
 
 

Stiftelsen har under 2022 delat ut 1 986 000 kr till bidrag för studieresa, undervisning samt forskning 

och försök, bland annat: 

• Agrotekniker, studieresa till England 

• Uddetorp, studieresa för årskurs 3 

• BYS, studieresa Elmia 

• BYS, klövvårdskurser 

• Skaraborgs nötköttsproducenter, kalvningskurs 

• Gård och djurhälsan, Erfa-träffar par och grupphållning kalvar 

• Gård och djurhälsan, fokus på navelinfektion 

• 4H, lägerverksamhet 

• Agroväst, ytterligare basfinansiering 2022 och 2023, 500 000 kr 

• Agroväst, tematiska seminarieserier inom kött och mjölk 

• Agroväst, biogasproduktionens möjligheter (fortsättning) 

• Förstudie biogas östra skaraborg 

• Växa Sverige, mjölkkors kopparstatus i molybdenrika områden 

• Växa Sverige, provtagning och handhållen foderanalys 
 

Stiftelsen har under 2021 delat ut 1 178 000 kr till  bidrag för studieresa, undervisning samt forskning 

och försök, bland annat: 

• ERFA-grupp 42 000 kr – ett ton till reser till Danmark 

• Agroväst 98 000 kr – biogasproduktionens möjligheter 

• SLU 300 000 kr – ekonomi och företagande i svensk dikalvsproduktion 

• Gård o Djurhälsan 138 000 kr – D-vitamin och krumma ben 

• Hushållningssällskapet Västra  176 000 kr – Precisionsgödsling i vall – tillämpning av 
kvävesensorer och bildananalys för att öka skördepotentialen i blandvall 

• Undervisning 34 500 kr– CowSignals Master Program 

• Uddetorp 45 000 kr – Studieresa 

• BYS Agrotekniker 60 000 kr – Studieresa mot framtiden 

• SLU 283 800 kr – Utveckling av en ny växtförädlingsmetod, genomisk selektion, för att 
förbättra sjukdomsresistens och avkastning hos rödklöver med bibehållet eller förbättrat 
fodervärde 

 

Stiftelsen delade 2020 ut totalt 1 409 000 kr till 4H, bidrag till naturbruksskolor, samt bidrag för 

utbildning och bidrag för undervisning samt forskning och försök 

Bidrag för undervisning samt forskning och försök är 

• Agroväst, 750 000 kr som basfinansiering för forskning under åren 2021-2023 

• Skaraborgs Nötköttsproducenter, 2 endagsutbildningar med föreläsare från Brittiska Öarna 

• Skaraborgs Nötköttsproducenter, studieresa Brittiska Öarna 

• Gård & Djurhälsan, ERFA-träffar ”kalven som flyttar-ett gemensamt ansvar” 

• SLU, 256 000 kr, resurseffektiv plastanvändning för högkvalitativt ensilage ger minskat 
klimatavtryck och ökad lönsamhet för lantbrukaren 

• Hushållningssällskapet Västra, 125 000 kr, valletablering med ny teknik – en 
erfarenhetsstudie och sammanställning 

• Hushållningssällskapet Västra, 50 000 kr, biostimulanter i vall en demonstrationsodling 
 



 
 

Stiftelsen delade 2019 ut totalt 825 000 kr till bland annat 4H, bidrag till naturbruksskolor, samt till 3 

olika projekt som bedrivs för att utveckla nötkreatursskötseln i Skaraborg. 

Dessa projekt är 

• Agroväst, 250 000 kr som basfinansiering för forskning 2020 

• SLU, 210 000 kr, produktionsrespons hos mjölkkor utfodrade med ensilage av ängssvingel, 
rörsvingel eller timotej 

• SLU, 250 000 kr, lönsamhet vid uppfödning av korsningskvigor av mjölk x köttras 
 

Stiftelsen delade 2018 ut totalt 1 291 000 kr till bland annat 4H, bidrag till naturbruksskolor, samt till 

4 olika projekt som bedrivs för att utveckla nötkreatursskötseln i Skaraborg. 

Dessa projekt är 

• Agroväst, 250 000 kr som basfinansiering för forskning 2019 

• SLU, 499 000 kr, förbättrad produktion, köttkvalitet och lönsamhet med köttras x 
mjölkrastjurar jämfört med tjurar av ren mjölkras 

• SLU, 250 000 kr, förbättrat kväveutnyttjande av Nötflytgödsel 

• SLU, 192 859 kr, övernattning på slakteri – bra eller dåligt 
 

Stiftelsen delade 2017 ut totalt 1 136 000 kr till bland annat 4H, bidrag till naturbruksskola, samt till 4 

olika projekt som bedrivs för att utveckla nötkreatursskötseln i Skaraborg. 

Dessa projekt är 

• Agroväst, 250 000 kr som basfinansiering för forskning 2018 

• Agroväst, 200 000 kr, bedömning av klöverandel med hjälp av spektral data och bildanalys 

• SLU, 230 000 kr, påverkas unga förmedlingskalvars hälsa av tillskott av A,D och E vitamin? 

