera för att digitalt väga grisar 
och nötboskap i stallmiljö

Projekttid: juli 2017 – december 2019
Projektägare: Agroväst
Samarbetsgrupp: Buhrenstjerna farming, IBM, Smart Agritech 
Solutions of Sweden, Svenska Köttföretagen, RISE och Agroväst

Utmaningen
Att slakta grisar och nötkreatur vid rätt vikt är viktigt för producenternas betalning, men också väsentligt utifrån 
konsumentens önskemål om storlekar på detaljer. I princip hela täckningsbidraget försvinner för producenten 
om man missar bäst betalda viktgrupper. Vägning av djuren är såväl mycket arbetskrävande som riskfyllt för både 
personal och djur.

Innovationen
En digital lösning som väger grisar och nötkreatur 
under uppfödningstiden för produktionsuppföljning. 
Lösningen är baserad på kamerateknik och självlärande 
bildbehandling. Den möter behovet av att på ett e� ektivt 
och riskfritt sätt kunna följa djurens tillväxt från 
liten gris eller kalv till slakt. Därigenom får uppfödaren 
bättre förutsättningar för bättre lönsamhet, produktions-
resultat och arbetsmiljö liksom förbättrad djurhälsa.

Vad har gjorts?
Delar av tekniken är klar och har testats hos två grisuppfödare. Den algoritm som väger grisarna har för� nats och 
bedöms fungera med hög precision. Ytterligare algoritmer med andra funktioner utvecklas parallellt för att det ska 
bli ett komplett och � exibelt system som passar olika typer av grisstallar. Därefter ska de olika delarna kopplas sam-
man genom systemdesign, och genomgå slutliga tester, innan det blir dags för marknadsintroduktion.

Kontaktperson:  Jens Juul, Agroväst, jens.juul@agrovast.se

13



Klimatströ, lokalt värmebehandlat 
kvalitetssäkrat rörfl enströ i kretslopp

Projekttid: hösten 2017 till juni 2020
Projektägare: RISE, Research Institutes of Sweden
Samarbetsgrupp: Glommens Miljöenergi AB, Sven-Erik Wiklund, 
Väståkra gård, Bengt Erlandsson, Stall Simontorp och RISE

Utmaningen
Det råder brist på kostnadse� ektiv småskalig teknik för en lönsam produktion av rör� enströ på gårdsnivå med 
max 50 ha odlingsareal. En av få lämpliga processer är den polska skruvpressen Biomasser, som måste komplette-
ras med innovativa lösningar som gör ströproduktionen mer automatiserad, e� ektiv och kvalitetssäkrad. Slut-
produktens kvalitet påverkas av råvarans beska� enhet, en utmaning i sig, då fukthalt och stråkvalitet kan variera.

Innovationen
En produktionslinje för rör� ensströ som är e� ektiv, 
tillförlitlig, lönsam och periodvis kan � ärrövervakas. 
Många moment och utmaningar ska klaras som 
sönderdelning av balar, inmatning i press, damm-
problematik, brandskydd, presstemperatur, motstånd 
i brikettbana, brikettriv, paketering i kundvänlig för-
packning och kvalitetskontroll.

Vad har gjorts?
Utvärdering har skett gällande utrustning för råvaru-
lager med automatiskt inmatning, system för styrning 
och övervakning samt paketering av slutprodukt. Utvär-
dering har också skett av en ny version av Biomasser lik-
som av tid och temperatur i pressen för hygienisering.
Test och modi� ering har gjorts av paketeringslösning 
och prototyp för brikettriv. Tester av Klimatströ har 
gjorts hos hästar och � äderfä. Varumärket KLIMAT-
STRÖ är registrerat och godkänt.

Kontaktperson:  Cecilia Wahlberg Roslund, CEWARO, cecilia@cewaro.se

14



Lönsam renskötsel
Projekttid: augusti 2016 till december 2019
Projektägare: Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Samarbetsgrupp:  Biergo, Arvidsjaur renslakt, V Kikkijaur Sameby, 
Mausjaur Sameby, Matthias Dahlgren Restauranger AB och Hushåll-
ningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Utmaningen
Utbyggnad av älvar, gruvor och städer hotar ren-
skötseln då tillgängligt renbetesland minskar. Lön-
samheten inom renskötseln är låg. Allt kött går i 
princip till grossister, där priset till renskötaren är 
lågt och där renköttet som varumärke späs ut i då-
liga och massproducerade produkter och därmed 
förlorar i värde. För ökad lönsamhet krävs ökad 
förädling, med mer av förädlingsvärdet till den 
renskötande samen samt ökad tillgänglighet för 
konsumenten.

