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Mellansvenska försökssamarbetet 2004 

Ingemar Gruvaeus, Hushållningssällskapet Skaraborg

Mellansvenska försökssamarbetet, som 
2004 haft sitt fjärde verksamhetsår, är 
en sammanslutning av de tre regionala 
försöksorganisationerna Östra Sverige-
Försöken, SVEA-försöken och 
Försök i Väst.    
  

Verksamhetsidé
Fältförsöken kan ses som en del i lantbrukets 
gemensamma ”utvecklingsavdelning” och 
utgör grunden för den produktionstekniska 
rådgivningen inom växtodlingsområdet. 
Syftet med de regionala försöksorganisa-
tionerna är att organisera en samverkan av 
alla intressenter inom fältförsöksverksam-
heten för att på så sätt effektivt utnyttja de 
ekonomiska resurserna. Det mellansvenska 
försökssamarbetet tillför ytterligare en nivå 
av samarbete och utnyttjande av resurser. 
Drivkraften för de regionala försöken skall 

även fortsättningsvis vara de lokala behoven 
av växtodlingsutveckling. 

Finansiering ,Sverigeförsöken
Från och med 2004 års verksamhetsår har 
ett gemensamt organ för finansiering och ut-
veckling av de regionala försöksorganisatio-
nerna i Sverige bildats. Uppgiften är att svara 
för att basfinansiering klaras. Medlen tas in 
centralt för landet från ingående företag efter 
deras marknadsandel inom växtodlingsom-
rådet, både sålda förnödenheter och inköpt 
spannmål. Dessutom sätter Hushållnings-
sällskapen in medel motsvarande hälften av 
handelns insats. Dessa pengar fördelas sedan 
ut till respektive region efter växtodlingens 
storlek. Inom varje region tillkommer dess-
utom medel från förnödenhetsföretag genom 
köp av led för sina produkter samt vissa 
köp av led från Jordbruksverket beträffande 
växtskydd och växtnäring.

AB Johan Hansson
AgroEtanol
Dalviks Kvarn
Floby Kvarn
Forsbecks AB
Guddeby gård
Hushållningssällskapen

Lovangsgruppens Handelshus AB
Munkedals kvarn
Ods kvarn
Svenska Foder AB
Svenska Lantmännen ek för 
Varaslättens Lagerhus

Bas-finansiärer för Mellansvenska försöksverksamheten 
inom Sverigeförsöken 2004
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Östra SverigeFörsöken
Bo Hellstedt Svenska Lantmännen, Östergötland, Odal, Norrköping 
Gunnar Andersson Svenska Foder, Lidköping
Göran Gustafsson  Växtskyddscentralen, Jordbruksverket, Linköping
Joakim Karlsson  Hushållningssällskapet Södermanland
Lars-Eric Andersson  Hushållningssällskapet Örebro
Lennart Johansson  Hushållningssällskapet Östergötland
Magnus Emilsson  Spannmålsodlareföreningen, Örberga, Vadstena
Per Ståhl Hushållningssällskapet Östergötland
Leif Persson Vallodlareföreningen, Valla, Glanshammar
Magnus Börjesson Frö- och Oljeväxtodlarna, Östergötland och Södermanland,  
 Högåsa, Vretakloster 

Försök i Väst
Ordförande , LRF, Karl-Anders Andersson, Dingvall 4371, Hällevadsholm
Sekr. Ingemar Gruvaeus  Hushållningssällskapet, Skaraborg
Johan Roland  SLU, Lanna, Saleby, Lidköping
Lennart Johansson Länstyrelsen, Lantbruksenheten, Borås
Lars Johansson Svenska Lantmännen, Lidköping
Gunnar Andersson Svenska Foder, Box 870, 531 18 Lidköping
Anders Bengtsson Södra Älvsborgs Husdjur, Borås
Vakant Farmek, Skara
Lennart Andersson  Spannmålsodlarna, Stommen, Håle, Grästorp
Göran Lindgren Vallodlarföreningen, Fjöle, Klässbol
Ingemar Lundborg  Frö- och Oljeväxtodlarna, Skofteby, Lidköping
Anna-Karin Nilsson Potatisodlarföreningen, Hushållningssällskapet Skaraborg
Lars Olrog  Ekologiska odlarna, Naturbruksgymnasiet, Dingle

