Mellansvenska försökssamarbetet 2006
Ingemar Gruvaeus, Hushållningssällskapet Skaraborg

Mellansvenska försökssamarbetet, som
2006 haft sitt sjätte verksamhetsår, 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 försöksorganisationerna är att
organisera en samverkan av alla intressenter
inom fältförsöksverksamheten för att på så sätt
effektivt utnyttja de ekonomiska resurserna.
Det mellansvenska 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.

Finansiering Sverigeförsöken
Från och med 2004 års verksamhetsår har
ett gemensamt organ för ﬁnansiering och
utveckling av de regionala försöksorganisationerna i Sverige bildats. Uppgiften
är att svara för att basﬁnansiering klaras.
Medlen tas in centralt för landet från ingående företag efter deras marknadsandel
inom växtodlingsområdet, både sålda förnödenheter och inköpt spannmål. Dessutom
sätter Hushållningssällskapen in medel
motsvarande hälften av handelns insats.
Nytt för året är att återbetalda medel från
gödselmedelsskatter via Stiftelsen lantbruksforskning slussats till de regionala
fältförsökens verksamhet. Dessa medel
har ersatt delar av den tidigare basﬁnansieringen, ca 60%. Basﬁnansieringen fördelas
sedan ut till respektive region efter växtodlingens storlek.

Basﬁnansiärer för Mellansvenska försöksverksamheten
inom Sverigeförsöken 2005
AB Johan Hansson
Dalviks Kvarn
Forsbecks AB
Guddeby gård
Gullviks AB
Kastellgårdens Lantbruksprodukter AB
Lantmännen Agroetanol AB
Lovangsgruppens Handelshus AB
Ods kvarn
Roséns Skaraborg AB
Svenska Foder AB
Svenska Lantmännen ek för
Varaslättens Lagerhus
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Hushållningssällskapen:
Stockholm-Uppsala-Södermanland
Östergötland
Sjuhärad
Väst
Skaraborg
Värmland
Örebro, Prytz donationsfond
Västmanland
Dalarna-Gävleborg

Representanter för ﬁnansiärerna i styrgruppen för Sverigeförsöken är:
Ordförande, Stig Lindén representerande LRF och SLF
Kjell Gustavsson och Margareta Minsér, Svenska Lantmännen
Paul Isaksson, Svenska Foder
Erik Hartman, Föreningen Foder och Spannmål
Sven Fajersson och Carl-Anders Helander, Hushållningssällskapen
Inom varje region tillkommer dessutom medel från förnödenhetsföretag genom köp av led
för sina produkter samt vissa köp av led från Jordbruksverket beträffande växtskydd och
växtnäring.
Verksamhetsstyrning
De tre regionerna har var sina försökskommittéer vars uppgift är att ta fram och prioritera regionens behov inom regionens resurser.

Till dessa kommittéer är det meningen att
du kan lämna dina frågeställningar som du
anser bör belysas. Representationen ser ut
enligt följande:

Östra SverigeFörsöken
Lars-Eric Andersson
HushållningsSällskapet Örebro
Magnus Börjesson
Frö och Oljeväxtodlarna, Högåsa, Vreta Kloster
Magnus Emilsson
Spannmålsodlareföreningen, Vadstena
Göran Gustafsson
Växtskyddscentralen Linköping
Bo Hellstedt
Svenska Lantmännen Norrköping
Lennart Johansson
HushållningsSällskapet Östergötland
Joakim Karlsson
HushållningsSällskapet, Södermanland
Johan Lagerholm
Lantmännen, växtråd, Norrköping
Per Axelsson
Lovang lantbrukskonsult, Vikingstad
Leif Persson
Vallodlareföreningen, Glanshammar
Per Ståhl
HushållningsSällskapet Östergötland
Thomas Wahlström
Svenska Foder, Vikingstad
Försök i Väst
Ordförande, LRF, Karl-Anders Andersson, Dingvall 4371, Hällevadsholm
Sekr. Ingemar Gruvaeus
Hushållningssällskapet, Skaraborg
Johan Roland
SLU, Lanna, Saleby, Lidköping
Lennart Johansson
Länstyrelsen, Lantbruksenheten, Borås
Lars Johansson
Svenska Lantmännen, Lidköping
Magnus Olsson
Svenska Foder, Box 870, 531 18 Lidköping
Anders Bengtsson
Södra Älvsborgs Husdjur, Borås
Vakant
Farmek, Skara
Lennart Andersson
Spannmålsodlarna, Stommen, Håle, Grästorp
Göran Lindgren
Vallodlarföreningen, Fjöle, Klässbol
Ingemar Lundborg
Frö- och Oljeväxtodlarna, Skofteby, Lidköping
Anna-Karin Nilsson
Potatisodlarföreningen, Hushållningssällskapet Skaraborg
Lars Olrog
Ekologiska odlarna, Naturbruksgymnasiet, Dingle
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SVEA-försöken
Anders Ericsson
Lars Danielsson
Torbjörn Karlsson
Anders Krafft
Henrik Bergman
Leif Preijer
Björn Andersson
Jan Linder
Peder Waern

HS Västmanland
HS Stockholm-Uppsala
Svenska Lantmännen
Svenska Lantmännen
HS Dalarna-Gävleborg
Forsbecks AB
SLU FältForsk
SJV
SJV

Sammankallande
Sekreterare

Behoven samordnas via SLU Fältforsks ämneskommittéer för resp. ämnesområde för att nå
så bra effektivitet av använda medel som möjligt.
Publicering
Resultaten sammanfattas i en tryckt rapport för hela Mellansverige. De enskilda
försökens resultat presenteras på Internet

i samarbete med SLU, FältForsk och kan
hämtas på www.ffe.slu.se eller via respektive
försöksregions hemsida, www.ﬁv.nu,
www.osf.nu och www.sveaforsoken.nu.

Växtodlingsåret i Västsverige (Försök i Väst) 2006
Ingemar Gruvaeus, Hushållningssällskapet, Skara

Växtodlingsåret 2005-2006 inleddes med en
del regn i början av augusti. Höstrapssådden blev därför lite försenad. Från mitten
av augusti ﬁck vi en torr period som varade
september ut. På plöjda lerjordar blev därför
både höstraps och höstsäd lite tröga i starten.
Lagom med regn från början av oktober och
värme under oktober till mitten av november
gav i allmänhet ”lagom” bra bestånd.
Vi ﬁck ett varaktigt snötäcke från mitten
av januari till slutet av mars. Innan snön ﬁck
vi lite tjäle. Snömögelproblemen blev därför
inte allmänna men det fanns frodiga höstsädesfält på lättare jordar och en del ekologisk
höstsäd som drabbades ganska kraftigt med
en del omsådd som resultat. Höstrapsen ﬁck
en mycket bra övervintring med snön som ett
gott skydd mot kyla.
På grund av det långvariga snötäcket och
regn under april blev vårbruket försenat och
gjordes i allmänhet inte förrän sista veckan
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i april och andra veckan i maj. Gödsling av
höstsäd gick att göra från mitten av april.
Slutet av maj blev regnigt men från början av
juni hade vi en lång torr period fram till midsommar. Första vallskörden blev därför problemfri.
Veckan efter midsommar ﬁck vi en del
regn men varierande mängd i området från
i stort sett torrt i öster till ca 40 mm i väster.
I kombination med hög värme och torka
under juli ﬁck vi därför en del torkskador på
framförallt lättare jordar och i östra delen.
Värmen i sig gav också en brådmognad vilket
framförallt drabbade vårsäden som ju också
var sent sådd. Även vallens andraskörd blev
svag på många ställen. Den torra sommaren
gav i allmänhet ganska små problem med
svampsjukdomar i stråsäden.
Efter några dagars regn i början av augusti
ﬁck vi sedan en period med mycket goda
skördeförutsättningar från 6:e till 10.e augusti.
Höstraps, och en del av höstsäden hann bli

