
 

Inbjudan till Zoom-möte med SLU Fältforsks referensgrupp 

SLU Fältforsks referensgrupp är ett öppet forum för alla som är intresserade av fältforskning 

inom jordbruksområdet.  

Referensgruppen samlas en gång om året för att diskutera aktuella frågor inom 

fältforskningsområdet. 

Härmed inbjuder vi till 2020 års möte:  

 Tid: Måndag den 26 oktober 2020 kl. 10-15 

 Plats: Digitalt möte via Zoom  

Anmälan om deltagande önskas senast torsdag den 22 oktober via länken: 

https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-

forskningsplattformar/faltforsk/test/referensgruppsmote-201026/. Efter anmälan skickar vi 

information om hur du ansluter dig till Zoom-mötet.  

 

Program 

I år kommer temat för mötet vara kvalitetsarbete inom fältförsöksverksamheten.  

Mötet börjar med information om arbetet vid SLU Fältforsks stab. Därefter presenterar 

Thomas Nitschke/ Nicolai Fog Hansen (Teknologisk Institut, Danmark) utvecklingsarbetet 

som pågår med systemet Nordic Field Trial System (NFTS). Alf Djurberg (Jordbruksverket) 

berättar om arbetet med väderdatabasen LantMet och Torbjörn Leuchovius (SLU) ger en 

överblick av datahantering i fältförsöken 1980-2020.  

Efter lunch berättar Anders Ericsson (Hushållningssällskapet) om omläggningen och 

utvecklingen av den ettåriga provningen i stråsäd och trindsäd. Ulrika Dyrlund-Martinsson 

(Hushållningssällskapet) och Sven-Åke Rydell (Hushållningssällskapet) presenterar pågående 

utvecklingsarbete kring validering och bedömning av ogräs- och växtskyddsförsök. Slutligen 

berättar SLU Fältforsks ämneskommittéer om sin pågående och framtida verksamhet, se 

program på nästa sida. 

 

Välkommen! 

Anneli Lundkvist, SLU Fältforsk 

  

https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/faltforsk/test/referensgruppsmote-201026/
https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/faltforsk/test/referensgruppsmote-201026/


Program 

Tid (ca) 

 
 

10.00–10.20  

 

 

Information från SLU Fältforsk 

Presentation av stab, planering framöver mm 

 

10.20‒10.25 Paus, föredragsbyte 

10.25‒11.00 

 

 

NFTS – pågående och framtida utvecklingsarbete  

Thomas Nitschke/Nicolai Fog Hansen Teknologisk Institut, Danmark 

 

11.00‒11.10 Paus, föredragsbyte 

11.10‒11.30 

 

 

Väderdatabasen LantMet 

Alf Djurberg Jordbruksverket  

 

11.30‒11.35 Paus, föredragsbyte 

11.35-12.00 

 

 

Datahantering i fältförsöken 1980-2020 

Torbjörn Leuchovius SLU 

 

12.00‒13.00 Lunch 

13.00‒13.25 

 

 

Omläggning och utveckling av den ettåriga sortprovningen 

Anders Ericsson HS 

 

13.25‒13.30  Paus, föredragsbyte  

13.30‒13.50 

 

 

Validering och bedömning av ogräs- och växtskyddsförsök 

Ulrika Dyrlund Martinsson HS, Sven-Åke Rydell HS 

 

13.50‒14.00 Paus, föredragsbyte 

14.00‒14.55 

 

 

SLU Fältforsks ämneskommittéer - pågående och planerad verksamhet  

Ordförande SLU, Sekreterare HS 

 

14.55-15.00 Avslutning 

  

 



NFTS – pågående och framtida 
utvecklingsarbete

SLU Fältforsks referensgruppsmöte

26. oktober 2020



Dagsorden

1. Strategi for NFTS og udvikling 2020

2. Målsætning for udvikling og omlægning

3. Prioritering i omlægning

4. Finansiering af omlægning



Fra NFTS til WebTrial



Ny teknologi
• NFTS er designet til 

standard plot forsøg 

• NFTS er ikke designet til:
• Georefererede forsøg

• Drone- and satellit data

• Billede analyse

• Sensor data



Nuværende arkitektur

DBMF

Midas WCF (SSO)

Common

SwCommon

Product

SortInfo

Eksterne systemer

FTM

SortsValg
majs

NorFor
FAS

WebApi (SSO)

FASProxy



Fremtidig arkitektur

DBMF

WebApi (SSO – DLBR)

Eksterne systemer

Lab.