Innovationen
Ökad lönsamhet i renskötseln genom utveckling av premiumprodukter av ren. Dessa ska vara ett skyltfönster 
för renkött och bidra till att öka tillgängligheten och synliggöra renkött för konsumenten. Innovationen utvecklas 
i samverkan mellan aktörer längs värdekedjan. Samtidigt tas en ny a� ärsmodell fram och testas i syfte att öka 
den enskilde renskötarens/renägarens möjlighet att agera a� ärsmässigt på en marknad.

Vad har gjorts?
Arbetet har varit inriktat på att utveckla produkter, nya sätt att organisera a� ärer samt nya sätt (för rennäringen) 
att kommunicera med marknaden. En ny a� ärsmodell som ökar renskötares/renägares delaktighet och a� ärsmäs-
sighet i värdekedjan har tagits fram. En del arbete är klart, annat ska � njusteras och en del återstår: en � njustering 
av de premiumprodukter som ska lanseras respektive en hållbarhetsredovisning av renskötseln som kan bidra till 
produkternas trovärdighet. Lansering planeras till september 2019.

Kontaktperson: Susanne Johnsson, Biergo, susanne@biergo.se, Helena Zimmer, Hushållningssällskapet Norrbotten 
Västerbotten, helena.zimmer@hushallningssallaskapet.se och Sta� an Naess, Matthias Dahlgren Restauranger AB, 
Sta� an.Naess@mdghs.com
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Miljösmarta premiumprodukter 
– musselkött som proteinråvara

Projekttid: oktober 2017 till mars 2020
Projektägare: Musselfeed AB
Samarbetsgrupp: Lantbrukare Maria Karlsson, foderrådgivare 
Karin Velander, Åsa Odelros AB, Organic Sweden, Föreningen 
för ekologisk � äderfäproduktion och Musselfeed AB

Innovationen
En konkurrenskraftig modell för premiumprodukter, 
hela leveranskedjan med miljösmart proteinråvara från 
mussla, till � äderfä. Målet är en ny produkt med hög 
kvalité som förbättrar konkurrenskraften och möjliggör 
ett nytt segment för premiumprodukter såsom ägg och 
kyckling. Det gäller speciellt för de � äderfäproducenter 
som väljer att sälja sina produkter själva och för 
producenter i glesbygd. 

Vad har gjorts?
Positiva resultat på ägg, höna och kyckling: all nödvän-
dig forskning för lansering är klar. Försök där � äderfä 
har utfodrats med proteinfoder från mussla har visat 
mycket godaresultat. Dels innehåller fodret naturligt 
de aminosyror som djuren behöver, dels har protein-
fodret från mussla en positiv e� ekt på slutprodukten. 
En processanläggning etableras på Orust.

Utmaningen
100 % ekologiskt foder – en utmaning som ska lösas. Idag � nns det över en miljon ekologiska värphöns i 
Sverige. Efterfrågan på ekologiska livsmedelsprodukter ökar och idag står de för nära åtta procent av den totala 
livsmedelsförsäljningen. Det största problemet för att nå 100 % ekologiskt foder är proteinförsörjningen. I
konventionell produktion tillsätts syntetiska aminosyror för att balansera djurens näringsbehov. 

Kontaktperson:  So� a Kocher, MusselfeedAB, so� a@musselfeed.com
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Minskad fosfortillförsel genom förbättrad 
tillgänglighet vid tillväxtens start i majs

Projekttid: 2017-10-10 till 2020-06-01
Projektägare: Hushållningssällskapet Skåne
Samarbetsgrupp: HS Konsult AB, Scandinavian 
Seed AB, Yara AB, Norotec AB och Hushållnings-
sällskapet Skåne

Utmaningen
Minskad fosforgödsling, som i sin tur gör att miljö-
belastningen minskas och odlarnas ekonomi förbättras. 
Dagens rådgivning rekommenderar en startgiva med 
mineralfosfor, trots höga fosfor-klasser i marken och 
mycket stallgödsel i växtföljden.

Innovationen
Majsutsädet behandlas med ett ämne som gör fosfor i 
mark och stallgödsel lättgängligt vid tillväxtens start. 
Alternativt används en produkt innehållande fosfor, 
vars smartare placering på utsädet, gör att betydligt 
mindre fosfor går åt. Potentiellt kan 421 ton fosfor och 
500 kr/ha sparas per år inom svensk majsodling genom 
att startgivan av fosfor kan tas bort.

