
Minnesanteckning telefonmöte nr 4: 29/8-2019. Telefonmöte med den 
operativa sortgruppen inom ämneskommitte Odlingsmaterial. 

Deltagare: Magnus Halling SLU(ordf), Jannie Hagman SLU (sekreterare), Oskar 
Gustavsson Scandinavian Seed, Tina Henriksson Lantmännen, Nils 
Yngvesson KWS, Anna Pettersson SJV. 

Adjungerad: Anneli Lundkvist Fältforsk 

Frånvaro: Anders Ericsson Hushållningssällskapet, Linda af Geijersstam, Mattias 
Hammarstedt och Johan Lagerholm Lantmännen. 

Agenda 

1. Val av sekreterare (Anders har anmält förhinder) 
2. Mötesanteckningar från 20190712-mötet nr 3 (bifogas) 
3. Diskussion dagordning kommittémötet Odlingsmaterial i Linköping 3 oktober (utkast 

bifogas) 
4. Halmvägningsundersökningen - lägesrapport 
5. Uppföljning av punkter som bereds 

a. Mikromältning från 4 april – svar skickats 20190827 
b. Formulering ansvar sortprovningen - bifogas 
c. Omläggningsarbetet av försöksdesignen för sortprovningen - lägesrapport 

6. Information 
a. Läge skörd och sådd hos utförare 
b. Läge resultatbearbetning höstgrödor 
c. Läge fältkort höstsådd 

7. Övriga frågor 
8. Nästa möte slutet november 

 

 

1 Jannie utsågs till att föra minnesanteckningar. 

2 Föregående protokoll kommenterades och lades till handlingarna.  

3 Dagordning för ämneskommitté mötet den 3 oktober diskuterades. Det blir 
inget tema-möte utan presentationer av flera projekt enligt utsänt förslag. 
Ytterligare förslag var presentation av projekt inom Grogrund, t ex 
Fenotyping (Magnus tar kontakt) och presentation av personalförändringar 
inom FältForsk och sortprovningen. Nytt förslag ska skickas ut i god tid till 
mötet.  

4 Pilotprojekt om halmmängdsundersökningen: Nils rapporterade om läget i 
projektet. Lantmästarstudenten Anna Hermansson har åtagit sig 
undersökningen.  Två vårkornsförsök är skördade och väntar på tröskning. 
Kanske en rapport om resultaten kan vara färdig till januarimötet 2020. 

5 Uppföljning av punkter som bereds: 
a) Mikromältning kan utföras av Cereallab, och kostnaderna för denna 
analys har meddelats. Behov av denna analys diskuterades och frågan ska 
tas upp vid nästa operativa möte 29 november om intresse finns från i 



första hand SSD.  
b) Ansvarsbeskrivning för sortprovningen. Ett förslag bifogades till mötet. 
En grupp av delansvariga utsågs som ska gemensamt ta fram en 
formulering; Anna Pettersson SJV, Anders Ericsson, HS och Magnus Halling, 
SLU. 
c) Omläggning av sortprovningen. Kallelse till ett möte ska skickas under 
vecka 36 av sammankallande Anders Ericsson. Ambitionen är att redovisa 
något på kommittémötet 3 oktober. 

6 Information 
a) Skörd och sådd löper på bra. Graderingar av stråstyrka, strå- och 
axbrytning diskuterades. Det finns ett behov av att förtydliga och förbättra 
dessa graderingar. Ett förtydligande i Försökshandboken har nyligen gjorts. 
Möjligheten till utbildning av de som graderar diskuterades.  
b) Resultatbearbetning av höstgrödor går bra. Nytt system för 
seriesammanställningar har införts och testas. De kommer endast i Excel-
format. Nu pågår arbete med 5 års-sammanställningarna. Höstkorn är 
pilotgröda. 
c) Arbetet med fältkorten är väl framme och ett slutligt besked från 
sortföreträdare inväntas innan de görs helt klara. 

7 Övriga frågor: 
Oskar undrade hur rapporter om avvikelse i fält följs upp vid 
resultatbearbetningen. Tidiga avvikelser meddelas direkt så att utförarna 
kan rätta dem. Vid direkta oförklarliga avvikelser tas kontakt med utförarna 
för en förklaring. Den statistiska bearbetningen, och de dokument som 
erhålls, ger tydliga besked om försöket är användbart eller inte. 
Besiktnings- och besöksrapporter är också ett hjälpmedel. Ett fortlöpande 
arbete för att höja kvaliteten bedrivs av FältForsk genom systematisk 
sammanställning av försöksavvikelser i deras kvalitetsrapport. 

8 Nästa möte blir den 28/11 kl. 08:30, Magnus kallar. 

 

Vid tangenterna 

Jannie Hagman 

 

 