FTM

MiddelDB

SortInfo

SortsValg
majs

Common
SwCommon

NorFor
FAS



Udvikling i 2020

DBMF

Midas WCF (SSO)

Common

SwCommon

Product

SortInfo

Eksterne systemer

FTM

SortsValg
majs

NorFor
FAS

WebApi (SSO)

FASProxy

• Normer: 
• Sorter (norm 02)
• Handelsgødninger (norm 03)
• Organiske gødninger (norm04)
• Pesticider (norm 05)
• Behandlingbeskrivelser (norm 06)
• Standardtekster (norm 11)
• Tidsangivelser (norm 13)

• Brugerstyring

Udfasning PCMF lavet
Faneblade:
• Grundoplysninger
• Måleparametre













Prioriteringer - 2021

• Webtrial lukkes 2020 pga. Flash (understøttes ikke længere i 
browsere)

• PC-Markforsøg omlægning



Webtrial

• Flash er pt. fjernet:
• Chrome

• Firefox (på nogle enheder)

• Safari (kan stadig bruges)



Finansiering af omlægning
- Fokus på eliminering af brændende platform

2020 2021 2022 2023 2024

Budget til omlægning ~ 700 timer ~ 2.750 timer ~ 2.750 timer ~ 2.750 timer ~ 1.250 timer

Ny beregning / udfase SAS

Udfase PC markforsøg

Gemme billeder

Data i marken

Præsentation + sortinfo

2900 timer

2900 timer

600

2050 timer

1900 timer

Tidsplan forudsætter finansiering, som endnu ikke er på plads. 



LantMet
-väderdata i lantbrukets tjänst

2020-11-27



Bakgrund

• Svårt och dyrt att skaffa väderdata för olika applikationer 

utanför universiteten

• Hardi metpole började säljas för att driva 

potatisbladmögelmodell (Neg-Fry), vars data går att samla 

in centralt

• Idén föds att samla in data från lokala stationer och 

göra dessa tillgängliga för flera. 

-Bidra med egen data och få tillgång till andras data.

• Övergång till Adconstationer (radioöverföring) och LantMet

förvaltas av Dacom i Nederländerna

• Hushållningsällskapen, Lantmännen, Jordbruksverket 

skaffar väderstationer till LantMet

• LantMet flyttas till SLU (FältForsk). 

2020-11-27

2002

1996

2009



Väderdata i LantMet

• Adcon – ca 40 st

• Davis – ca 40 st

• Campell – ca 5 st

• Synopstationer SMHI (Fysiska stationer)

– ca 90 st

• Grid 11*11 km 

- Totalt ca 4 300 st, 

- jordbruksmark ca 500 st

• Grid 2,5*2,5 km 

- Totalt ca 70 000 st, 

- jordbruksmark ca 8000 st

2020-11-27

Ägare: 

HS, SLU, SJV, 

Lantmännen, 

Nordic Beet, Privata



Validerad/kontrollerad data
• Indata från de fysiska stationerna i LantMet kontrolleras 

löpande mot SMHIs Grid-data

• Eventuella luckor i datafilerna, fylls ut med data från 

SMHI

• Eventuella orimliga värde, ersätts med data från SMHI

2020-11-27

Väderprognos
• Tillgång till väderprognos för alla stationer (2020)

Anpassade givare
• Stationerna kan utrustas med ”specialgivare” som är  

nödvändiga för vissa modeller (bladfukt, jordtemp mfl), och 

speciella placeringar som nära marken eller i trädkrona



Hämta data från LantMet gratis!

• Som tabelldata eller grafer från hemsidan

– För fysiska stationer, Synopsstationer och utvalda 

Gridstationer (ca 200 st)

• Timvärde (lagras som 15 min värde)

• Dygnsvärde

• Månadsvärde

• JSON- anrop

– Hämtning av valfri data från LantMet via JSON –filer

– Går att automatisera

2020-11-27



Exempel från LantMet

Dygnsvärde från Borgeby

2020-11-27



Tillgång till fysiska stationer och 

Grid-stationer (11x11km)

2020-11-27



Vad används data i 

LantMet till?
• Forskning (SLU, andra universitet??)

• Insamling av väderdata vid försök (HS, HUSEC, SLU)

• Indata till väderbaserade modeller (SLU, Jordbruksverket, 

Lantmännen)

– Temperatursummor

– Fritfluga

– Morotsfluga

– NegFry

– Dacom

– ProPlant

– Vandregenskap

– Skimmelstyring

– VIPS

– MA (lökbladmögel)

• Hanterar data för externa stationsägare (Fruktodlare Åland, NBR)

2020-11-27
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Dygnsmedeltemp i Uppsala

Trend: ca. 0,3 

grader/år

Extremer: Varma 

somrar, milda 

vintrar



LantMets web-sida för 

prognosmodeller

2020-11-27



Lök-

blad-

mögel 

prognos

2020-11-27



2020-11-27



Bladmögelprognoser

2020-11-27



Data från 2019

Regn 3v före axgång (20/5-10/6) och 

angreppsnivå i Juli av svamp i höstvete

2020-11-27



Data från 2020

Regn 3v före axgång (18/5-8/6) och 

angreppsnivå i Juli av svamp i höstvete

2020-11-27



LantMets framtid

• God tillgång på väderdata av olika slag som är enkelt 

tillgänglig

• Stabil och uthållig lösning!