Vad har gjorts?
Av 10 skördade fält 2018 blev det ingen skillnad på obehandlat, behandlat och sådd med startgiva. Två fält ur-
skilde sig dock från de övriga: Vanneberga (fosfor-klass IVB, pH 6,9) hade högst skörd med startgiva (17 ton TS/
ha). Eljaröd (fosfor-klass V, pH 5,9) hade högst skörd med behandlat utsäde (19 ton TS/ha). En förklaring till 
resultaten är det extremt torra året 2018. Vi vet inte hur mycket fosfor som är tillgängligt i marken eller hur 
fosfor beter sig olika jordarter. Dagens analysmetod ger inte svar på detta.

Kontaktperson: Magnus Nilsson, Hushållningssällskapet Skåne, 0708-161086, 
magnus.nilsson@hushallningssallskapet.se
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Mobil hygienisering
Projekttid: april 2017 till december 2019
Projektägare: MMG konsult AB
Samarbetsgrupp: TCkraft, Kjellstedt consulting, 
RISE Jordbruk och Livsmedel, MINAB och 
MMG konsult AB

Utmaningen
Inom livsmedelsindustrin produceras stora mängder organiskt avfall. Om materialet hygieniseras kan avfallet 
rötas för att producera energi. Så sker idag, men enbart på stora anläggningar och i storstadsregioner. Små biogas-
gårdar har en hög investering i förhållande till producerad gasmängd. Externt substrat som ökar gasproduktio-
nen är positivt, men de har inte råd att ensamma investera i en hygieniseringsanläggning.

Innovationen
En komplett utrustning för hygienisering placerad i en 
20ft container. Containern är � yttbar och kan ägas av 
� era små biogasgårdar, vilket minskar den ekonomiska 
risken. Den kan stå ”permanent” hos en livsmedels-
industri eller � yttas och betjäna � era. Färdighygieniserat 
material körs ut till biogasgårdar. Containern är inte 
fast egendom, � nansieringen löses enklare och den har 
ett andrahandsvärde och kan avyttras. 

Vad har gjorts?
Förråds-, uppvärmnings-och kyltank samt värme-
växlare har tillverkats och installerats i en 20ft container. 
El, styrsystem,värme och rörledningar är klara. Syste-
met har testkörts med vatten och med egen � ytgödsel. 
Efter att tillstånd erhållits från Jordbruksverket kom-
mer systemet hygienisera � skrens som sedan rötas i en 
biogasanläggning.

Kontaktperson: Mats Gustafsson, MMG konsult AB, 0702267533, mats@mmgkonsult.se
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Multifunktionella skyddszoner – SamZoner
Projekttid: maj 2017 – nov 2020
Projektägare: Odling i Balans
Samarbetsgrupp:  Lantmännen,
Hushållningssällskapet, HIR Skåne, Svenskt
växtskydd, SLU, WWF, Odling i Balans

Utmaningen
Att bibehålla kantzonens viktiga funktion att
skydda vattenmiljön från oavsiktlig spridning av
växtnäring och växtskyddsmedel samtidigt som
ekosystemtjänster och biodiversitet främjas.
Mångfunktionalitet eftersträvas såsom exempelvis; 
skydd av vatten, främja biodiversitet, främja polli-
nering och naturliga � ender till skadegörare, främ-
ja fältvilt, anlägga körväg eller beträda med � era.

Innovationen
Att med stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet ta 
fram ett koncept för kantzoner som är praktiskt till-
lämpbart och intressant för lantbrukare att genomföra. 
Det ska leda till nya a� ärer såsom odling och försälj-
ning av utsäde samt ny odlingsrådgivning.

SamZoner ska ge lantbrukaren säkrare skördar genom 
bättre pollinering, ett förbättrat skydd av vattenmiljön, 
samt en rikare biodiversitet på gården.

Vad har gjorts?
Ett 30-tal önskade funktioner har identi� erats under planeringsarbetet. Ört- och gräsblandningar för de önskade 
funktionerna har tagits fram och testats på gårdar under 2018. Erfarenheterna av den praktiska odlingen har ana-
lyserats liksom förutsättningarna för att inkludera SamZonerna i nuvarande stödsystem. Erfarenheterna kommer 
att sammanställas i form av en praktisk hjälpreda till lantbrukare. 2018 års test har visat lovande resultat i form av 
ökade mängden insekter, pollinerare, fältvilt, fåglar. Flertalet av pilotgårdarna uttalar entusiasm över amZonerna. 
”Vad vackert det är och nu ser jag att det fungerar”, uttryckte en lantbrukare. Några av de testade blandningarna 
marknadsförs redan till 2019 års odlingssäsong.

