
Forum för utveckling av de gröna näringarna i Skaraborg, Sjuhärad och Västsverige

Gröna Möten belyser aktuell forskning inom de gröna näringarna.

Agroväst Mjölkprogram
Forskning och innovation genom hela kedjan - från fält till mjölk

Innehållet i detta nyhetsbrev bygger på sakkunskap från Agroväst Mjölkprogram. Här berättar vi vad som är på 
gång inom tillämpad forskning kopplat till mjölkproduktion.

Grönråg och andra grönfoderväxter  - sådd på sensommar och höst
På Hushållningssällskapet Sjuhärads försöksgård Rådde gård, testas grönråg och andra foderväxter (höstvete, 
höstrågvete, höstkorn, vårkorn, havre, westerwoldiskt rajgräs) med sådd vid olika tidpunkter juli, augusti och 
september 2020. Skörd av grödorna har gjorts dels innevarande höst i oktober med helsädesskörd och kommer 
dels att utföras under 2021 med antingen helsädesskörd på försommaren eller med trösk på hösten. I grödorna 
kommer också vallinsådd att utföras under våren 2021 för att undersöka valletableringen i grödorna samt 
vallavkastning under 2022. Syftet med projektet är att undersöka möjligheter att odla och skörda mer grovfoder 
från grönråg och andra fodergrödor, när sådden sker efter tidig spannmålsskörd i Västra Götaland.  

Plastanvändning vid ensilering för minskat klimatavtryck
Projektet, som utförs på Nötcenter Viken, Lantmännen syftar till att minska klimatavtrycket från 
ensilageproduktionen genom att framställa högkvalitativt ensilage med resurseffektiv användning av plastfilm 
samtidigt som vi minskar kostnaderna för lantbrukaren. Vi utvärderar olika plastfilmskvaliteter med avseende 
på ensilagekvalitet och förluster, beräknar bränsleförbrukning för maskinkedjor till rundbal och plansilo, 
utvärderar klimatavtryck och genomför lönsamhetsberäkningar.



Fodersockerbeta – från sådd till utfodring och mjölk på Månsagården, Mariestad
Bengt Engdahl, ekologisk mjölkproducent och ordförande i styrgruppen för Agroväst mjölkprogram, odlar 
fodersockerbeta på sin gård för att ha ytterligare en omväxlingsgröda i växtföljden och att få ett sockerrikt 
fodermedel i foderstaten till sina mjölkkor. I projektet samlas uppgifter in på jordart, betsort, gödsling, sådd, 
såteknik, ogräsbekämpning, skördeteknik, avkastning, lagring, snittning, samensilering med fröhalm i 
plansilo, ensilagekvalitet, foderstater samt mjölkavkastning och mjölkkvalitet. 

Gröna Möten Skaraborg drivs av Agroväst och möjliggörs genom stöd från:

Agroväst Mjölkprogram finansieras av:

Om Agroväst Mjölkprogram
Mjölkprogrammet är en arena som samlar aktörer med intresse för mjölkproduktion. Mjölkprogrammet 
representerar olika aktörers kompetenser, fungerar som katalysator och arrangerar aktiviteter som utan 
samordning inte skulle ha skett. Gemensamt mål för alla projekt är att skapa ett internationellt 
konkurrenskraftigt svenskt lantbruk med hjälp av direkt tillämpbara resultat. 

Inom ramen för Agrovästs programområden jobbar vi tillsammans med lantbrukare, branschorganisationer 
och forskare för att initiera, finansiera och säkra ett effektivt och professionellt genomförande av 
utvecklingsprojekt som stärker det västsvenska lantbruket. Ett grundläggande förhållningssätt är att 
respektive programområde kontinuerligt samverkar med framtidsprojekten inom SLU, så att arbetet bidrar till 
att nå gemensamma mål för den gröna näringen i Västra Götaland på effektivast möjliga sätt.
Läs mer om Agroväst Mjölkprogram här: www.agrovast.se/foi-program/mjolkprogrammet/
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