• Unik kombination av data från fysiska stationer och grid-data 

samt både historiska värde och väderprognos

• Möjlighet att utrusta fysiska stationer med valfria givare

• Möjligt för fler att använda och för att skapa nya 

väderbaserade tjänster

• Behöver göras mer känt

• Finns många gratis vädertjänster på nätet

• Saluföring av väderstationer och tjänster direkt till odlare. 

• Finansiering – SLU, HS och Jordbruksverket betalar själva för 

drift och underhåll av LantMet och stationer

2020-11-27

Fördelar/

Möjligheter

Risker/

Hot



TACK!

2020-11-27



Datahantering i fältförsöken 1980-2020
1980-talet: Stordatorer – PC tar över - Datainsamling 

Apple McIntosh (start 1984)
Musen Lisa ’uppfanns’ 1983

www.slu.se/faltforsk

Utveckling av Micronic datainsamlare fr. 1985 (bild fr.1988).
Vägning-Streckkodspenna-Skrivare. 
Modemöverföring till Uppsala datacentral UDAC. 
Senare även direktöverföring till PC och fler datainsamlare 
(Husky, PC Allegro m.fl.)
Databearbetning program Block & Ultvar, SAS
Försöksledartjänst Datahantering inrättades 1989

IBM PC XT (premiär 1983)
PC DOS v. 2 & 3
10 MB hårddisk 640 KB minne
Vi faxar text och bilder, ordbehandling med t.ex. Xerox
E-posten uppfanns 1971, @-symbolen 1972
Mail endast mellan stordatorer hela 80-talet
Stordatorsystem och terminalnätverk
Programmering Fortran 77, Cobol. Basic, Pascal
Text-TV och Videotex (det senare nedlagt 1993)
Inga webbläsare på marknaden
NMT mobilsystem 1981 inom Norden



Datahantering i fältförsöken 1980-2020
1990-talet: Internet, mail, Windows: Superbase och mer datainsamling 

www.slu.se/faltforsk

PC Fältförsök, DLR 90-talet
Utnyttjar webbläsare. 
Planläggning i SAS (AF)
Lagring i MS SQL Server

Superbase databas för Fältförsök
Konvertering/inläsning av gamla program Block/Ultvar data
Datainsamlingsprogram för Windows och Pocket-PC
Datorisering datainsamling vid provcentralen SLU Uppsala
NFTS delen PC Fältförsök utvecklas i Danmark
Fältforskningssenheten bildas 1995 (Fältforsk från 2003)
FFE webbsidor byggs upp, webb på egen NT-server

Datainsamlingsprogram för 
Windows (VB 6.4). Excel-
liknande datablad. Datainsamling 
i fält och på labb inkl. anslutning 
till NIT-instrument.
1990: MS Windows 3.1 genombrott (Office-paket från 1988)
1993 MS Windows NT 3.1 Server
E-post blir vanligt från ca 1995
Första webbläsarna och HTML kommer 1993 (Mosaic, Netscape), 
Internet Explorer 1995
GSM för mobiltelefoner kommer 1991
Flashminne 1988, CompactFlash 1994, sedan SD, USB-stick
Pekskärmen uppfanns 1971, multipekskärmen år 2000
Första smartphone ca 1996 (Nokia). Iphone kom 2007, Ipad kom 2010



Datahantering i fältförsöken 1980-2020
2000-talet: Fältforsks webb och NFTS. Lantmet och växtskyddsprognoser 

www.slu.se/faltforsk

Fältforskningsenheten & Provcentralen läggs ner 2003.
Istället bildas Fältforsk som en del av nuv. Växtproduktionsekologi
Ämneskommiteer bildas (8 st)

NFTS (Nordic Field Trial System) utvecklas/startas 2004-2006
Fältforsk inrättar statistiktjänst. J. Forkman anställs 1 jan 2006
Beslut: svenskt deltagande i NFTS och utveckling statistik 2009

Lantmet omstartas med SLU Fältforsk som huvudman 2009-10-01
SLF-projekt (SLU, Lantmännen, SJV, Hushållningssällskapen)

Figur 1. D
ataflow

 i et internationalt forsøgssystem
 (tilpasning af det danske system

). 