Kontaktperson:  Helena Elmquist, Odling I Balans, helena.elmquist@odlingibalans.com
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Mätning av mjölkurea på gårdsnivå

Projekttid: februari 2018 till februari 2020
Projektägare: Sveriges Lantbruksuniversitet

Samarbetsgrupp: Linköpings universitet, Växa Sverige, 
Yttergärde lantbruk och Sveriges Lantbruksuniversitet

Utmaningen
Växa Sverige introducerade 1993 mätning av mjölkurea som ett verktyg för att balansera kornas foderstater. 
Problemet är att mätningar i tankmjölk inte tillåter justering av individuella kors foderstater och att kokontrollens 
individuella mätningar (MID-IR) har låg tillförlitlighet och utförs för sällan för att vara användbara.

Innovationen
En billig ureasensor med hög noggrannhet med applikation på gården. Sensorn skall kunna användas direkt i ett 
handhållet mätinstrument eller inkorporeras av slutanvändaren i ett automatiskt mjölkningssystem.

Vad har gjorts?
Linköpings universitet har tillverkat en PANI-PSS-elektrod (polyanilin-sulfonerad polystyren) som redan � nns 
för applikation på humanserum. Den har dock för hög känslighet jämfört med komjölk. En lösning på detta 
problem är det som vi arbetar med för närvarande.

Kontaktperson: Peter Udén, peter.uden@slu.se
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Ny teknik för id-märkning, vägning 
och hantering av ren

Projekttid: juli 2017 till juni 2020
Projektägare: Per Mikael Utsi, Arjeplog
Samarbetsgrupp:  Dataingenjör Juvva Anta Utsi, renskötare Simmon 
Ailu Utsi, renskötare Lars Miguel Utsi, rådgivare Stig Rune Smuk och 
forskare och renskötare Per Mikael Utsi

Utmaningen
För att uppnå optimal anpassning av renantalet till betesresursen, optimal hjordstruktur och systematiskt urval av 
livdjur krävs förbättrad och förenklad teknik för fasthållning, vägning, märkning, identi� ering och övrig manuell 
hantering av renar. Det behövs också program för registrering, analys och urval.

Innovationen
Ny teknik inom rennäringen för
• individmärkning och identi� ering av renar
• vägning och annan manuell hantering av 

renar och
• registrering och bearbetning av individdata 

om renar.

Vad har gjorts?
En kontrollgrupp på cirka 300 renar i en ren-
hjord på cirka 4 000 djur bär öronbrickor för 
automatisk digital avläsning och registrering 
med hjälp av RFID-teknik. Avläsningen fung-
erar och ett antennsystem utvecklas för optimal 
täckning av en renhjord i hägn. Prototyper för 
� xering och vägning i samband med märkning, 
behandling och lastning/slussning utvecklas 
och prövas. Lämplig datautrustning med säker 
strömförsörjning och stor tålighet utprövas.

Kontaktperson:  Per Mikael Utsi, pm@utsi.se
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Platsspecifi k ogräsbekämpning

Projekttid: januari 2018 till december 2020
Projektägare: Agroväst
Samarbetsgrupp:  Dataväxt, Drönarbolaget, Hushållningssällskapet 
Skaraborg, RISE, SLU, Solvi, Västra Götalandsregionens Naturbruks-
förvaltning och Agroväst

Utmaningen
Idag appliceras kemiskt växtskydd på hela 
markytan oavsett om det behövs eller ej. Ur 
ett IPM-perspektiv är det önskvärt att bättre 
än idag kunna anpassa bekämpningar efter 
behoven och även ta hänsyn till inomfälts-
variationer. Onödig användning av växtskydds-
medel kan leda till att organismer som bidrar 
till biologisk mångfald, men ej påverkar lön-
samheten, försvinner. En annan e� ekt är onö-
digt läckage ut i vattendrag.

Innovationen
En produkt som kan användas för målstyrd, platsspeci� k, applicering av herbicider. En systemlösning ska skapas 
– från datainsamling till åtgärd – för behovsanpassning av växtodlingens kemikalieanvändning. Den ska bygga på 
användning av obemannade � ygfarkoster, UAV (drönare), för datainsamling.

Vad har gjorts?
Hittills har ett antal olika drönare testats för bildinsamling och olika � yghöjder har utprovats både under våren och 
hösten 2018. Dessutom har lovande bildanalysalgoritmer tagits farm som tycks kunna särskilja gröda och ogräs. 
Diskussion om datahantering och datalagring liksom hur man kan använda hjälpvariabler för att bättre planera 
bildinsamlingen har påbörjats.

