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Bra förhållanden vi höstrapssådd 

Besvärlig höstsädessådd  

 



Snö i december, delvis barmark i  

februari, mer snö i februari 



      

Övervägande gynnsam växtodlingssäsong  

• Bra vårbruk med en del sådd på tjäle i slutet på mars 

 

• Relativt sen utveckling på höstgrödorna, kallt i marken 

 

• Börjar bli lite torrt i juni men regn efter midsommar 

 

• Torrt och varmt under tre veckor i juli  

 

• Regn i början på augusti, därefter torrt 

 

 



Relativt jämn nederbördsfördelning och 

gynnsamma betingelser 
 

 



         Temperatur Malmslätt 2012 /2013 

2013-12-02 



Svag etablering och utveckling -  

torka i vissa områden i regionen 
 

 



Årets skadegörare - kålmal 
 



Bra skördeförhållanden med låga till 

måttliga vattenhalter 
 

 

 



 

Varierande skördenivå för höstgrödor 

och bra för väletablerade vårgrödor 

 



Sverigeförsöken 

Sverigeförsöken är ett samlat namn för den regionala 
fältförsöksverksamheten i Sverige som avser officiella försök. 
  
Regionala behov och samverkan mellan regionerna i hela landet. 
 
5 regioner: Skåneförsöken, Animaliebältet, Försök i Väst,  
      Östra Sverigeförsöken, Sveaförsöken och Norrlandsförsöken 
 
Samarbete med SLU genom 8 olika ämneskommittéer där SLU, forskare och 
regionala företrädare samordnar försök inom ämnesområdet. 
 
Basfinansiering genom SLF, 2013 beviljades 10,6 milj. 
Samlad växtodlingshandel och Hushållningssällskapen sätter in 1,5 milj. 
Företag och organisationer i provningsverksamheten, ca 11,1 milj. 
 
Totalt 23 milj kr som fördelas regionalt. 
 

SLF – Nytt 2014, från 14 forskningsprogram till 4 fokusområden 
 



Sverigeförsöken 

ny hemsida med sökfunktion 

 

 





Framtida fältforskning –  

hur bibehålla och utveckla 
Seminarium i Linköping – 85 deltagare 

Inledare: 

 

Hushållningssällskapen –  Anders Hartman 

SLU –     Björn Andersson 

KSLA -     Carl-Anders Helander 

Spannmålsodlareföreningen-  Per Sandberg 

SLF-    Christian Nyrén 

Regionala SverigeFörsöken- Ulf Ohlsson 

Hushållningssällskapen-   Nils Yngvesson 

 



Framtida fältforskning   

- bakgrund, nuläge 

• SLU:s tillämpade verksamhet har minskat kraftigt de senaste 

20 åren med ändrad inriktning 

• ”Det finns inte längre något specifikt ämnesområde som 

benämnes jordbruksforskning” (Citat rektor SLU) 

• Inga ökade anslag till lantbruksforskning 

• Hushållningssällskapen har en lång tradition och strategisk 

position i svensk fältforskning 

• Avståndet mellan forskning - praktik har ökat med åren 

• Forskarnas resultat når inte ut till lantbruket, tar för lång tid 

• Dagens fältförsöksverksamhet är inte tillräcklig för 

rådgivningen 

• Lantbruket ligger ibland före forskningen  

• Vem har ansvaret för fältforskningens framtid?  

 



Framtida fältforskning 

 - vad behövs? 

• Marknadsinriktad fältforskning som skapar lönsamhet på gårdsnivå 

• Forskning måste utgå från marknadens behov – långsiktiga strategier 

• Skapa konkurrenskraft för inhemsk produktion 

• Bättre kommunikation mellan forskningen och praktiken 

• Produktion och miljö går att förena 

• Sätt ett värde på produkten/resultaten, betala för goda råd 

• Ej företagsstyrd, ej statsstyrd forskning/försök – något mittemellan 

• Bred uppslutning, samarbete krävs för att nå målet 

• Viktigt med regionala fältförsök 

• En långsiktig och stabil finansiering från staten, ett samhällsansvar 

 



Framtida fältforskning 
nästa steg 

• Ökad finansiering från näringen för att öka den statliga 

• Öka samarbetet mellan olika intressenter 

• Ökad kommunikation mellan forskning och praktiken 

• Överbrygga glappet mellan forskning och praktik, KSLA en 

plattform där näringen, samhället och forskning möts 

• SLU – satsning på samverkanstjänster, Fältforsk styrgrupp 

• Definiera möjligheter och problem – första steget är taget 

• Institut, gärna nordiskt – mål eller medel, finansiering 

• KSLA – en mötesplats för vidare hantering av frågan 