Datahantering i fältförsöken 1980-2020
2010-talet: NFTS blir standard. Lantmet byggs ut. Fältforsks webb utvecklas 

www.slu.se/faltforsk

Lantmet byggs ut. 
SMHI-stationer 3-tim värden från 2012, timvärden från 2020
Griddata Mesan-R 11x11 km från 2009, 2.5 km (urval) fr. 2018
JSON-tjänst + samarbete med VIPS startas 2016

Sortval.se (Sortval.nu) startar 2016

Över 12600 gridpunkter
(rödmarkerade på kartan)

Prognos för Lökbladmögel angreppsrisk, nederbörd, 
luft/bladfuktighet

Integration utvecklas löpande med NFTS
XML-import från NFTS till Fältforsks SQL-databas.
Nya system för seriesammanställningar utvecklas 
av Johannes Forkman



Utveckling av svensk 
sortprovning 

Fältforsks Referensgruppmöte
20201026



Bakgrund

• Minskat antal försök, vilket gett sämre beslutsunderlag.
• Tveksamt om nuvarande system med obehandlat och behandlat (2+2) 

ger bästa utbytet av insatta resurser. 
• Önskemål om bättre graderingsresultat och publiceringar.
• Önskemål från SLF om utvärdering av de kompletterande 

sortförsökens nytta för sortprovningen.



Målsättning med arbetet

• Förbättra säkerheten i de enskilda försöken.
• Förbättra säkerheten i sammanställningarna, både nationellt och 

regionalt.
• Få bättre och enhetligare graderingsresultat.
• Få bättre publiceringar av alla resultat.



Inriktning på arbetet

• Ersätta dagens 2+2 med mer renodlade avkastningsförsök.
• Införa speciella Graderingsförsök, enligt dansk modell (obs-parceller), 

där sjukdomsgraderingar och andra graderingar utförs.
• Införa nya beräkningsmodeller för  resultat- och 

seriesammanställningar.
• Samordna och utveckla publiceringar av resultat. 



Nytt upplägg av sortprovningen i södra 
Sverige
• Avkastningsförsök, med tre upprepningar, införs. 
• Speciella graderingsförsök anläggs, där alla sjukdomsgraderingar görs
• Avkastningsförsöken sammanställs årsvis. Flerårssammanställningar görs 

bara för sorter som varit med i alla försök. Längden på sammanställningar 
kan variera 

• Obs-försökens graderingar redovisas löpande och försöksvis.
• Oförändrat antal avkastningsförsök. 
• Minst 8-10 observationsförsök spridda över området.
• Planerad start tidigast våren 2022. Under övergångsperioden ställs det nya 

upplägget samman med behandlade led i den gamla modellen.
• Införa en ny statistisk beräkningsmetod för seriesammanställningarna



Försöksupplägg - Avkastningsförsök

• Tre upprepningar per försök. Dessa behandlas som fältet i övrigt, 
förstärkt med riktade svampbekämpningar för att undvika att känsliga 
sorter missgynnas.

• Alla sorter, även VCU-sorter, är med i alla försök. Detta gäller även i 
kompletterande försök.

• Oförändrat antal försök.
• Skörd och kärnkvalité är huvudparametrar.
• Planttäthet, övervintring och stråegenskaper graderas.



Försöksupplägg - Graderingsförsök

• Alla sorter på alla platser, även VCU-sorter. 
• All höst- respektive vårsäd sås på samma platser för att göra 

graderingsarbetet effektivt.
• Alla platser besöks regelbundet under växtsäsongen. Beslut tas om 

något kan graderas i samband med besöket.
• Enskilda resultat per plats presenteras löpande under säsong.
• Även andra mätningar och graderingar görs i dessa försök t.ex. 

vinterhärdighet.
• Se tystofte.dk



Uppfyllelse av mål med förslaget

• Förbättra säkerheten i resultaten i de enskilda försöken 
• Få bättre och enhetligare graderingsresultat 
• Få bättre publiceringar av alla resultat 
• Förbättra säkerheten i sammanställningarna, både nationellt 

och regionalt 



Frågeställningar som vi jobbar vidare med
• Vilka styrda behandlingar behövs i avkastningsförsöken?
• Vilka graderingar ska göras i vilka av försöken? Ska de göras i samtliga 

försök eller bara en del av dem? Vem/vilka ska gradera?
• Var ska Graderingsförsöken placeras? 
• Ska det vara 3, 4 eller 5 års sammanställningar av skörden? Eller inga 

alls?
• Ska det vara det danskt upplägget på graderingsparcellerna d.v.s.

