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Inbjudan till möte i Fältforsks ämneskommitté odlingsmaterial 
Ämneskommittén är en mötesplats för alla intressenter inom området sorter, 
odlingsmaterial och provning. Kommittén har i uppdrag att arbeta med utveckling och 
forskningsformulering, samt information och resultatspridning inom området. 
 
Mötesdag: onsdag 29 januari 2020 
Tid: kl. 10:15 – 14:45 (fika serveras från 9:45 och 14:45, lunch ca kl. 12:00)  
Plats: Scandic Hotel Linköping City, Gamla Tanneforsvägen 51, Linköping 
Kostnad: ingen – lunch ingår 
 
DAGORDNING: 

1. Välkommen, presentationer 
2. Val av sekreterare 
3. Godkännande av dagordningen 
4. Förra mötets minnesanteckningar (20191003)  
5. Forskningsidéer och ansökningar inom ämnesområdet (anmäl till Magnus Halling) 

a. Genomgång av diskussionen förra mötet om framtida projektidéer  
6. Diskussion om nya odlingstekniska försöksplaner i Sverigeförsöken kopplat till 

sorter 
7. Omläggningen av ettåriga provningen med behandlat och obehandlat 

a. Förslaget – (Anders Ericsson) 
b. Statistisk modell – konsekvenser? –(Johannes Forkman) 
c. Sjukdomsgraderingar – konsekvenser – (Therese Christerson) 
d. Kostnader – konsekvenser – (Anders Ericsson) 

8. Presentationer av aktuella projekt inom ämnesområdet (anmäl till Magnus Halling) 
a. Halmmängd hos olika vårkornsorter (exjobb) – (Nils Yngvesson) 
b. Halmmängd i höstvete och havre i västra Götaland (Jakob Eriksson) 
c. Axräkning och halmmängd i vårkorn (Oskar Gustafsson) 

9. Sortprovning i små grödor – exempel rybs – (Christer Persson) 
10. Operativa sortgruppen  

a. Rapportering aktuella frågor och beslut under 2019 (Anders Ericsson) 
b. Omläggningen av försöksdesignen i sortprovningen (Anders Ericsson) 

11. [Presentationer (max 10 min per presentation) (anmäl till Magnus Halling)] 
12. Ekologiska provningen 2020 (Ida Karlsson) 

13. Information om applikationen www.sortval.se (Magnus Halling) 
14. Övriga frågor (anmäl innan till Magnus) 
15. Nästa möte i oktober 2020 – förslag tisdag 6 oktober i Linköping 
16. Avslutning 
[] = inaktiverade punkter vid detta möte 

Anmäl ditt deltagande : https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-
och-storre-forskningsplattformar/faltforsk/ak/odlingsmaterial/ak-mote-200129/ senast 
torsdag 23 januari. Obligatorisk anmälan! Avanmälan till Magnus.Halling@slu.se senast 
torsdag 23 januari. 
Förmiddagskaffe finns framdukat från kl. 09:45 och eftermiddagskaffe från kl. 14:45. 
Lunchen är ca kl. 12 och ingår. Speciella önskemål om kosten meddelas vid anmälan.  
OBS – ev. parkeringsavgifter vid Scandic betalas privat. 
Välkomna önskar Magnus och Anders 
Presentationer och tidigare protokoll hittas på länken: https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-
fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/faltforsk/aktuellt1/ . Sök på 
Odlingsmaterial.  

http://www.sortval.se/
https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/faltforsk/ak/odlingsmaterial/ak-mote-200129/
https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/faltforsk/ak/odlingsmaterial/ak-mote-200129/
mailto:Magnus.Halling@slu.se
https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/faltforsk/aktuellt1/
https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/faltforsk/aktuellt1/

