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37 deltagare varav 14 via digital uppkoppling 
 
 
DAGORDNING: 
1. Välkommen, presentationer 
2. Val av sekreterare 
3. Godkännande av dagordningen 
4. Förra mötets minnesanteckningar (20200129) 
5. Omläggning/utveckling av ettåriga provningen i stråsäd och trindsäd 
i. Bakgrund och mål 
ii. Presentation förslaget – nuläget 
iii. Hur blir statistiken 
iv. Analys och öppen diskussion 
v. Fortsatta arbetet och ide om genomförande 
6. Forskningsidéer och ansökningar inom ämnesområdet 
a. Genomgång och diskussionen av listan och nya idéer 
7. Nya odlingstekniska försöksplaner i Sverigeförsöken kopplat till sorter 2021-2024 
8. Presentationer av aktuella projekt inom ämnesområdet  
9. Operativa sortgruppen 
a. Rapportering aktuella frågor och beslut under 2020 
10. Analysgruppen rapportering 
11. Ekologiska provningen 2020-2021 
12. Information om applikationen www.sortval.se 
13. Övriga frågor 
14. Nästa möte 
15. Avslutning 
 
 
 
1  Välkommen 

Ordförande Magnus Halling, SLU, hälsade alla välkomna. 
 

2 Val av sekreterare 
 Anders Ericsson, Hushållningssällskapet, valdes till sekreterare. 

Föreläsarnas presentationer skickas ut separat av Magnus H 
 

3 Godkännande av dagordning 
Ordförande läste upp dagordningen som godkändes 
 

4 Föregående protokoll 
Magnus H redogjorde kort för föregående protokoll (från 202001029) Inga 
speciella noteringar. 

 
5 Omläggning sortprovning 

Anders E inledde med att understryka att det är två frågeställningar som behandlas, 
dels försökens utformning och vilka försökstyper som ska användas dels statistisk 
bearbetning och publicering av resultaten.  
 
Omläggning design ettåriga provningen – noteringar från äk-möte 20201007 
Anteckningar: Magnus Halling, föredragande Anders E och Johannes Forman SLU 

  



Avkastningsförsök 
Mer riktad/anpassad behandling i fält beroende på t.ex. sorters tidighet, men 
förslaget bygger också på fältbehandlingar som lantbrukaren gör i nuvarande 
system. Vissa synpunkter fördes fram att utföraren skall göra alla 
sjukdomsbehandlingar, men det fördyrar betydligt. 
Viktigt dokumentera lantbrukarens fältbehandlingar för att spåra orsak-verkan av 
andra insatser som stråförkorning 
Dokumentera vintereffekter 
Helst alla sorter i alla försök 
Observationsförsök 
Plan vad som skall graderas – så mycket som möjligt 
Tidsplan för besök – helst 1 ggr per vecka i 6-8 veckor 
Förslag redovisa data enl. Tystofe i Danmark 
Ytan – kan vara liten (par m2?) 
Antal upprepningar? 
Vem utför graderingarna? Så få som möjligt. I vilken omfattning kan 
Växtskyddscentralerna göra det?  
Val plats helst hot spot för sjukdomsangrepp – behöver ej kopplas till 
avkastningsförsöken 
Också på utsatta ställen vad gäller vintereffekter 
Helst inte tillväxtreglering 
Helst alla sorter i alla försök 
Sammanställningar 
Använda prediktion – viktigt med en pedagogisk förklaring vid införandet att det 
krymper skillnaderna jmf nuvarande metod 
Visa på risker/konsekvenser om egna medeltal görs på data från sammanställningar 
av olika metoder samtidigt 
Att utnyttja angränsande områden i prediktionerna – kan man missa någon lokal 
egenskap – t.ex. kransmögel i höstraps i Skåne fördes fram 
Tidsspannet för sammanställningen anpassas till omsättningen av sorter, men 
viktigt kommunicera med avnämarna 
Allmänt 
Inriktningen i stora drag (principerna) på förslaget om ny fältdesign tyckte 
kommitteen var OK 
Inriktningen i stora drag (principerna) på förslaget om ny statistisk design tyckte 
kommitteen var OK 
Tidsplanen för införandet är mycket osäker, men våren 2022 fördes fram som 
realistiskt 
Provningen i norra Sverige inte med i detta förslag – deras strategi får ansvariga ta 
ställning till senare 
Jens Weibull pekade på vikten av goda bedömningsunderlag i provningen särskilt 
att undvika misstag i sjukdomsbehandlingar som varit ett problem – något som han 
pekade på i utredningen 2013 
Drivs utvecklingen i provningen mot sorter som gynnas av sjukdomsbehandlingen, 
vilket i så fall inte är hållbart. Men är sorter sjukdomskänsliga i 
observationsförsöken bör de stoppas där 
Viktigt med kommunikationen utåt när det införs 
Kommitteen kom inte på något som omställningsgruppen missat 
Omställningsgruppen fick uppdraget att utforma detaljerna i slutgiltiga förslaget 
I nuläget finns inget färdigt förslag. 
Invändning att vissa utförare kan drabbas, viktigt att det beaktas i det nya förslaget 



 
6 Forskningsidéer och ansökningar 

Frågan bordlades 
 

7 Sverigeförsöken 
Ola Hallin, Hushållningssällskapet, redogjorde för vilka försöksserier som är 
aktuella inom Sverigeförsöken och hur de är fördelade. 
 

8 Presentationer 
Inga presentationer redovisades 
 

9 Operativa sortgruppen 
 Anders E informerade mycket kort, protokoll finns på nätet (slu.se/faltforsk) 
  
10 Analysgruppen 

Ortrud Jäck, SLU informerade om att ett arbete pågår med att uppdatera NIT 
analysen av åkerbönor. 

 
11 Ekologisk sortprovning 

Ortrud J meddelade att det inte blir några större förändringar 2021, eventuellt 
kommer något åkerbönsförsök att ersättas med ärter. 

  
12 Sortval.se 

Magnus H informerade om att utvecklingsarbetet ligger lite efter plan, beroende på 
att andra projekt, såsom omläggningen av sortprovningen, tagit tid i anspråk. 
 

13 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor 
 
14 Nästa möte 
 Nästa möte den 26/1-2021 i Linköping. Magnus H kallar. 

 
15 Avslutning 

Magnus H tackade alla för deras bidrag och engagemang och förklarade mötet 
avslutat. 
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