Jordbruksverket har i tre utlysningar 2018 och 2019 beviljat pengar för 36 projekt, i syfte att främja produktionen och konsumtionen av
ekologiska livsmedel. Detta är en del av handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin, ett uppdrag av regeringen.
Totalt kommer cirka 50 miljoner kronor att ha betalats ut till olika ekoprojekt år 2020. Här kan du läsa om vad som pågår i några av projekten.
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Förbättrad appliceringsteknik ska
hjälpa jordgubbsodlare
HIR Skåne vill i ett nystartat projekt
förbättra bekämpningen av skadegörare
i ekologisk jordgubbsodling. Flera av de
bekämpningsmedel som är tillåtna i ekologisk jordgubbsodling är kontaktverkande. För att kontaktverkande preparat
ska bli så effektiva som möjligt krävs en
appliceringsteknik som träffar de ytor
som skadegörarna befinner sig på.
– Allt fler preparat som
godkänns är kontaktverkande, så appliceringstekniken blir
allt mer viktig i all
jordgubbsodling,
säger Victoria Tönnberg, HIR Skåne, som
arbetar med projektet.
Man kommer att arbeta
med preparatet Flipper (såpa) när
det gäller trips, och Fibro (paraffinolja)
när det gäller spinnkvalster. Testerna på
spinnkvalster görs i fält, hos jordgubbsodlare i Skåne, medan testerna för trips
görs i Danmark i samarbete med Århus
Universitet.
– Vi kommer att undersöka tillgängliga
appliceringstekniker och utrustningar
som finns idag och se hur man bäst kan
använda dem för att träffa skadegörarna.
Det kan handla om olika munstycken och

Thomas Prade, SLU

vätskemängder eller luftassisterad
sprutning, säger Klara Löfkvist, HIR
Skåne, som också arbetar med projektet.
I studien för spinnkvalsterbekämpning
ska projektet undersöka hur en tidig vårbehandling, innan jordgubbsplantan
börjat växa, kan påverka bekämpningseffekten.
– Detta har inte gjorts tidigare, vad vi
vet. En bra täckning i kombination med timingen skulle det kunna ge en bra effekt
på skadegöraren samtidigt som eventuella nyttodjur skonas i och med att det är
så tidigt på säsongen, säger Victoria Tönnberg.

Introduktionsutbildning och
mentorskap ska öka ekologisk
grönsaksodling i väst
Under våren kan den som är intresserad
och nyfiken på ekologisk grönsaksodling
delta i introduktionsutbildning och mentorskap, arrangerat av HS Västra.
– Vi vill öka den ekologiska grönsaksodlingen i vårt område. Vi riktar oss dels
till redan befintliga odlare som vill producera mer och dels till helt nya odlare,
ekologiska som vill testa grönsaksodling,

eller konventionella
som har dessa tankebanor, säger Kristine
Ivarsson, verksamhetsledare för Tillväxt Trädgård Väst på
Agroväst.
En introduktionsutbildning genomKristine Ivarsson,
fördes i december verksamhetsledare för
och en till planeras Tillväxt Trädgård Väst
nu i vår med tema
på Agroväst
fältförutsättningar
för lyckad skörd, jordhälsa och växtnäring. Den riktar sig till odlare och rådgivare. Mentorskapsprogrammet ligger precis
i startgroparna och syftar till matchning
mellan nya och etablerade odlare.
Vill man delta i introduktionsutbildning
och/eller mentorskap så kan man kontakta HS Västra: Kristine Ivarsson, Marie
Hansson eller Stina Månsson.
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Ekologiska Lantbrukarna
tar grepp om klimatfrågan
I vår kommer en rapport som ger en hel
del svar på var ekojordbruket står i den
heta klimatfrågan.

Den förstnämnda starkt kopplad
till konstgödselanvändningen.

– Det finns ett stort behov av att veta vad
man kan säga om ekologiskt i klimatdebatten. Hur kan ekojordbruket försörja en
växande befolkning, hur långt har ekojordbruket kommit, vad har vi kvar att lösa?
Dessa frågor utifrån klimatperspektivet
är vad vi tar ett samlat grepp om, säger
Sofia Sollén-Norrlin, Verksamhetsledare på
Ekologiska Lantbrukarna.
Arbetet utgår från en rejäl forskningsöversyn som SLU EPOK genomfört, som
Ekologiska Lantbrukarna nu bygger vidare
på i en rapport anpassad för rådgivare och
bönder.

