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De fem forskningsprojekten
ODLING AV MAKROALGER Makroalgsodling är trots goda naturliga
förutsättningar outvecklat i Sverige. I detta projekt studerar forskarna odling
av makroalgen sockertare (Saccharina latissima), som förekommer naturligt
vid svenska västkusten. Den kan användas i livsmedel och foder till djur och
potentiellt även till att producera bioetanol, biogas och plast. Forskarna ska
utveckla en bra odlingsmetod och skapa en fröbank av odlingsvärda varianter. I projektet behandlas även miljömässiga aspekter av storskalig algodling
vid svenska västkusten, samt socioekonomiska hållbarhetsanalyser.
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VETEGAPET Vete är en av världens viktigaste grödor för livsmedel men veteskördarna i Europa stagnerar. I detta projekt undersöker forskarna skillnaden
mellan normal skörd, som lantbrukaren får och den potentiella skörden under
perfekta förutsättningar, då grödan inte utsätts för vare sig vatten- eller näringsbrist eller sjukdomar. Med kunskap om vad dessa skillnader beror på, bör
lantbrukarnas skördar kunna höjas. Ökade skördar förutsätter ökad tillgång på
växtnäring och ökas t.ex. kvävegödslingen ökar risken för miljöpåverkan, vilket
i projektet löses med pecisionsodlingsteknik, dvs nogrannare anpassning av
gödselgivan efter markens och grödans behov på enskilda delar av fältet.

Det tematiska forskningsprogrammet
AquaAgri studerar nya systemlösningar
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inom både traditionellt jordbruk och inom
den växande sektorn för vattenbruk.
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Det övergripande målet är att bidra till en
effektivare men samtidigt miljömässigt
hållbar produktion, och förhoppningen är
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att bidra till att skapa synergier och

PERENNA GRÖDOR Perenna grödor skördas flera säsonger utan markbearbetning vilket minskar både energiförbrukning, markpackning och
näringsläckage, samt ökar kolinlagringen i marken. Det finns idag inga
marknadsmogna perenna spannmålssorter. Genom korsningsarbete och
utvärdering i fält tar forskarna i detta projekt fram perenna förädlingslinjer
som förädlingsföretagen sedan kan arbeta vidare med. Forskarna utvecklar
perennt korn och vete anpassat till nordliga förhållanden och studerar även
den domesticerade perenna släktingen till vete, Kernza (vetegräs). Forskningen sker i internationellt samarbete. Resultaten kommuniceras löpande
med lantbrukare och andra intressenter.
MJÖLK PÅ GRÄS OCH BIPRODUKTER Den ökade konkurrensen om
åkermarken kan komma att kräva förändringar i utfodringen av nötkreatur.
Forskarna avser här att skapa utfodringssystem till mjölkkor som baseras
på enbart grovfoder (gräs och klöver) och biprodukter, såsom melass från
sockertillverkning, rapskaka efter utvinning av rapsolja, glycerol från biodieselproduktion och drank från etanolproduktion. För att matcha näringsinnehållet i biprodukterna undersöks hur olika specialanpassade grovfoder
kan produceras genom t.ex. olika gödsling och skördetidpunkter. Dessutom
undersöks inverkan på avkastning, djurhälsa, miljö och ekonomi.

MARINT VATTENBRUK I detta projekt utvecklas odlingssystem och foder
för hummer och havskatt, som ett led i etablering av en hållbar strategi för ett
svenskt, marint vattenbruk. Projektet syftar till att vidareutveckla landbaserade,
slutna, recirkulerande akvakultursystem, samt att studera effekter av samodling med t.ex. blåmussla. Forskarna ska även utveckla nya foder baserade
på hållbara råvaror såsom musslor och biprodukter från fisk och skaldjursindustrin. Stor vikt läggs på kommunikation med intressenter såsom fiskare,
odlare, förädlingsföretag, myndigheter och lokalbefolkning.

samverkansmöjligheter mellan vattenbruk och jordbruk.
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