
Minnesanteckning telefonmöte nr 1:  15/1-2020 med den operativa 
sortgruppen inom Ämneskommitte Odlingsmaterial. 

Deltagare:  Magnus Halling SLU(ordf), Anders Ericsson Hushållningssällskapet, Oskar 
Gustavsson Scandinavian Seed, Tina Henriksson Lantmännen, Anna 
Pettersson SJV, Ida Karlsson SLU, Ortrud Jäck SLU, Therese Christerson 
SJV 

Frånvaro: Johan Lagerholm Lantmännen, Nils Yngvesson KWS, Mattias 
Hammarstedt HIR-Skåne, Linda af Geijerstam SJV 

Agenda 

1. Val av sekreterare 
2. Minnesanteckningar från 20191128 möte nr 5 år 2019 (bifogas) 
3. Inbjudningar vårgrödor 2020 

a. Mall/formulär för inbjudan 
b. Kompletterande beslut mätare: 

i. Ensilagemajs (L6-0703) (§4 förra operativa mötet) 
1. Södra serien: förslag Osterbi samma som från 2017 
2. Mellanserien + Jönköping: förslag Ambition samma som från 

2018 
ii. Kärnmajs (L6-0701) (§4 förra operativa mötet) förslag Ambition 

samma som från 2018 
iii. Vårraps 
iv. Ekologiska sortförsöken 

c. Utsädesbetning sortförsöken 2020 – justeringar jmf 2019 (anvisningar 2019 
bifogas) 

i. Använda Vibrance-produkter 
ii. Ersättning Mesurol i majsförsöken 

iii. Coating med kem tillsammans med näringsämnen standard i 
majsförsöken? 

4. PM 2020 vårsådd  
a. Uppdatering blockbehandling i försöken (Therese) 
b. Graderingar sjukdomar i ettåriga sortförsöken (översikt från Magnus kommer 

lite senare) 
c. Översyn av behandlingar, graderingar och analyser i sortförsöken och koppling 

till kostnader 
d. Övriga synpunkter 

5. Dagordning möte ämneskommitté Odlingsmaterial 29 januari - genomgång – 
synpunkter (utkast bifogas) 

6. Rapport om  www.sortval.nu 
7. Övriga frågor 
8. Nästa möte 

 

 

1 Anders E utsågs till att föra minnesanteckningar. 

http://www.sortval.nu/


2 Föregående protokoll kommenterades, flera punkter finns på dagens 
dagordning. 

3 a) Inbjudningsmallen för stråsäd och trindsäd för sortförsök fungerar 
bra, lämnas oförändrad våren 2020. Inbjudningsmallen för ensilage- och 
kärnmajs kompletteras med kolumn för aktuell utsädesbetning. 

b) Mätarsorter i majs 

 i) Ensilagemajs, södra serien: Asgaard (ny) 

    Ensilagemajs, övriga Sverige: Ambition (oförändrad) 

  ii) Kärnmajs: Ambition (oförändrad) 

  iii) Beslutas av SFO 

 iv) Inget beslut taget av SLU (Ida K har tagit över frågan 
efter Jannie Hagman) Tina H betonade vikten av att 
mätarna är en marknadssort i stor odling. 

c) Betning av utsäde 

 i) Då det kommit ett förlängt godkännande från KEMI av 
Celest Extra till 2021-10-31 och det är inte nödvändigt att 
byta betningsprodukt. Beslutades att lämna 
betningsinstruktionen oförändrad. 

 ii) Då det är brist på utsäde, så blir det svårt/omöjligt att få 
till en enhetlig betning på majsutsädet i år. Det som gäller är 
att utsädet bör vara betat med Redigo M mot svamp, 
kompletterat med annat medel för fågelavskräckning men 
även annan betning är tillåten. Aktuell betning ska 
dokumenteras av beställaren, preparat och dos. Närings-
coating är inte tillåten. 

 

4 PM 2020 – vårsäd 

a) Therese C tar fram ett förslag på blockbehandlingsschema och skickar 
på ”remiss” senast i början av februari. 

b) Magnus H har skickat ut senaste upplagan av graderingsschemat för 
sjukdomar utarbetat av SJV 2016. Therese C ser över schemat för 
uppdateringar enligt punkt 4d och generellt, och lämnar förslag på 
justeringar senast i början av februari. 

c) Diskussion om vikten av att beslut som rör behandlingar, graderingar 
och analyser, och som medför ökade kostnader, förankras väl hos 
beställarna så att de inte kommer som en obehaglig överraskning. 
Beslöts också att SLU genom Magnus H, Ida K och Ortrud J ser över om 



det finns mätparametrar som ger små eller oklara utslag och som skulle 
kunna tas, bort för att spara kostnader utan att försämra resultaten. 
Anna P påminde om att Jens Weibull har upprättat en lista på 
parametrar som ska registreras i VCU-provningen. SLU stämmer av mot 
sitt förslag och Jordbruksverket. Avrapportering senast i början av 
februari. 

d) Oskar G påminde om önskemålet att få Phytopthera i åkerböna och 
Aphanomyces i ärter graderat, då det finns sortskillnader. Magnus H tar 
fram ett förslag med hjälp av Therese C senast i början av februari. 

   

5 Diskussion om dagordningen på Ämneskommittémötet den 29/1. 

Magnus H sammanställer inkomna förslag från tidigare ÄK till punkt 5, 
”Forskaridéer” 

 Anders E tar fram underlag för pågående och avslutade 
odlingsteknikförsök till punkt 6 ”Nya odlingstekniska försök” 

 Oskar G tillfrågar Jakob Eriksson om han kan redovisa sina 
halmvägningsstudier under punkt 8 ”Halmmängder hos olika sorter” 

  

6 Majsresultaten har inte kommit in i Sortval.se ännu då arbetet med nya 
sammanställningsrutiner tagit mycket tid. 

 

7 Johan Lagerholm har meddelat att han inte längre vill delta i gruppens 
arbete. Jannie Hagman slutar genom sin pensionering. Gruppen tacakde 
båda för deras insatser. 

 

8 Nästa möte blir den 30/3 2020 kl. 08:30, Magnus H kallar.  

 

Vid tangenterna 

 

Anders Ericsson   

 

 