• 1 obehandlade + 1 ”försöksvärdsbehandlad” upprepning per plats.
• I den försöksvärdsbehandlade upprepningen graderas mognad, stråstyrka, 

strålängd mm, i den obehandlade graderas sjukdomar.



Tack så mycket!

Anders Ericsson
Zoom 20201026



Validering och bedömning av ogräs-
och växtskyddsförsök 

Sverigeförsöken 



2020 - andra året 

• Uppstartsmöte 

• Alla försök kommer alltid att vara öppna

• Granskning av statistiken som ett första steg i Valideringen

• Godkänner de försök där det inte finns några 
komplikationer, avvikelser eller frågetecken. 

• Försök med avvikelser eller frågetecken granskar 
valideringsgruppen 

• Valideringsgruppen beslutar vilka försök som skall ingå i en 
seriesammanställning



2020 - andra året 

• Undertiden som försök valideras och granskas är det inte 
tillåtet att på något sätt använda sifforna för någon form 
av publikation. Om detta missbrukas kommer försöken att 
stängas under valideringsperioden och resultaten kommer 
inte att nå ut till intressenter lika kvickt.   



Inför validering 

• Granskar löpande kommentarer från utförare 

• Granskar foto/drönarbilder 

• Läser besöksrapporter 

• Försöket körs statistiskt och en färdig validering sker. 



Tillvägagångssätt vid validering 

• Kontroll av CV och avvikelser 

• Försöket kan bli godkänt även om det finns variationer och 
observationer som behöver observeras. 

• Statistiken kan hantera blockvariationer och variationer 
mellan de olika behandlingar. Vid ev. felbehandlingar kan 
designen av försöket hantera mycket med hjälp av 
miniblock. 

• Resultatet kan ändå bli användbart genom att kassera 
enskilda rutor i miniblock inom blocken. 

• På samma sätt tittar man på seriesammanställningar. 

• Försök utan skörd väljs en parameter ut som ska ligga till 
grund för godkännande.  



Vad tar vi med oss till 2021
• Protokoll för bedömning av försöket (utförare) 

• Deadline för att lägga in data (utförare) 

• Deadline för att kommentera försöket (utförare och 
beställare). 

• Handbok för validering  



NFTS 
• Låsa försök

– Data kvar i  NFTS men att det inte följer med i en framtida sökning utan att 
det läser utan förbehåll? 

– Vid inläggning av data efter att statistiken är gjord meddelas planläggaren 



Tack





Dränering 

Bevattning

Läckage av växtnäring

Läckage av växtskyddsmedel 

Ämneskommitté Vatten

Helena Aronsson och Ingrid Wesström 

Inst. för mark och miljö, SLU

NN, Hushållningssällskapet



Fånga idéer

Informera

Starta projekt

Synliggöra behov

Sammanföra

Rapportera resultat

Vårt uppdrag 

Projektansökan

Sprida kunskap

• Öppen mötesplats 

för olika 

intressenter

• Aktuella 

frågeställningar 

med koppling till 

vatten

• Syntes

• Helhetsgrepp

• Att komma vidare

Vi är den röda tråden 



Planer 2020-2021
December 2020: Bevattnings- och kvävestrategier för vall. 

Seminarium med resultat från Sverigeförsök och SLF-projekt

• Bevattningsstrategier

• Kvävegödsling ekologisk och konventionell odling

• Foderkvalitet

Våren 2021: Bättre kretslopp för stallgödsel

Workshop inom nytt projekt med separering av stallgödsel (BalticWaters2030)

Målet att stimulera till nya projekt med fältstudier av biogödselmedel

Hösten 2021: Dränerings- och kalkningsåtgärder 

Seminarium med resultat från projekt finansierade av Jordbruksverket

• Täckdikesavstånd och kalkåterfyllnad (Västmanland)

• Strukturkalk för minskat fosforläckage (Halland)



Tema  för december 2020:
Bevattningsförsök i vall

• Två försöksplatser på Öland och 
Gotland

• 4 behandlingar x 4 block

• Konventionell och ekologisk 
odling

• 3 till 4 skördar per år

• Foderkvalitet 

Tredjeskörd av vall på Öland

Foto: Jan-Olov Karlsson



Tema för våren 2021: 
Bättre kretslopp för stallgödselfosfor 

För mindre övergödningsproblem i djurtäta regioner, samt minskat 

beroende av mineralgödsel och ökad bördighet där fosforn behövs.

