
Minnesanteckning 1:  15/1 2021. Skypemöte med den operativa sortgruppen 
inom Ämnesgrupp Odlingsmaterial. 

Deltagare:  Ortrud Jäck SLU(ordf), Anders Ericsson Hushållningssällskapet, Oskar 
Gustavsson Scandinavian Seed, Tina Henriksson Lantmännen, Nils 
Yngvesson KWS, Magnus Halling SLU,  Ola Hallin SLU, Therese Christersson, 
Jordbruksverket, Anna Pettersson Jordbruksverket 

Frånvaro: Linda af Geijerstam Jordbruksverket, Ida Karlsson SLU, Mattias 
Hammarstedt Hushållningssällskapet, 

Agenda  

1. Val av sekreterare 

2. Minnesanteckningar från möte nr 5 2020 

3. Inbjudningar vårgrödor 2021 

4. PM 2021 vårsådd 

a. Uppdatering blockbehandling i försöken 

b. Förtydligande beskrivning / avisering tidpunkt behandling kornfluga 

c. Gradering av kornfluga  

5. Kvalitetssäkring sortförsöken – strategi och diskussion cv-analys 

6. Variation i reltal i vårkorn beroende på mätare och årsmån 

7. Dagordning möte ämneskommitté odlingsmaterial 26 januari 

8. Övriga frågor 

9. Nästa möte 

 

1 Anders E utsågs till att föra minnesanteckningar. 

2 Föregående protokoll lämnades utan anmärkning 

3 Inbjudan till den vårutlagda sortprovningen sker på samma sätt som 
tidigare och kommer att skickas ut under slutet av januari. Datum för sista 
anmälan blir 19/2 och utsädet ska vara utförarna tillhanda senast 15/3. 
Inbjudan till sockerbetorna går ut från SLU under nästa vecka. 

4 a) Therese C meddelade att arbetet med blockbehandlingslistan pågår och 
ska var klar senast i slutet av februari. 

b) Ortrud J och Therese C tar fram ett pm för hur kornflugekontollen i 
vårveteförsöken ska ske. 

c)   Omfattningen av graderingarna av kornflugeangrepp diskuterades. 
Samsyn kring att det inte är en rutinmässig gradering som ska göras i alla 
försök utan endast i de försök där angrepp eller fångster i fällor 
konstaterats. Graderingsmetoden ska vara en enklare gradering än den 
omfattande och tidskrävande graderingsmetodiken som används i 
bekämpningsförsöken. 

 

5 Kvalitetssäkring i sortförsöken 



 Magnus H genomför en utbildnings- och kalibreringskurs med utförarna i 
början av mars. Inbjudan till kursen bör skickas ut under januari så att så 
många som möjligt kan vara med. Endast SLU och utförare ska vara med på 
kursen för att få till stånd en öppen dialog. Som en del i underlaget till 
kursen har Magnus fått en samlad fil med data från nfts, t.ex CV-värden från 
de enskilda försöken. Magnus delar med sig av materialet som används på 
kursen till operativa gruppen.  Ola H har börjat inventera vilka olika 
handböcker och dokument som rör arbetet med sortförsök och konstaterar 
att det finns mycket som är gjort men att det är svårt att hitta materialet. 
Magnus undersöker om det är OK att skickat ut de kvalitetsrapporter som 
Fältforsk årligen ger ut till Operativa sortgruppen. 

  

6 Ola Sixtensson, SSd, har uppmärksammat fenomenet att relativtalet för en 
sort blir olika i sortval.se och i de senare sammanställningarna som görs, 
beroende på att ingående sorter i den syntetiska mätaren ändra 
fortlöpande diskuterades.  Det finns i dagsläget inte någon lösning men det 
är viktigt att fenomenet belyses med information på hemsidor och i andra 
forum. 

 

7 Dagordningen på kommande Ämneskommittémöte den 26/1-2021 
diskuterades. Vi kan utnyttja grupparbetsfunktionen i Zoom för att få bättre 
deltagande i tex förslag på forskningsområden. Bra att ha ett positivt anslag 
i kvalitetsdiskussioner med ett tydligt fokus på framtiden. Förslag på att 
serien L7-130 redovisas (förslag på föreläsare Anders Bauer) och att 
Mattias H gör en dragning om stabiliteten hos olika kornsorter (på liknade 
sätt som han gjort med höstvete tidigare)  

 

8 Övriga frågor 

 Nils Y upplyste om att den danska sidan sortinfo.dk har infört ett IPM-index 
på höstvetesorterna och undrar om något liknade är önskvärt i Sverige. 
Indexet är en sammanvägning av sjukdoms- och stråegenskaper. Therese C 
föreslog att SJVs IPM grupp bjuds in till operativa gruppens för att beskriva 
sitt arbete i allmänhet och speciellt hur man kan implementera IPM på 
sortvalet. Mötet förslår att detta sker på nästa möte, Therese tar kontakt 
och bjuder in. 

 

9 Nästa möte blir den 6/4-2021 kl. 08:30 på Teams. SLU bjuder in. 

 

Vid tangenterna 

Anders Ericsson 