Kontaktperson:  � omas Börjesson, Agroväst, thomas.borjesson@agrovast.se
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Självrengörande golv för grisar
Projekttid: oktober 2017 – juli 2019
Projektägare: Moving Floor Gotland AB
Samarbetsgrupp: Lantbrukare Olof Ahlby, 
Gård och Djurhälsan AB Gotland och Moving 
Floor Gotland AB

Utmaningen
Konventionella grisstallar, internationellt, har � era 
problem; otillräcklig hygien som kompenseras med 
antibiotika och/eller hormoner och hög ammoniak-
nivå. Hög beläggning för att hålla spalten ren skapar 
stress och svansbitning. Man har svårigheter att 
använda strömedel och stora mängder vatten 
används för att hålla rent.

Innovationen
En automatiskt rengjord grisbox via rörlig matta som 
ökar hygienen och minskar smittspridning. Minimerad 
vattenanvändning och kontinuerlig utförsel av gödsel 
bidrar till minskad ammoniakavgång. En sluten liggyta 
möjliggör användning av strömedel och kräver inte 
hög beläggning. En förbättrad lönsamhet för produ-
centen förväntas. 

Vad har gjorts?
Idag är produkten färdigkonstruerad. En patenterad matta har tagits fram och veri� erats, ett grisstall färdigställts 
och en första testomgång med grisar har genomförts. Jämförelse med ett referensstall har visat ökad tillväxt, lägre 
ammoniakavgång och god djurhälsa. Produkten upplevs användarvänlig. Fortlöpande arbete med tester, uppfölj-
ning och optimering gällande stallmiljö, djurhälsa och djurbeteende. 

Kontaktperson: Peg Söderberg, Moving Floor Gotland AB, peg@moving� oor.se
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Svenska proteingrödor som industriråvara

Projekttid: april 2016 till december 2019
Projektägare: RISE Jordbruk och Livsmedel
Samarbetsgrupp:  Hushållningssällskapet Väst, 
Nordisk Råvara AB, Lantmännen AB, Veggi AB, 
So Fyngy! och RISE

Utmaningen
Det pågående ”proteinskiftet”, med fokus på att hitta hållbara och hälsosamma proteinkällor. Detta är något som 
allt � er konsumenter efterfrågar, vilket också lett till en kraftigt ökad efterfrågan på nya växtbaserade proteinkällor 
de senaste åren.

Innovationen
Att svenskt jordbruk långsiktigt och storskaligt kan producera vegetabilisk proteinråvara baserade på fababöna 
(bondbönor och åkerbönor) och blå lupin/sötlupin (Lupinus angustifolius) till i första hand svensk och i andra 
hand internationell livsmedelsindustri. Proteinråvaran ska kunna användas till en ny generation hälsosamma, 
miljö- och klimatanpassade och ekonomiskt bärkraftiga livsmedel.

Vad har gjorts?
Tre stycken prototypprodukter ifrån faba och lupin har utvecklats; en pastaprodukt, en snacksprodukt och ett 
köttsubstitut. Parallellt har även måltidskoncept baserad på lupin och fababöna lämpliga för o� entlig sektor ut-
vecklats. Odlingsförsök av proteingrödorna lupin och fababöna har också genomförts både i liten och stor skala.

Kontaktperson:  Lina Svanberg, RISE, lina.svanberg@ri.se, 010-516 66 79
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Utgödslingslarm BreakBox
Projekttid: oktober 2017 till mars 2019
Projektägare: MMG konsult AB
Samarbetsgrupp: Sveaverken, TCkraft, Yttergärde 
Lantbruk AB och MMG konsult AB

Utmaningen
I stallar för nötkreatur och grisar är linspel det vanligaste utgödslingssystemet. Den lina som via två linspel drar 
gödselskrapan fram/åter nöts och går av med tiden. Vid ett linbrott fortsätter det dragande linspelet att dra. Det 
smutsiga reparationsarbetet tar lång tid, ca 2 timmar, samtidigt som outgödslade gångar ger en försämrad djur-
miljö och smutsiga djur.

Innovationen
På linspelen monteras givare som genererar 
pulser vid drift. Om ett av linspelen slutar 
generera pulser för att linan gått avbryter 
övervakningssystemet BreakBox strömmen 
till båda linspelen och ger larm.Vid ett lin-
brott hinner skrapa och lina bara för� ytta 
sig 1-2meter från ”brottsplatsen” innan sys-
temet stänger av och larmar. 