Nytt projekt med medel från stiftelsen Balticwaters2030 (2021-2025)

SLU, RISE, More biogas

Flytgödsel till 
rötning

Flytande fraktion tillbaka till 
gården i närområdet

Omfördelning av torr 

fosforrik produkt till gårdar 
med fosforbehovBiogasanläggning 



Tema  för hösten 2021: Försök med olika 
dräneringssystem

• En försöksplats i Västmanland

• 4 behandlingar x 3 block

• Flödesproportionerlig 

vattenprovtagning

• Analys av fosfor- och kvävetransport

• Analys av skörd

Foto: Kerstin Berglund Anläggning av dräneringsförsök år 2018

Foto: Ingrid Wesström



Tema  för hösten 2021: Studier av struktur-
kalkning som åtgärd mot fosforläckage 

Utlakningsförsök Lilla Böslid (2018-2020, 
Jordbruksverket)

Försöksstationen vid Lilla Böslid

Foto: Lisbet Norberg

• En försöksplats i Västmanland

• 3 behandlingar x 4 block

• Flödesproportionerlig 

vattenprovtagning

• Analys av fosfor- och 

kvävetransport

• Aggregatstabilitet
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Utlakningsförsöken –en viktig försöksresurs!
6 platser, rutvis dränering, flödesproportionell provtagning

SLU långliggande försök och försöksplatser för kortare studier 



Tack för er uppmärksamhet!

Helena Aronsson, SLU, Mark och miljö, E-post: Helena.Aronsson@slu.se

Ingrid Wesström, SLU, Mark och miljö, E-post: Ingrid.Wesstrom@slu.se

KONTAKTUPPGIFTER

mailto:Helena.Aronsson@slu.se
mailto:Ingrid.Wesstrom@slu.se


Ämneskommitté Växtnäring
Sofia Delin och Anders Ericsson

Diskussion kring vilka frågeställningar som bör 
belysas i kommande ansökningsomgång till 
Sverigeförsöken och vilka frågeställningar som 
tas upp i andra projekt/serier.

Genomgång av de långliggande försöken, vilka 
som finns och huvudsakliga resultat om PK-
gödsling och kolinlagring. Diskussion om de 
kan nyttjas bättre och om det finns anledning 
att förnya något.

• Nya serier till Sverigeförsöken (Nässjö den 5 mars)

• Långliggande växtnäringsförsök (Zoom 26 nov)

1. Möten 2020

• Kalium till höstvete
• Kalium till vårkorn
• Kväve till höstråg
• Kväve till havre
• Biostimulanter i höstvete



Ämneskommitté Växtnäring
Sofia Delin och Anders Ericsson

2. Idéer om vad kommittén ska jobba med under 2020 och hur den kan (fortsätta) samverka med övriga kommittéer.

År Månad Ort Tema Medarrangör

2019 November Linköping Prognosverktyg och drönare

2019 Mars Göteborg Markkartering av mikronäring Markkarteringsrådet

2018 November Nässjö Biostimulanter

2018 April Katrineholm Kalium

2017 November Nässjö Avstämning kväveserier, ny prioriteringslista

2017 Maj Falköping och Bjertorp Allmänna frågor + fältvandring

2016 Oktober Skövde Olika presentationer och workshop om nya idéer

2016 Februari Uppsala Fosfor ÄK Vatten, Markkarteringsrådet

2015 Oktober Nässjö Olika former av mineralgödsel

2015 Mars Falköping Sortanpassad kvävegödsling i stråsäd

2014 Augusti Nässjö Avstämning pågående serier och idéer till nya

2014 Mars Nässjö Gödsling till vall ÄK Vall och Grovfoder

Fylla på listan med temamöten. Tänkbara kommande teman:
• Stallgödsel – Slam – Restprodukter
• Tillsatsmedel såsom nitrifikationshämmare
• Växthusgasemissioner i relation till gödsling
• Växtnäringsförsörjning vid direktsådd/mellangrödor/i växtföljden osv. Med ÄK Jordbearbetning och/eller odlingssystem?



Ämneskommitté 
odlingssystem

Göran Bergkvist SLU, 
ordförande

Sofie Erikson HS, 
sekreterare



Viktiga aktiviteter 2019-2020

”Strip-tillage” och ”conservation farming” för svenska förhållanden

Tillsammans med ämneskommitté jordbearbetning den 29:e januari i Linköping. 

Talare: Johan Hedestad (Gothia Redskap AB), Anders Hansen, (Mzuri/FMR Maskiner, 
Danmark), Marcus Willert (HIR Skåne), Jan-Olov Karlsson (HS), Sven-Erik Svensson och 
Göran Bergkvist (SLU)

En dag om mellangrödor 

Tillsammans med ämneskommitté vatten den 2:a maj, 2019, i Nässjö.