• SLU, 282 000 kr, skördetidpunktens inverkan i andra skörd på fodervärdet hos rörsvingel och 
timotej till nötkreatur med baggar som modelldjur 

 

Stiftelsen delade 2016 ut totalt 1 205 300 kr till bland annat 4H, bidrag till naturbruksskola, samt till 5 

olika projekt som bedrivs för att utveckla nötkreatursskötseln i Skaraborg. 

Dessa projekt är 

• Agroväst, 250 000 kr som basfinansiering för forskning 2017 

• Agroväst, 149 300 kr, skördemätning och proteinhaltsmätning i vall 

• SLU, 195 000 kr, gårdsanpassad värmebehandling av åkerböna till vall 

• Hushållningssällskapet, 190 000 kr, nyanlända som arbetskraft inom lantbruket 

• Hushållningssällskapet, 111 000 kr, samensilering majs och foderbeta-förstudie 
 

  



 
 

Stiftelsen delade 2015 ut totalt 1 499 000 kr till bland annat 4H, bidrag till naturbruksskola och LRF 

ungdomen Skaraborg för studieresa, samt till 6 olika projekt som bedrivs för att utveckla 

nötkreatursskötseln i Skaraborg. 

Dessa projekt är 

• Agroväst, 250 000 kr som basfinansiering för forskning 2016 

• Hushållningssällskapet, 139 000 kr, svavel/kaliumgödsling till ekologisk blandvall 

• SLU, 233 000 kr, gårdsanpassad värmebehandling av åkerböna och raps 

• SLU, 200 000 kr, tidig förmedling av tjurkalvar av mjölkras 

• SLU, 200 000 kr, foderutnyttjande av rörsvingel och timotej hos nötkreatur med baggar som 
modelldjur 

• SLU, 200 000 kr, nötköttsproduktion baserad på mjölk/köttraskorsningsstutar 
 

 

Stiftelsen delade 2014 ut totalt 1 102 000 kr till bland annat 4H, Bidrag till naturbruksskolor för 

studieresor samt till 4 olika projekt som bedrivs för att utveckla nötkreatursskötseln i Skaraborg.  

Dessa projekt är  

• Agroväst, 250 000 kr, som basfinansiering för forskning 2015 

• Distriktsveterinärerna, 147 100 kr, framgångsrikare djurhälsorådgivning i 
mjölkkobesättningar 

• Hushållningssällskapen Västra Götaland, 200 000 kr, Hållbara Unga Ledare 

• SLU, 200 000 kr, Utfordring av ensilage och halm mixat respektive separat utfordrat till 
dräktiga dikor 

 

Stiftelsen delade 2013 ut totalt 983 000 kr till bland annat 4H, Bidrag till naturbruksskolor för 

studieresor och stipendier, stipendium vid studier utomlands samt till 6 olika projekt som bedrivs för 

att utveckla nötkreatursskötseln i Skaraborg.  Dessa projekt är  

• Blå Stjärnan, 10 000 kr, Dagläger Minizoo i Tibro 

• Taurus Köttrådgivning, 136 500 kr, konkurrenskraft i Skaraborgsk nötköttsproduktion 

• SLU, 148 000 kr , aluminiumburkar i ensilage – problem för korna och lantbrukarna 

• Hushållningssällskapet, 114 000 kr, bra exempel på fungerande betesdrift med automatiskt 
mjölkningssystem 

• Hushållningssällskapet, 102 000 kr, systemskifte i vallodlingen 

• Hushållningssällskapet, 113 000 kr, uppstart av erfarenhetsgrupper inom grovfoderodling 
 

Stiftelsen delade 2012 ut totalt 903 000 kr till bland annat 4H, Bidrag till naturbruksskola för 

studieresa och stipendier samt till 6 olika projekt som bedrivs för att utveckla nötkreatursskötseln i 

Skaraborg.  Dessa projekt är  

• Blå Stjärnan, 10 000 kr, Dagläger Minizoo i Tibro 

• Vuxenskolan, 50 000 kr ,Young Farming 

• Växa Sverige, 118 500 kr , bättre kalvhälsa 

• SLU, 125 000 kr, verktyget Transition Cow Index 

• Agroväst, 200 000 kr, surgörning och kvävekomplettering 

• Biogas Skaraborg, 80 000 kr, del 2 av biogas skaraborg 



 
 

Stiftelsen delade 2011 ut totalt 722 000 kr till bland annat 4H, Bidrag till naturbruksskola för 

studieresa till England samt till 5 olika projekt som bedrivs för att utveckla nötkreatursskötseln i 

Skaraborg.  Dessa projekt är  

• Växa Sverige 38 000 kr för ungdomsseminarie 

• Agroväst Livsmedel 136 000 kr för utvärdering av dg precisionFEEDING och AgriNIR för 
användning på svenska fodermedel 

• SLU, 100 000 kr för optimerad kombination av vallbäljväxtensilage och andra 
proteinfodermedel till mjölkraskalvar 

• SLU, 106 000 kr för Rörflen som foder till dikor under lågdräktighet 

• SLU, 100 000 kr för mineralbalanser vid användning av stor andel närproducerat foder till 
mjölk- och köttkor.  