Vad har gjorts?
Övervakningssystemet BreakBox har utvecklats och testats på 4 mjölkgårdar. En multikonsol för pulsgivarna har 
tagits fram som passar de � esta märken på marknaden. BreakBox kan övervaka två separata linspelsutgödslingar 
och systemets känslighet kan programmeras och ändras via dess larm/resetknappar.  BreakBox är patentsökt, 
visades på Elmia lantbruk 2018 och kommer efter projektavslut säljas via Sveaverkens be� ntliga säljkanaler.

Kontaktperson:  Mats Gustafsson, MMG konsult AB, 0702-267533, mats@mmgkonsult.se
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Utveckling av näringsladdad broccolisoppa

Projekttid: februari 2017 till december 2019
Projektägare: Grönsaksmästarna Nordic AB
Samarbetsgrupp:  SLU, RISE och Grönsaksmästarna Nordic AB

Utmaningen
Gruppen hälsomedvetna konsumenter efterfrågar produkter med dokumenterad hälsopro� l. En ny broccoli-
soppa som bygger på en broccoli med högt innehåll av glucoraphanin skapar en unik produkt.

Innovationen
En broccolisoppa med fokus på den för förädlingsindustrin nya broccoliråvaran som har hög halt av glucorapha-
nin. Det ska vara en attraktiv, god och hälsofrämjande broccolisoppa som ska kunna vara på marknaden snart ef-
ter projektets slut. En lyckad produkt innebär också att � er odlare anlitas för kontraktsodling av broccolin och att 
� er arbetstillfällen uppstår i de övriga leden.

Vad har gjorts?
Olika recept har tagits fram och provats när det gäller sensoriska egenskaper. Den sensoriska bedömningen har 
gjorts dels i samarbetsgruppen vid framtagande av lämpliga grundrecept, och dels i fokusgrupp gällande ett par 
valda sopprecept. Olika tillverkningsanläggningar har besökts och tillverkare av soppan har hittats. Diskussion 
kring hållbarhet och utförande av hållbarhetstester pågår.

Kontaktperson:  Stefan Tadic, Grönsaksmästarna Nordic AB, stefan@gronsaksmastarna.se
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Vallskördemaskinen Multifl ow
Projekttid: april 2016 till december 2019
Projektägare: Agroväst
Samarbetsgrupp: Företagsanalys, Gothia Redskap 
& Ekoväxt, Imsson Naturteknik, RISE och Agroväst

Utmaningen
Vallskörden kräver upp till fyra olika maskiner för arbetsmomenten slåtter-vändning-strängläggning-luftning. 
Det innebär kostnader i form av maskininköp, transporter på väg och ställtider vid maskinbyte. Andra problem 
är markpackning och mekaniska skador på växterna. Dagens teknik orsakar även att jord och andra föroreningar 
blandas in i fodret, vilket leder till en sämre foderkvalitet och slitage på efterföljande maskiner.

Innovationen
Multi� ow ersätter fyra andra maskiner för arbetsmomenten slåtter, vändning, strängläggning och luftning. 
Den goda markföljningen gör att jord och andra föroreningar inte blandas in i fodret. Det förbättrar möjligheterna 
att få en lyckad ensilering och ett foder med högre näringsvärde och kvalitet. Med Multi� ow genomförs � era 
arbetsoperationer där traktorn alltid går i samma körspår på fältet, vilket minskar markpackningen och bidrar 
till en högre skörd.

Vad har gjorts?
Bygget av fullskaleprototypen pågår för fullt i RISE 
verkstad i Uppsala. Imsson Naturteknik har tillsam-
mans med RISE jobbat med design, konstruktion, 
hållfasthetsberäkningar och materialval. Den högra 
delen av maskinen är strax klar, varpå bygget av den 
vänstra delen tar vid. Fullskaleprototypen ska testas 
och utvärderas i fält under sommaren 2019.

Kontaktperson: Kristina Anderback, Agroväst, kristina.anderback@agrovast.se

2727



Automatiserad vertikal odling i staden
Projekttid: november 2017 till oktober 2018
Projektägare: Grönska Stadsodling 365 AB
Samarbetsgrupp: Sveriges Lantbruksuniversitet, Hanter Ingenjörsteknik 
AB, Midcraft Elteknik AB och Grönska Stadsodling 365 AB

Utmaningen
Lokal produktion av grönsaker och örter oavsett säsong. Utmaningen är att minska på kostnaderna och öka 
e� ektiviteten – något som kan lösas med hjälp av automation och vertikal odling.

Innovationen
Lokal produktion av grönsaker och örter oavsett säsong. 
Utmaningen är att minska på kostnaderna och öka e� ek-
tiviteten – något som kan lösas med hjälp av automation 
och vertikal odling.