Talare: Helena Aronsson, Göran Bergkvist, Sven-Erik Svensson och Thomas Kätterer (SLU) 
Stina Olofsson (Jordbruksverket), Anna Aurell (Växa  Halland), Ann-Charlotte Wallenhammar 
(Hushållningssällskapet) och Martin Krokstorp (Krokstorps  gård).

En helhetssyn inom växtskyddet

Tillsammans med ämneskommittéerna Ogräs, Växtskydd och Jordbearbetning den 5:e 
november i Linköping. Exempel av Paula Persson, Alexander Menegat och Lars Wijk.

Övrigt: Deltagande och medverkande i olika konferenser Växjö möte (kommitté), 
Mellansvensk Växtodlingskonferens Örebro, ansökningar mm



Möjliga aktiviteter 2020-2021

Vi räknar med att ha två möten 2021, båda tillsammans med andra ämneskommittéer.

Aktuella tema. 

 Reducerade jordbearbetningssystem utan glyfosat

 Odling i vattenskyddsområden

 Ekonomiskt konkurrenskraftiga vallar i stråsädesdominerade odlingsområden – systemperspektiv

 Effektivt vattenutnyttjande

 Strategier för motverkande av herbicidresistens



Aktuella frågeställningar 

 On farm trials

 Mellangrödor:

 Effekter på växtföljdsrelaterade sjukdomar finns behov av fortsatt forskning

 Effekt på markens mikroliv-jordhälsa-kolinlagring

 Etablering

 Odlingsmaterial

 Glyfosatfritt odlande
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Växtföljd A Växtföljd B

2 gröda/år 5 gröda/år
2 bearbetning 2 bearbetning
2 replikat 2 replikat
8 Storrutor 20 Storrutor

Alla storrutor finns med och utan mellangröda i smårutor

Att förbereda för framtiden: uthålliga odlingssystem utan glyfosat
Alexander Menegat, Thomas Keller, Marcus Willert, Ortrud Jäck och Göran Bergkvist (SLU + HS)
SLF att övergå till SLU Långliggande försök
SLU Lövsta fältforskningsstation Uppsala, HS Skåne Helgegården Kristianstad

Exempel 2020. Kopplar tillsamtliga tre möten 2019.



Vision (från förra året)

 Ämneskommittéerna tillhandahåller de viktigaste mötesplatserna för att anta 
jordbrukets utmaningar och möjligheter

 Kommittéerna omfattar hela jordbrukssystemet. Husdjuren har en självklar plats
 Ordförande och sekreterare har likvärdiga och tillräckliga resurser avsatta för 

arbetet
 Kommittéer är färre men större än idag, dvs fler kompetenser med resurser 

avsatta till arbetet knutna till respektive kommitté
 SLF eller annan finansiär har tillräckligt med resurser för att utgöra realistisk 

finansieringsmöjlighet.
 Ämneskommittéerna har stor roll i arrangemang av regionala 

växtodlingskonferenser och nationell jordbrukskonferens (vartannat år)



Ämneskommittéerna Växtskydd och Ogräs

2019/2020

5 november 2019

Hur skapar vi integrerad odling med hållbara strategier mot våra 
växtskyddsproblem. 

Odlingssystem, odlingstekniska åtgärder, direkta och indirekta åtgärder samt 
kombinationer.

ÄK: Odlingssystem, Jordbearbetning, Växtskydd och Ogräs.



Ämneskommittéerna Växtskydd och Ogräs

2020       28 jan - >  17 mars          pandemin    ->  hösten

• Framtiden för bekämpningsmedel
• Företrädare för bekämpningsmedelsindustrin

• Hur blir tillgången på medel, både kemiska, biologiska och andra alternativ

• Pesticidresistens

• Framtidsspaning i längre perspektiv tillsammans med industrin

• Integrerat växtskydd – ökat samarbete med de andra ÄK.



Ämneskommittéerna Växtskydd och Ogräs

19 november 2020 

Växtskyddsföretagen kring framtida tillgång till effektiva växtskyddsmedel och dess 
hållbara användning

Vad händer inom EU kring regelöversyn mm? (KemI)

Prognos för verksamma ämnen utifrån modell från England (Växtskyddsrådet)

Hållbart växtskydd i nutid och framtid (Jordbruksverket)



Ämneskommittéerna Växtskydd och Ogräs

Diskussion kring:

- Framtida tillgång till effektiva växtskyddsmedel

- Möjligheten att utveckla medel med nya verkningsmekanismer

- Hållbara användningsstrategier för att bl.a. motverka resistensutveckling

- Miljömässigt hållbara användningsstrategier

- Växtskyddsmedlens roll i långsiktigt hållbara integrerade strategier. Hur 

integrera växtskyddsmedlen med andra odlings- och växtskyddsåtgärder i ett 

helhetsperspektiv?



