
Minnesanteckning telefonmöte nr 2:  30/3-2020 med den operativa 
sortgruppen inom Ämneskommittée Odlingsmaterial. 

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

Frånvaro: Mattias Hammarstedt HIR-Skåne, Linda af Geijerstam SJV, Anna 
Pettersson SJV 

Agenda 

1. Välkommen 
2. Val av sekreterare 
3. Mötesanteckningar från möte nr 1-20200115-mötet 
4. Summering och slutsatser utifrån svar till utredningen om parametrar i sortförsöken 
5. Kriterier odlingstekniska parametrar ettårig sammanställning (bakgrund, planttäthet 

föll bort i höstråg 2019) 
6. Förslag genomföra markanalyser Phytophtera och Aphanomyces i sortförsök ärt och 

åkerböna inför 2021 
7. Anläggning av ettåriga sortförsöken 

a. Lägesrapport 
b. Dokument mätare sådd 2020 

8. Tid för utförarmöten vår och sommar 2020 
9. Nästa möte i juli 2020 
10. Övriga frågor 
11. Avslutning 

 

 

1&2 Magnus H hälsade välkommen och Anders E utsågs till att föra 
minnesanteckningar. 

3 Föregående protokoll gicks igenom. Framför allt diskuterades frågan om 
hur kornflugan ska behandlas. Beslut: Therese C sätter ihop ett 
informationsmaterial, riktat till utförarna, som stöd för deras insatser mot 
flugan. Magnus H skickar ut materialet till utförarna. 

 

4 Genomgång av inkomna synpunkter (4st) 

 -Therese C betonade att det viktigt att inte gradera för tidigt! 

 -Nils Y betonade att det är viktigt att inte gradera för sent! 

 Konklusion: Det finns behov av att besöka försöken flera gånger! 

 Beslut: Therese C justerar PM för ettårig stråsäd och trindsäd och skickar 
förslag till Magnus H för vidare utskick till utförarna. Magnus stämmer av 



med Anders E innan utskick. Svårigheterna med mognadsgraderingar, 
speciellt i vårraps, diskuterades. Beslut: Magnus H kontaktar SFO för att 
få deras uppfattning i frågan. 

   

5 Bakgrund: När de olika kriterierna för vilka försöks graderade värden 
som ska tas med i sammanställningarna tillämpas, så händer det att 
vissa parametrar inte kommer med alls, framför allt i ettårs-
samanställningarna (t.ex. planttäthet i råg 2019) Ida K föreslog att man 
skriver ut i en not eller liknade, vilka parametrar som har sorterats bort 
och fick stöd i det förslaget av Oskar G. Ett annat förslag är att ta bort 
urvalskriterierna i ettårs-sammanställningarna. Ett närliggande problem 
som diskuterades var att alla data försvinner om ett försök kasseras. Det 
innebär att när ett försök kasseras, t.ex. beroende på kraftig liggsäd, så 
stryks alla mätdata, även data för stråstyrka! Beslut: Magnus H stämmer 
av med Johannes Forkman vad som tekniskt är möjligt att göra, rörande 
att införa noteringar av vilka parametrar som sorterats bort och att låta 
data från försök kvarstå även om skördevärdena kasserats. 

  

6 Therese C meddelade att en analys för Phytophtera och Aphanomyces 
kostar 1600 kr/st. Dock oklart om kostnaden gäller för analys av båda 
skadegörarna eller om det är 1600/st. Åtgärd: Therese kollar upp frågan. 
Behovet och möjligheterna att provta jorden innan utlägga av sortförsök 
diskuterades. Beslut: Skriva in i PM. att om ärter eller åkerbönor odlats 
de senaste 8 åren så ska försöksplatsen provtas innan utplacering av 
sortförsök. Informerades om att Marianne Wikström, Agroplantarum, 
genomför försök i år med olika åkerbönssorters mottaglighet för 
Phytophtera. 

 

7 a) Flertalet planer utlagda på NFTS. Majs- och ekoförsök kommer ut 
under veckan. Saknas beställning från SFO på vårraps men försöken 
vätas bli av. Inga linförsök kommer att läggas ut. Noterades att det 
ibland blir oklarheter runt förädlarkoder och namn. Frågan är ställd till 
NFTS, om det är möjligt att införa både förädlarkod och namn i 
fältkorten. Bör vara tekniskt möjligt men åtgärden ska finansieras. 
Beslutades att Magnus följer upp detta. 

 Höstgrödorna ser generellt bra ut. Tidig utveckling av grödorna i Skåne, 
speciellt på östra sidan. 

 b) Inga kommentarer runt listan med mätare. 

 

8 Årets utförarmöten blir den 24/4 och 17/7, båda kl. 08:30. Magnus H 
kallar. 



 

9  Nästa möte i denna grupp blir den 17/7 2020 kl. 13:00, Magnus H kallar. 

 

10 Inga övriga frågor 

 

11 Magnus H avslutade mötet. 

 

Vid tangenterna 

 

Anders Ericsson 