Vad har gjorts?
I projektet har automation utretts och utvecklats för 
olika delar av odlingsprocessen för vertikal odling.
En testanläggning har konstruerats i södra Stockholm 
vilken vi använt för att bedriva tester. Under projektets 
senare del påbörjades konstruktionen av en storskalig 
vertikal odling där resultaten från detta projekt imple-
menterats. Denna storskaliga odling är belägen i 
Huddinge och är Nordens största vertikala odling.

Kontaktperson: Natalie de Brun, natalie@gronska.org



Brunnsmarkering för att förhindra påkörning 
samt negativ miljöpåverkan

Projekttid: oktober 2017 till december 2018
Projektägare: Owe Johansson, Raggården, Vara
Samarbetsgrupp: Hushållningssällskapet Skaraborg och Owe Johansson

Utmaningen
Påkörning av brunnar i åkermark och diken förorsakar idag problem för lantbrukare. Det är främst genom sönder-
körning av skördemaskiner, tröskor och vallskördemaskiner, med stillestånd och reparationskostnader som följd 
och även kostnader för reparationer av brunnar. Det � nns också ett miljökrav att ta hänsyn till, att man inte ska 
spruta närmare än två meter från brunnen. Missas detta kan bekämpningsmedel komma ut i dräneringen.

Innovationen
En brunnsmarkering som är stationär, som monteras 
på en minut och håller i 15 år. Stark anfästning gör att 
exempelvis djur inte kan få loss brunnsmarkeringen. 
Fordon kan passera över markeringen och brunnen med 
gödsel- och sprutramper monterade genom markeringens 
stora böjningsförmåga ända ner till brunnens höjd. 

Vad har gjorts?
En prototyp � nns framtagen som kommer att förbättra 
lantbrukets konkurrenskraft genom kostnadsbesparing 
för lantbrukaren i form av minskade reparationer samt 
minskat stillestånd i skördekedjan.

Kontaktperson: Owe Johansson, 070-811 32 65, owe@raggarden.com



Digital klassifi cering av slaktade nötkreatur 
och får enligt EUROP-skalan

Projekttid: juli 2017 till december 2019
Projektägare: Agroväst
Samarbetsgrupp: Lantbrukare Dan Waldemarsson, IBM, Lena Myrenius, 
KLS Ugglarps, Smart Agritech Solutions of Sweden, RISE och Agroväst

Utmaningen
Idag sker klassning enligt EUROP-systemet av personal anställda av slakteriet under övervakning och kalibrering 
av Jordbruksverket. Klassningen av enskild slaktkropp skiljer sig sannolikt minst en klass med dagens system 
beroende på klassi� cerare, uppfödare och marknadsläge. Volatiliteten i dagens system gör att svenskt nöt- och 
lammkött har svårt att konkurrera i premiumsegmentet med importerat kött. De importerade slaktkropparna 
håller helt enkelt en jämnare kvalitet gällande muskel- och fettansättning.

Innovationen
En digital klassi� cering av slaktade nötkreatur och får 
enligt EUROP-skalan som blir säkrare, jämnare och rätt-
visare för såväl uppfödare, slakt- och styckningsindustri. 
Systemet ger dessutom goda möjligheter att skapa en för 
hela Europa överlägsen databas i syfte att öka kunskapen 
om slaktkroppskvalitet till gagn för både uppfödning och 
ytterst konsument.

Vad har gjorts?
Arbetet hittills har omfattat förberedande övningar med 
IBM för att kartlägga och prioritera behoven för en så 
kallad MVP (Minimum Viable Product), första säljbara 
produkten. Praktiskt arbete har startats med bygge av en 
bilddatabas och testhårdvara, metodutveckling för bild-
analys och datautvärdering samt skapande av algoritm där 
IBMs ”machine learning”- experter inom bildanalys varit 
delaktiga.

Kontaktperson: Jens Juul, Agroväst, jens.juul@agrovast.se



Infofusion Fusarium
Projekttid: april 2017 till december 2020
Projektägare: Agroväst
Samarbetsgrupp: Dataväxt, Hushållningssällskapet Skaraborg, Högskolan 
i Skövde, Lantmännen, Sveriges Lantbruksuniversitet och Agroväst

Utmaningen
Problemen med Fusariuminfektioner och förhöjda halter av Fusariumtoxiner, främst DON har aktualiserats på 
senare år och problemen har varit särskilt stora för havre i Västsverige. Det är vanligt att man bekämpar Fusarium 
med fungicider. Bekämpningen är dyr, cirka 500 Skr/hektar, och i många fall onödig, eftersom man inte har ett 
tillräckligt stabilt underlag för att bedöma när en bekämpning verkligen behövs.