Vision kommande 5 år

• Utökad samverkan mellan forskare och 
fältförsöksverksamheten och rådgivningen (planering, 
frågeställningar, finansiering)

• Ökad samverkan för användning av fältförsöksdata…

• Valideringsgrupper etablerade och fungerande

• Kopplingar till undervisning

• Fler och förbättrade projektansökningar

• Ökad grad av ”Friskvård”



Ämneskommittén 
Odlingsmaterial –
möte 2020-10-07 Linköping
Magnus Halling
Ordförande Odlingsmaterial
Forskningsledare 
Växtproduktionsekologi,
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)



Odlingsmaterial 
Ämneskommitte

Utförargrupp Operativ 
sortgrupp Projektgrupp

Omläggning 
ettåriga 

provningen

Ämneskommitté Odlingsmaterial -
organisation



Ämneskommitté odlingsmaterial
• Vision: mötesplats för alla intressenter inom området sorter, 

odlingsteknik och sortprovning
• Mål:

• identifiera och formulera forskningsfrågor inom ämnesområdet
• presentera resultat inom området sorter, odlingsteknik och 

provning.
• Verka för ökad kvalitet i fältförsöken

• Operativa verksamheter runt sortprovningen sker i operativa 
sortgruppen (kontinuerlig kontakt och telefonmöten)

• Vid behov arrangeras temadagar med andra ämneskommittéer 
som t.ex. odlingssystem och ogräs/växtskydd

• Kommittéens hemsida: http://www.slu.se/fakulteter/nj/om-
fakulteten/centrumbildningar-och-storre-
forskningsplattformar/faltforsk/ak/odlingsmaterial/



Organisation och möten 2020
• Ordförande: Magnus Halling, SLU, Uppsala
• Sekreterare: Anders Ericsson, Hushållningssällskapet, 

Västerås

• Huvudmöten öppna för alla. Två per år (ca 20-tal 
deltagare). Slutet januari och början oktober i 
Linköping.
• 29/1 – Omlagd sortprovning och redovisning projekt (Lkp)
• 7/10 – diskussion förslag omlagd ettårig sortprovning 

(zoom+Lkp)
• Deltagare: Forskare, försöksutförare, rådgivare, 

myndigheter och utsädes/förädlingsföretag



Organisation och möten - forts
• Utförarmöten Odlingsmaterial. Öppna för berörda. 

Två telefonmöten per år. Slutet april och mitten juli 
(24/4 och 7/7 år 2020).
• Aktuella frågor runt sortförsökens status efter vintern och 

inför skörd – dokumentationer från besiktningar samlas 
ihop

• Deltagare: Forskare, försöksutförare, rådgivare, myndigheter och 
utsädes/förädlingsföretag



Organisation och möten - forts
• Operativ sortgrupp 20120

Operativa frågor runt sortprovningen. Sammankallas när det behövs. Fem 
telefonmöten under 2020 (15/1, 3/3, 17/7, 19/8 och 25/11)
Länk till protokoll: http://www.slu.se/fakulteter/nj/om-
fakulteten/centrumbildningar-och-storre-
forskningsplattformar/faltforsk/ak/odlingsmaterial/sorterprovning/

• Medlemmar 2020 (10 st aktiva):
Magnus Halling, forskningsledare, SLU Uppsala (sammankallande)
Anders Ericsson, försöksledare, Hushållningssällskapet (sekreterare)
Ortrud Jäck, forskare, SLU Uppsala (sammankallande)
Ida Karlsson, forskare, SLU Uppsala (barnledig)
Ola Hallin, försöksledare HS, vikarierar 20 % SLU sortprovning
Oskar Gustafsson, produktchef, Scandinavian Seed, Lidköping
Tina Henriksson, växtförädlare, Lantmännen, Svalöv
Therese Christerson, rådgivare, Växtskyddscentralen (SJV), Alnarp
Nils Yngveson, ansvarsområde stråsäd, KWS, Staffanstorp
Anna Pettersson, handläggare utsäde, Växtregelenheten (SJV), Jönköping
Mattias Hammarstedt, rådgivare, HIR Skåne



Planering 2021 – äk Odlingsmaterial
• Två äk-möten:

• Slutet januari: diskussion forskning och inbjudna 
presentationer

• Början oktober: tema ??

• Två utförarmöten: slutet april och mitten juli
• Fem möten operativa gruppen: januari (DD/1), mars 

(DD/3), juli i mitten (DD/7), augusti i slutet (DD/8) och 
november i slutet (DD/11)
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