
 

Inbjudan till Zoom-möte med SLU Fältforsks referensgrupp 

SLU Fältforsks referensgrupp är ett öppet forum för alla som är intresserade av fältforskning 

inom jordbruksområdet.  

Referensgruppen samlas en gång om året för att diskutera aktuella frågor inom 

fältforskningsområdet. 

Härmed inbjuder vi till 2020 års möte:  

 Tid: Måndag den 26 oktober 2020 kl. 10-15 

 Plats: Digitalt möte via Zoom  

Anmälan om deltagande önskas senast torsdag den 22 oktober via länken: 

https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-

forskningsplattformar/faltforsk/test/referensgruppsmote-201026/. Efter anmälan skickar vi 

information om hur du ansluter dig till Zoom-mötet.  

 

Program 

I år kommer temat för mötet vara kvalitetsarbete inom fältförsöksverksamheten.  

Mötet börjar med information om arbetet vid SLU Fältforsks stab. Därefter presenterar 

Thomas Nitschke/ Nicolai Fog Hansen (Teknologisk Institut, Danmark) utvecklingsarbetet 

som pågår med systemet Nordic Field Trial System (NFTS). Achim Grelle (SLU), Per 

Nyman (SLU) och Alf Djurberg (Jordbruksverket) informerar om arbetet med 

väderdatabasen LantMet och Torbjörn Leuchovius (SLU) ger en återblick på sitt arbete med 

databasutveckling.  

Efter lunch berättar Anders Ericsson (Hushållningssällskapet) om omläggningen och 

utvecklingen av den ettåriga provningen i stråsäd och trindsäd. Jannie Hagman (SLU) 

fortsätter att prata om utveckling av sortprovningen. Ulrika Dyrlund-Martinsson 

(Hushållningssällskapet) och Sven-Åke Rydell (Hushållningssällskapet) presenterar och 

diskuterar kring pågående utvecklingsarbete kring validering och bedömning av ogräs- och 

växtskyddsförsök. Anneli Lundkvist (SLU) informerar om arbetet med den årliga rapporten 

om kvalitetsarbetet i fältförsöksverksamheten och därefter berättar SLU Fältforsks 

ämneskommittéer om sin verksamhet, se program på nästa sida. 

 

Välkommen! 

Anneli Lundkvist, SLU Fältforsk 

  

https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/faltforsk/test/referensgruppsmote-201026/
https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/faltforsk/test/referensgruppsmote-201026/


Program 

Tid (ca) 

 
 

10.00–10.20  

 

 

Information från SLU Fältforsk 

Presentation av stab, planering framöver mm 

 

10.20‒10.25 Paus, föredragsbyte 

10.25‒10.55 

 

 

NFTS – pågående och framtida utvecklingsarbete  

Thomas Nitschke/Nicolai Fog Hansen Teknologisk Institut, Danmark 

 

10.55‒11.00 Paus, föredragsbyte 

11.00‒11.20 

 

 

Väderdatabasen LantMet 

Achim Grelle SLU, Per Nyman SLU, Alf Djurberg Jordbruksverket  

 

11.20‒11.25 Paus, föredragsbyte 

11.25-11.45 

 

 

Utveckling av försöksdatabaser - en återblick 

Torbjörn Leuchovius SLU 

 

11.45‒12.45 Lunch 

12.45‒13.10 

 

 

Omläggning och utveckling av den ettåriga sortprovningen 

Anders Ericsson HS 

 

13.10‒13.15  Paus, föredragsbyte  

13.15-13.35 

 

 

Sortprovning – en tillbakablick och en framtidsspaning 

Jannie Hagman SLU 

 

13.35‒13.40  Paus, föredragsbyte 

13.40‒14.00 

 

 

Validering och bedömning av ogräs- och växtskyddsförsök 

Ulrika Dyrlund Martinsson HS, Sven-Åke Rydell HS 

 

14.00‒14.05 Paus, föredragsbyte 

14.05‒14.15 

 

 

Kvaliteten i fältförsöksverksamheten - årlig rapport från SLU Fältforsk 

Anneli Lundkvist SLU 

 

14.15‒14.55 

 

 

SLU Fältforsks ämneskommittéer - pågående och planerad verksamhet  

Ordförande SLU, Sekreterare HS 

 

14.55-15.00 Avslutning 

 

 


