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                              Bilaga 1 
Projektansökningar
 

Projektnr 
 

Projekttitel Sökande Partners Sökt nu
från 

Partnersk 

Sökt totalt
från

Partnersk 

Proj.
total‐

summa 

Beslut

 
544/11/MoM 
 

Lönsamhetsfaktorer i 
grönsaksproduktionen 
(examensarbete) 

 
Jan Larsson, Område 8    20 100  20 100  20 100  Beviljades 20 000 ur medlemsbudgeten 

 
545/11/Ani 

Högbeläggningssystem för 
frigående värphöns, 
erfarenheter 2011 
(examensarbete) 

 
Eva von Wachenfelt, 
område 5 

27 500  27 500  27 500  Beviljades 27 000 ur medlemsbudgeten 

 
546/11/Kom 

Närvärme för ekonomi och 
miljö (seminarium) 

 
Dave Servin, SLU  
 

LRF Skåne, Länsstyrelsen i 
Skåne län  12 000  12 000  54 000  Beviljades 12 000 ur medlemsbudgeten 

 
460/10/ 

 
Kvalitetssäkringssystem för 
grovfoder till häst 

 
Dave Servin, SLU 

Hushållningssällskapet 
Kristianstad, Eurofins 
Steins Laboratorium, 
Statens Jordbruksverk 

12 669  32 669  Beviljades 12 669 ur medlemsbudgeten 

 