Representanter för finansiärerna i styrgruppen för Sverigeförsöken är: 
Ordförande är Stig Lindén representerande LRF och SLF
Mikael Jeppsson och Håkan Walldén, Svenska Lantmännen
Gunnar Andersson, Svenska Foder 
Erik Hartman, Föreningen Foder och Spannmål
Sven Fajersson och Carl-Anders Helander, Hushållningssällskapen

Verksamhetsstyrning
De tre regionerna har var sina försökskom-
mittéer vars uppgift är att ta fram och priori-
tera regionens behov inom regionens resur-
ser. Till dessa kommittéer är det meningen 
att du kan lämna dina frågeställningar som 
du anser bör belysas. Behoven samordnas i 

en försökskommitté gemensam för Mellan-
sverige. Denna består av verksamhetsledarna 
från respektive försöksorganisation, repre-
sentation från Svenska lantmännen resp. 
övrig spannmålshandel. Avsikten med detta 
är att så långt möjligt ha gemensamma planer 
för att möjliggöra en effektiv utvärdering. 
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Växtodlingsåret i Västsverige (Försök i Väst)

Ingemar Gruvaeus, Hushållningssällskapet, Skaraborg

Växtodlingsåret 2003-2004 inleddes med 
ganska torra förhållanden för höstsådd. 
Därmed blev såbruket ganska grovt och 
uppkomsten försenad på många ställen. Till 
skillnad från hösten innan fick vi dock ne-
derbörd i början av oktober och därefter en 
varm höst. Höstsäden kom därför upp och 
fick acceptabla om än inte frodiga bestånd. 

Övervintringen av höstsäd och höstol-
jeväxter blev i allmänhet bra. En del vallar 
med rajgräsinslag tunnade dock ut kraftigt 
även i år. 

Vårbruket startade för de tidigaste redan 
i månadsskiftet mars/april. Lerjordarna var 
då i mycket god struktur. Lättjordar kom 
inte igång så tidigt utan först runt mitten av 
april. Februari till april var varmare än nor-
malt vilket gav höstsäd och vallar en tidig 
utveckling. 

Våren blev sedan torr i Västsverige. Från 
mitten av april till sista veckan i maj kom det 
på de flesta ställen mycket lite nederbörd. På 
vissa platser dröjde det ända till mitten av 
juni innan det kom något nämnvärt regn. Den 
kvävegödsling som gjorts hade därför ofta 
ganska svag effekt och bestånden av höstsäd 
och vårsäd som inte kombisåtts blev därför 
ganska tunna och svagt utvecklade. I många 
vetefält fick vi därför mycket grönskott när 
regnet väl kom. 

Torkan i maj medförde också att många 
vallar slutade växa i slutet av maj. Första 
skörden blev därför svag. 

Från och med mitten av juni till och med 
slutet av juli föll mycket riklig nederbörd. 
Det var både många regndagar och stora 
mängder per dag. Totalt resulterade detta i 
dubbel nederbörd mot normalt både i juni 

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
Torbjörn Karlsson Svenska Lantmännen
Leif Preijer Forsbecks 
Björn Andersson  Fältforskningsenheten, Sveriges Lantbruksuniversitet
Peder Waern  Statens Jordbruksverk
Janne Linder  Statens Jordbruksverk
C-G Pettersson  Svenska Lantmännen

Publicering
Resultaten sammanfattas i en tryckt rap-
port för hela Mellansverige. De enskilda 
försökens resultat presenteras på Internet 

i samarbete med SLU, FältForsk och kan 
hämtas på www.ffe.slu.se eller via respektive 
försöksregions hemsida, www.fiv.nu, 
www.osf.nu och www.sveaforsoken.nu.




