
Mellansvenska försökssamarbetet 2003

Ingemar Gruvaeus, Hushållningssällskapet, Skara

Mellansvenska försökssamarbetet,
som 2003 haft sitt tredje verksam-
hetsår, är en sammanslutning av de tre
regionala försöksorganisationerna
Östra SverigeFörsöken,
SVEA-försöken och Försök i Väst.

Verksamhetsidé
Fältförsöken kan ses som en del i lantbrukets
gemensamma ”utvecklingsavdelning” och
utgör grunden för den produktionstekniska
rådgivningen inom växtodlingsområdet.
Syftet med de regionala försöksorganisa-
tionerna är att organisera en samverkan av
alla intressenter inom fältförsöksverk-

samheten för att på så sätt effektivt utnyttja
de ekonomiska resurserna. Det mellan-
svenska försökssamarbetet tillför ytterligare
en nivå av samarbete och utnyttjande av
resurser. Drivkraften för de regionala
försöken skall även fortsättningsvis vara de
lokala behoven av växtodlingsutveckling.

Verksamhetsstyrning
De tre regionerna har var sina försöks-
kommittéer vars uppgift är att ta fram och
prioritera regionens behov. Till dessa komm-
ittéer är det meningen att du kan lämna dina
frågeställningar som du anser bör belysas.
Representationen ser ut enl. följande:

Östra SverigeFörsöken
Bo Hellstedt Svenska Lantmännen, Östergötland
Gunnar Andersson Svenska Foder, Skaraborg
Göran Gustafsson Växtskyddscentralen, Östergötland
Joakim Karlsson Hushållningssällskapet Södermanland
Lars-Eric Andersson Hushållningssällskapet Örebro
Lennart Johansson Hushållningssällskapet Östergötland
Magnus Emilsson Spannmålsodlareföreningen, Östergötland
Per Ståhl Hushållningssällskapet Östergötland
Leif Persson Vallodlareföreningen, Svenska Lantmännen, Örebro
Bengt-Olov Gunnarson Frö- och Oljeväxtodlarna, Östergötland
Torbjörn Jarl Frö- och Oljeväxtodlarna, Södermanland

Försök i Väst
Ordförande , LRF, Karl-Anders Andersson, Dingvall 4371, Hällevadsholm
Sekr. Ingemar Gruvaeus Hushållningssällskapet, Skara
Johan Roland SLU, Lanna, Saleby, Lidköping
Lennart Johansson Länstyrelsen, Lantbruksenheten, Borås
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Lars Johansson Svenska Lantmännen, Lidköping
Gunnar Andersson Svenska Foder, Box 870, 531 18 Lidköping
Anders Bengtsson Södra Älvsborgs Husdjur, Borås
Vakant, Farmek Skara
Lennart Andersson Spannmålsodlarna, Stommen, Håle, Grästorp
Christer Emanuelsson Vallodlareföreningen, Ramnered 4525, Vänersborg
Ingemar Lundborg Frö- och Oljeväxtodlarna, Skofteby, Lidköping
Magnus Andersson Potatisodlarföreningen, GRO-konsult AB, Skara
Lars Olrog Ekologiska odlarna, Naturbruksgymnasiet, Dingle

SVEA-försöken
Per-Olof af Wåhlberg, ordförande
Lars Danielsson Hushållningssällskapet Stockholm-Uppsala, sekreterare
Anders Ericsson Hushållningssällskapet Västmanland
Henrik Bergman Hushållningssällskapet Dalarna-Gävleborg
Per-Johan Lööf Svenska Lantmännen
Charlotte Elander Svenska Lantmännen
Leif Preijer Forsbecks
Björn Andersson Fältforskningsenheten, Sveriges Lantbruksuniversitet
Peder Waern Statens Jordbruksverk
Janne Linder Statens Jordbruksverk
C-G Pettersson Svenska Lantmännen
Johan Flood Hushållningssällskapet Dalarna-Gävleborg

Behoven vägs samman och samordnas i en
försökskommitté gemensam för Mellan-
sverige. Denna består av verksamhets-
ledarna från respektive försöksorganisation,
representation från Svenska Lantmännen
resp. övrig spannmålshandel samt en
representant från Fältforskningsenheten,
SLU samt en representant från styrelsen.

