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Mellansvenska försökssamarbetet, som 2002
haft sitt andra verksamhetsår, är en samman-
slutning av de tre regionala försöks-
organisationerna Östra SverigeFörsöken,
SVEA-försöken och Försök i Väst.

Verksamhetsidé
Fältförsöken kan ses som en del i lantbru-
kets gemensamma ”utvecklingsavdelning”
och utgör grunden för den produktionstek-
niska rådgivningen inom växtodlingsom-
rådet.

Syftet med de regionala försöks-
organisationerna är att organisera en sam-
verkan av alla intressenter inom fältför-
söksverksamheten för att på så sätt effek-
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Ingemar Gruvaeus, Hushållningssällskapet, Skara

Östra SverigeFörsöken
Bo Hellstedt, Lantmännen ODAL, Östergötland
Gunnar Andersson, Svenska Foder, Skaraborg
Göran Gustafsson, Växtskyddscentralen, Östergötland
Joakim Karlsson, Hushållningssällskapet Södermanland
Lars-Eric Andersson, Hushållningssällskapet Örebro
Lennart Johansson, Hushållningssällskapet Östergötland
Magnus Emilsson, Spannmålsodlareföreningen, Östergötland
Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland
Leif Persson, Vallodlareföreningen / Lantmännen, Örebro
Bengt Olov Gunnarson / Torbjörn Jarl, Frö och Oljeväxtodlarna, Östergötland / Söderman-
land

Försök i Väst
Ordförande, LRF, Karl-Anders Andersson, Dingvall 4371, Hällevadsholm
Sekr. Ingemar Gruvaeus, Hushållningssällskapet, Skara
Johan Roland, SLU, Lanna, Saleby, Lidköping
Lennart Johansson, Länstyrelsen, Lantbruksenheten, Uddevalla
Lars Johansson, Lantmännen ODAL, Lidköping
Gunnar Andersson, Svenska Foder, Box 870, 531 18 Lidköping
Anders Bengtsson, Södra Älvsborgs Husdjur, Borås

tivt utnyttja de ekonomiska resurserna.
Det mellansvenska försökssamarbetet till-
för ytterligare en nivå av samarbete och
utnyttjande av resurser. Drivkraften för de
regionala försöken skall även fortsättnings-
vis vara de lokala behoven av växtodlings-
utveckling.

Verksamhetsstyrning
De tre regionerna har var sina försöks-
kommittéer vars uppgift är att ta fram och
prioritera regionens behov. Till dessa kom-
mittéer är det meningen att du kan lämna
dina frågeställningar som du anser bör be-
lysas. Representationen ser ut enl. följande:
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Vakant, Farmek, Skara
Lennart Andersson, Spannmålsodlarna, Stommen, Håle, Grästorp
Christer Emanuelsson, Vallodlareföreningen, Ramnered 4525, Vänersborg
Ingemar Lundborg, Frö och Oljeväxtodlarna, Skofteby, Lidköping
Magnus Andersson, Potatisodlarföreningen, GRO-konsult AB, Skara
Lars Olrog, Ekologiska odlarna, Naturbruksgymnasiet, Dingle

SVEA-försöken
Per-Olof af Wåhlberg, ordförande
Lars Danielsson, Hushållningssällskapet Stockholm-Uppsala, sekreterare
Anders Ericsson, Hushållningssällskapet Västmanland
Henrik Bergman, Hushållningssällskapet Dalarna-Gävleborg
Per-Johan Lööf, Svenska Lantmännen
Charlotte Elander, Svenska Lantmännen
Leif Preijer, Forsbecks
Björn Andersson, Fältforskningsenheten, Sveriges Lantbruksuniversitet
Peder Waern, Statens Jordbruksverk
Janne Linder, Statens Jordbruksverk
C-G Pettersson, Svenska Lantmännen
Johan Flood, Hushållningssällskapet Dalarna-Gävleborg

Ordförande, LRF, Anders Johansson, Nässja, Motala
Sekreterare, Lennart Svensson, Hushållningssällskapet Östergötland
Carl-Anders Helander, Hushållningssällskapet Skaraborg
Jan Rundquist, Svenska Foder, Lidköping
Kjell Gustafsson, Svenska Lantmännen, Lidköping
Niklas Lundh, Svenska Lantmännen

