
    

 

Jt. 
SLU Sveriges lantbruksuniversitet 

Swedish University of Agricultural Sciences 

SLU Lövsta lantbruksforskning, 
Fakulteten för veterinärmedicin 
och husdjursvetenskap, Uppsala 

Förfrågningsunderlag till försök på SLU Lövsta lantbruksforskning

SLU Lövsta lantbruksforskning erbjuder stallmiljöer för forskning och undervisning. Anläggningen 
inhyser nöt för mjölkproduktion, gris och fågel. 

Genom att fylla i detta underlag kan stallverksamheten ge förslag på genomförande och kostnader. 

Kontaktuppgifter: 

Namn 

E-post

Telefon 

Institution/Företag 

Fakturaadress/
Referens 

Datum för 
förfrågan
(ÅÅ-MM-DD) 

Djurslag 
Nöt Gris Fågel Övrigt 
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Syftet med studien: 
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Ansökan kommer att behandlas av våra forskningssamordnare som återkommer till dig med kostnadsförslag och 
kommentarer. Skicka in ansökan till mailadress forskning-lovsta@slu.se 

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU. I och med att du ansöker om 
forskningsförsök kommer SLU att behandla dina personuppgifter för att kunna ta ställning till din ansökan. 
Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb via sidan www.slu.se/personuppgifter 

Jag är införstådd med att mina uppgifter lagras och behandlas i samband med denna ansökan. / Yes, I 
understand that the data about me in connection with this application is stored and processed. 

JA/YES 
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Kort beskrivning av försöksdesignen: 
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Behov av djur (antal och gruppstorlek, djurkategori, ras samt kriterier för att djuren ska kunna ingå): 

Behov av foder (till exempel antal kraftfodersorter, för nöt: önskemål om ensilagekvalitet): 

Krav på inhysning och behov av utrustning (ange avdelning, fodersystem, vågar, mjölkningssystem, grindar etc.): 
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Data som önskas registreras (ange all data som önskas samt vid vilka intervaller): 

Ange om elektrisk utrustning (t.ex. extra lampor eller fläktar) ska anslutas till elnätet på Lövsta. Ange även, om möjligt 
effektförbrukning för utrustningen. 
All utrustning måste vara CE-märkt och uppfylla alla krav för den miljö som den placeras i. Om utrustningen ska 
placeras i stallmiljö måste den uppfylla tillämpliga krav enligt LBK 

Ange om elektronisk utrustning (t.ex. extra kameror, skärmar, datorer eller annan övervakningsutrustning utrustning) 
ska användas i projektet och om någon del av utrustningen ska anslutas till SLU:s datanät. 
All utrustning måste vara CE-märkt och uppfylla alla krav för den miljö som den placeras i. Om utrustningen ska 
placeras i stallmiljö måst den uppfylla tillämpliga krav enligt LBK 
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Ange om annan teknisk eller kemisk utrustning (t.ex. gasflaskor)  ska användas i projektet och om det finns speciella 
rutiner kring skötsel och handhavande. 
All utrustning måste vara CE-märkt och uppfylla alla krav för den miljö som den placeras i. Om utrustningen ska 
placeras i stallmiljö måst den uppfylla tillämpliga krav enligt LBK 

Önskad tidpunkt för försöksstart (inkludera eventuell tid för acklimatisering): 

Önskad tidpunkt för avslutning av projekt (ange datum då djuren är fria att flyttas från respektive avdelning): 
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Personer som planeras att medverka i studien och på vilket sätt: 

Är försöket en fortsättning på ett tidigare försök? 

Ja 

Nej 

Finns det planer på en fortsättning? 

Ja 

Nej 

Anslagsansökan (ange vilken finansiär ansökan skickats in till, eller är beviljad från): 
Finansiär: 

Ansökan ska skickas in 

Ansökan har skickats in 

Ansökan är beviljad från 

Ej aktuellt 
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Plats för samordnares kostnadsförslag 
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