Lantbruket måste
alltså jobba med
mer än bara drivmedelsfrågan om
vi ska lösa kliSofia Sollén Norrlin,
matkrisen, säger vd Ekologiska Lantbrukarna
Sofia.
Rapporten släpps i maj och den 24 mars
träffas ett 20-tal lantbrukare och ett 20-tal
rådgivare för en genomgång av materialet och en förhandstitt på rapporten.
Materialet presenteras troligen på Borgeby Fältdagar, Elmia i höst och ska också
finnas som underlag för höstens kampanj
EkoSeptember. Materialet kommer också
att göras tillgängligt digitalt för den breda skaran, så att fler kan ta del av det och
även sprida det.

– Vi vet att de fossila drivmedlen står
för endast 3 procent av klimatutsläppen
från jordbruket. De stora källorna är lustgas från markanvändningen, metan från
idisslare och koldioxid från mulljordarna.

Hur kan man optimera kullstorlek i
ekologisk grisproduktion?
Just nu väntar man på att de första
kultingarna och blivande moderdjuren
ska födas i ett projekt som ska studera
olika korsningar för att se hur man skulle
kunna optimera kullstorleken i ekologisk
grisproduktion
– Vi seminerade de första suggorna i december, när vi fick beskedet om att vi fick
medel för att genomdriva det. De första
föds nu i mars/april, säger Katja Nilsson,
SLU, som är ansvarig för projektet.

Fotograf: Jenny Svennås-Gillner.

de stora kullarna ännu mer märkbara.
– Detta är en idé som legat och värkt
ett tag, och som kommit upp från lantbrukarhåll. Ett sätt att snabbt minska kullstorleken är att korsa Yorkshire/lantras,
som är selekterade på kullstorlek, med
sk faderraserna Hampshire/Duroc, som
inte är selekterade på kullstorlek utan på
framförallt köttkvalitet och tillväxt. Tesen
är att man då skulle kunna få mindre kullar med bättre överlevnad och jämnare
tillväxt, säger Katja.

Projektet har sin upprinnelse i att det
kan vara svårt att hantera de traditionella
konventionella moderrasernas kullstorlek
i ekologisk produktion. Eftersom smågrisdödligheten är högre i ekologisk produktion blir de negativa konsekvenserna av
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I dagsläget vet man dock inte riktigt vad
som händer om man korsar in faderraser
i moderdjuren, med till exempel modersegenskaper och kullresultat. Projektet
kommer att testa tre olika suggkorsningar som semineras med två olika galtraser.
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Suggor av korsning mellan Yorkshire och lantras (Y*L) jämförs mot suggor av korsning mellan
Yorkshire och faderrasen Hampshire (Y*H) respektive Yorkshire och Duroc (Y*D). Suggorna av alla
raskombinationer semineras med både Hampshire och Duroc och kullarna, som då föds som sex
olika raskombinationer, följs upp till slakt.

– Vi följer kullarna ända fram till slakt
och mäter överlevnad, vikt, tillväxt och
slaktresultat och mäter även hur suggorna utvecklas, till exempel deras vikt efter
laktationen och hur modersegenskaperna påverkas, säger Katja.

Ekologisk Försöksra

Hushållningssällskapets
rådgivare
har samlat forskning och
kunskap om
ekologisk odling. Här fin
ns intressanta
försök och projekt från
Sverige och
våra grannländer från de
senaste fyra
åren. Artiklarna är skrivn
a av rådgivare och/eller forskare.

pport 2019

Ett axplock av artiklar i
rapporten:
• Djupare rötter betyder
mest vid ny
skottbildning från åkertis
tel
• Rätt placerad gödselpe
llets ger bra
effekt
• Vårkorn – med tidighet
i fokus
• Betning av ekologiskt
utsäde
• Fasta körspår
gynnsamt i grönEkologisk försöksrapport
2019
saksodling

– Vi har försökt skriva så
att det är lätt
att läsa och ta till sig.
Vid alla artiklar
finns dessutom en ”Rå
dgivarens kommentar” där vi ger vår tol
kning av resultaten. Det gör det lättare
att se vad som
är intressant på gårde
n, säger Kerstin Ekologisk
Andersson, projektansva
rig.
försöksrapport finns
I rapporten finns ett tju
gotal artiklar på www.hushallom ogräs, växtnäring, sor
ter, växtskydd, ningssallskapet.se
vall, vallfrö och grönsaker
.
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