Behoven vägs samman och samordnas i en
försökskommitté gemensam för Mellansve-
rige. Denna består av verksamhetsledarna
från respektive försöksorganisation, repre-
sentation från Svenska Lantmännen resp. öv-
rig spannmålshandel samt en representant
från Fältforskningsenheten, SLU samt en
representant från styrelsen. Avsikten med

detta är att så långt möjligt ha gemensamma
planer för att möjliggöra en effektiv utvär-
dering.

Gemensamt för de tre försöksregionerna
finns en styrelse vars huvuduppgift är att
arbeta med finansiering, uppföljning och
publicering. Denna styrelse består under
2002 av :

Finansiering
Verksamheten basfinansieras genom medel
från handel och hushållningssällskap.
Spannmåls och förnödenhetshandeln inom
såväl Svenska Lantmännen och övrig han-
del i området svarade för 2,989 milj. kronor
medan Hushållningssällskapen satsade

1,553 milj. kronor. Till detta kommer 60 000
kr från Södra Älvsborgs Husdjur för vall-
försök samt ca 70 000 kr till potatisförsök i
Västsverige genom avgift på mineralgödsel
till potatisodling.



Växtodlingsåret 2002
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Dessutom delfinansieras enskilda för-
söksserier av förnödenhetslevererande fö-
retag och Statens Jordbruksverk. Totalt
uppgick denna till c:a 4,0 milj. kronor för
år 2002.
Publicering
Resultaten sammanfattas i en tryckt rapport
för hela Mellansverige. De enskilda försö-
kens resultat presenteras på Internet i sam-

arbete med Fältforskningsenheten, SLU och
kan hämtas på www.ffe.slu.se eller via res-
pektive försöksregions hemsida, www.fiv.
nu, www.osf.nu och www.sveaforsoken.nu

Växtodlingsåret 2001-2002 inleddes med en
blöt septembermånad. Höstsådden gjordes
därför i huvudsak sista dagarna i september
och i början av oktober. En del av höstsådden
framförallt i de västligaste delarna skadades
av för mycket vatten främst på de packade
vändtegarna.

Hösten och framförallt vintern blev mild
varför höstgrödornas utveckling och över-
vintring blev god.

I slutet av mars torkade det upp fint och
vårbruket kunde inledas redan kring må-
nadsskiftet mars-april. Under april fort-
satte det sedan att vara torrt varför hela
vårbruket, gödselspridning mm kunde ut-
föras under bästa förhållanden.

Lagom mycket regn föll därefter i slu-
tet av april så att vi fick god effekt av
kvävegödsling.

Våren var totalt sett varmare än nor-
malt varför både höst och vårsäd samt
vallar utvecklades tidigt. Vallskörden var
på gång att inledas sista veckan i maj men
stoppades av regn under drygt en vecka.

Växtodlingsåret i Västsverige (Försök i Väst)

Ingemar Gruvaeus, Hushållningssällskapet, Skaraborg

Förstaskörd av ensilage kunde tas mellan
3 – 10 juni vilket var lite senare än önskat
för att näringsvärdet skulle vara helt på
topp.

Efter 10 juni började det återigen regna
och vi fick ingen längre torrperiod förrän i
mitten av juli varför höskörden återigen
blev besvärlig för många.

Vallåterväxten på det som var skördat
blev däremot mycket bra och kunde skör-
das med början i mitten av juli.

Från slutet av juli började en period
med ihållande värme och torka. Vi fick
därför en mycket snabb avmognad. Detta
drabbade sena sorter och grödor som fick
låg tusenkornvikt och det blev inte den
höga skörd som vi förväntat. Tidiga grö-
dor och sorter hävdade sig däremot mycket
bra.

Skörden gick mycket snabbt och lätt.
Vi fick låga vattenhalter och god kvalitet
på spannmål med undantag för låg rymd-
vikt i havre. Spannmålsskörden var i stort
sett avklarad i mitten av augusti.