Avsikten med detta är att så långt möjligt ha
gemensamma planer för att möjliggöra en
effektiv utvärdering.

Gemensamt för de tre försöksregionerna
finns en styrelse vars huvuduppgift är att
arbeta med finansiering, uppföljning och
publicering. Denna styrelse bestod under
2003 av:

Ordförande, LRF, Anders Johansson Nässja, Motala
Sekreterare, Lennart Svensson Hushållningssällskapet Östergötland
Carl-Anders Helander Hushållningssällskapet Skaraborg
Jan Rundquist Spannex, Vänersborg
Kjell Gustafsson Svenska Lantmännen, Lidköping
Niklas Lundh Svenska Lantmännen
Adjungerad verksamhetsledare:
Ingemar Gruvaeus Hushållningssällskapet Skaraborg
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Växtodlingsåret i Västsverige (Försök i Väst)

Ingemar Gruvaeus, Hushållningssällskapet, Skaraborg

Växtodlingsåret 2002-2003 inleddes med
mycket torra och varma förhållanden i större
delen av vårt område. På lerjordar blev
såbruket grovt trots stora maskininsatser.
Höstraps på lerjordar fick oftast svag upp-
komst och en del arealer såddes om med
höstsäd. På grund av den ihållande torkan
grodde inte heller höstsäden på lerjordarna.
Inte förrän det kom regn i början av oktober
startade groningen men då det därefter blev
kallt syntes inget av beståndet förrän i mitten
av december eller till och med i januari.
På lätta jordar blev uppkomsten däremot
snabb på grund av värmen och bestånden
kom väl igång. Detta gällde även lerjordar
längst i väster där det kom en del regn i början
av september.

Vallinsådder växte till mycket kraftigt efter
en tidig skörd av huvudgrödan. Främst klöver,
både röd och vit, hade goda möjligheter att
etablera sig vilket gav klöverrika första-
årsvallar 2003.

Vintern blev ganska normal i temperatur

och fortsatt relativt torr.
Då tillväxten började på våren var utseendet
på höstsädesfälten mycket varierande, allt
från ett blad per planta till mycket
välbestockade plantor. Andelen som kördes
upp var dock liten trots den extremt sena
uppkomsten. Övervintringsbekymmer fanns
egentligen endast i vallen där rajgräset i andra
och tredjeårsvallar återigen drabbades av
kraftig utvintring vilket gav luckiga vallar till
första skörd.

Vårbruket startade för de tidigaste redan
i slutet av mars. Lerjordarna var då i mycket
god struktur och på grund av den torra hösten
och vintern var de ganska torra även på
djupet. Lättjordar kom inte igång så tidigt utan
först runt mitten av april. Även den areal
som vårplöjdes blev försenad på grund av
att tjälen låg kvar där.

April och maj blev temperaturmässigt
ganska normala vilket medförde att
höstsädens och vallens utveckling blev
ganska sen. Framförallt gällde det de bestånd

Finansiering
Verksamheten basfinansieras genom medel
från handel och hushållningssällskap.
Spannmåls- och förnödenhetshandeln inom
såväl Svenska Lantmännen och övrig handel
i området svarade för 2,989 miljoner kronor
medan Hushållningssällskapen satsade 1,553
miljoner kronor. Till detta kommer 60 000 kr
från Södra Älvsborgs Husdjur för vallförsök
samt ca 70 000 kr till potatisförsök i
Västsverige genom avgift på mineralgödsel
till potatisodling. Dessutom delfinansieras
enskilda försöksserier av förnödenhets-

levererande företag och Statens Jordbruks-
verk. Totalt uppgick denna till ca 5,0 milj.
kronor för år 2003.

Publicering
Resultaten sammanfattas i en tryckt rapport
för hela Mellansverige. De enskilda försökens
resultat presenteras på Internet i samarbete
med Fältforskningsenheten, SLU och kan
hämtas på www.ffe.slu.se eller via
respektive försöksregions hemsida,
www.fiv.nu, www.osf.nu och
www.sveaforsoken.nu.
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