Innovationen
Ett gårdsbaserat beslutsstöd för att bedöma risken för 
Fusariumangrepp och förhöjda deoxynivalenol (DON)-
halter i spannmål. Beslutsstödet kommer att utformas 
som en webb-applikation med kartfunktion. Den kom-
mer att kunna hantera både omvärldsdata, såsom väder, 
samt gårds- och fältspeci� ka data, exempelvis förfrukt, 
sort, jordarter, satellitdata och historiska DON-data. 
Produkten ska kunna användas av rådgivare och lant-
brukare, men även inom spannmålshandeln.

Vad har gjorts?
Hittills har vi i projektet främst arbetat med att för� na ett generellt beslutstöd, som inte kräver att data från lant-
brukare inhämtas. De faktorer som vi förutom väder arbetar med är historiska DON-data från de gårdar som vi har 
data från och även fältdata, exempelvis jordart men även fältens topogra� . Vi har även börjat att samla in gårds-
speci� ka data med hjälp av intervjuer och frågeformulär.

Kontaktperson: � omas Börjesson, Agroväst, 070-5598559, thomas.borjesson@agrovast.se



Lammlyftet – en svensk standard 
för lammköttskvalitet

Projekttid: juni 2017 till december 2020
Projektägare: Lantbrukarnas Riksförbund, LRF Kött
Samarbetsgrupp: Svenska Köttföretagen, Sveriges lantbruksuniversitet, 
Svenska Fåravelsförbundet, Sveriges lammproducenter, KLS Ugglarps, 
Svenska Leicesterfårföreningen och Lantbrukarnas Riksförbund

Utmaningen
Efterfrågan på svenskt lammkött är 
stor, men produktionsvolymen liten. 
Endast 30 % av det som konsumeras 
i Sverige är svenskt. De svenska pro-
ducenterna använder många olika 
produktionsmodeller och de svenska 
slakterierna har olika strategier för 
kylning, hängning och mörning. 
Allt lammkött säljs idag som en och 
samma produkt och köttet upplevs 
ibland som ojämnt eller bristande i 
kvaliteten.

Innovationen
En svensk standard för lammköttskvalitet som möjliggör en långsiktig produktion samt utsortering av högkvali-
tativt kött. Standarden ska utformas som en lättillgänglig webbaserad manual avsedd för hela värdekedjan, från 
gård till grossist. Målet är att standarden ska innehålla egenskaper, kontrollpunkter och praktiska åtgärder som 
ökar kvalitén på allt lammkött oavsett produktionsmodell.

Vad har gjorts?
De viktigaste kvalitetsegenskaperna för lammkött: slaktkroppsstorlek, konformation, fettgrupp, smak, mörhet, saftig-
het och hållbarhet har identi� erats. Till dessa ska nu kontrollpunkter för varje led i värdekedjan kopplas. För att hitta, 
och även testa relevansen av och nivån på, kontrollpunkter utförs nu � era olika praktiska undersökningar på gårdsnivå 
och i slakteriled. Även be� ntliga data från uppföljningsprogrammet Elitlamm och Jordbruksverket bearbetas.

Kontaktperson: Helena Stenberg, Svenska Köttföretagen, helena.stenberg@kottforetagen.se



Modernt IT-system för husdjursnära tjänster
Projekttid: oktober 2018 – februari 2020
Projektägare: Skånesemin ekonomisk förening
Samarbetsgrupp: Rådgivarna i Sjuhärad, sju mjölk- och 
nötköttsföretagare samt Skånesemin

Utmaningen
Det behövs en förenklad registrering av data på gårdsnivå samt modernisering av IT-system 
för husdjursnära tjänster.

Innovationen
Ett nytt och integrerat IT-baserat system för husdjursnära tjänster för producenter av mjölk och nötkött. 
Utgångspunkten är managementsystem, MGM system, på gårdarna och att systemet är öppet för alla rådgivare 
oavsett organisatorisk tillhörighet, även utanför Sverige. Internationell benchmarking kommer att möjliggörs.

Vad har gjorts?
Svenska versioner av Gårdssystemen Uniform Agri Mjölk och Kött klara och installeras för fullt. Gällande semi-
norder, ordersystem för husdjurstekniker, är 95% klart. Uploadern, programmet som hämtar information från 
gården installeras för fullt inför uppstart. Test av Nya Kokontrollen pågår. Informationsutbyte med Växa, DDW, 
Uniform Agri. Nytt varumärke för de nya tjänsterna: TopCow Hela IT systemet kommer att startas upp samtidigt.

Kontaktperson: Martin Olsson, Skånesemin, martin.olsson@skanesemin.se


