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LEDARE

Påverka 
 vilka för-

sök som ska 
 göras och 

att ta del av 
 resultaten.

Vi är störst på fältförsök
– varför inte utnyttja det?

ushållningssällskapen är Sveriges i 
särklass största utförare av fältförsök. 
Försöken är antingen egenfinansiera-

de eller i form av uppdragsförsök från SLU, 
enskilda firmor och från näringen via Stiftelsen 
Lantbruksforskning. 

Vi vill uppmana dig som lantbrukare att på 
olika sätt påverka vilka försök som ska göras 
och att ta del av resultaten!

En ständigt aktuell fråga för lantbruket är 
hur forskningsresultat ska föras ut till praktisk 
 t illämpning. Det gäller både för växtodling och 
 animalieproduktion. Hushållningssällskapens 
aktiva arbete inom fältförsök och rådgivning är 
viktiga länkar för att kedjan ska fungera.

FÄLTFÖRSÖKEN UTGÖR VANLIGEN den sista 
 verifieringen av framkomna resultat i forsk-
ningen. Grödor, sorter, gödsling, växtskydds-
medel,  jordbearbetning och vattenförsörjning 
utvärderas i olika delar av landet för att 
säkerställa att man uppnår förväntade effekter 
under olika  förutsättningar som exempelvis 
klimat. Om förväntade effekter inte uppnås 
är det av lika stort värde för lantbruket, vilket 
är viktigt att komma ihåg när nyttan av olika 
försök bedöms.

En lika aktuell fråga är hur du som lantbru-
kare kan påverka vilka frågeställningar som 
ska prioriteras i fältförsöksverksamhet och 
forskning. Kontakten med lantbrukare och 
kännedom om vilka frågeställningar som har 

stor betydelse i praktiken gör att hushållnings-
sällskapen har en särställning när det gäller 
just fältförsöken. Andra kontaktvägar är via de 
regio nala försöksorganisationerna: Skåne-
försöken, Animaliebältet, Försök i Väst, Östra 
Sverigeförsöken, Sveaförsöken och Norrlands-
försöken samt Svensk Lantbruks forsknings 
Branschråd och Fältforsk på SLU.

FRAMTIDSFRÅGOR OCH UTVECKLING är hjärte-
frågor för oss inom Hushållningssällskapet. För 
fält försökens del ser vi framåt med spänning. 
Hur kommer fältförsök att genomföras i fram-
tiden? På vilka sätt kan vi utnyttja ny teknik för 
att samla data, bearbeta och sprida resultat? 
Ny teknik för datainsamling bör få en självklar 
roll inte bara inom växtodlingen utan även på 
fältförsökssidan.

Hur hittar man då som lantbrukare resultat 
från fältförsöken i dag? Rådgivare i olika orga-
nisationer tar fortlöpande till sig framkomna 
resultat.

ATT UTNYTTJA RÅDGIVNING är en väg att ta 
del av utvecklingen. Vi vill uppmana dig som 
 lantbrukare att på olika sätt ta del av resultaten 
från  fältförsöken. 

Delta på våra fältvandringar, kom till 
försöksredovisningarna och studera försöks
rapporterna som tas fram i samarbete med 
Stiftelsen  Lantbruksforskning och SLU!  Du kan 
också söka dem på www.sverigeforsoken.se

Monica 
 Andersson 
Skall
vd Skaraborg, 
Väst

Margareta 
Helander 
vd Sjuhärad
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ilken mässommar 
det verkar bli i år! De 
 etablerade lantbruks-

mässorna satsar på precisions
odling och i norr får lantbrukarna 
en egen mässa i Öjebyn.

För den som vill ägna eventuell 
ledighet till annat än att gå på 
lantbruksmässa finns det många 
fantastiska ställen över hela 
landet. I år har Gröna Affärer bett 
Therese Bengard, verksamhets
ledare för Hela Sverige ska leva, 
att dela med sig av sina favoriter.

Helena Jonsson är super kändis 
i Bondesverige som tidigare ord-
förande för LRF. Nu har hon blivit 
ordförande igen, den här gången 
för Hushållningssällskapet Jön-
köping. I en intervju hemma på 
gården berättar hon om sitt nya 
liv som landshövding.

Ska man gödsla skogen 
i sydvästra Sverige? Vi 
skriver om en ovanlig åtgärd.

Vi har också besökt Bryssel, 
centrum för jordbrukspolitiken i 
EU. Snart hettar det till med för-
handlingar både om EU:s budget 
och jordbrukspolitiken. Det enda 
som är klart är att det blir mindre 
pengar till jordbrukarstöd.

Missa inte framgångarna för 
Martina Jönsson i kokboksVM. 
Och sist men inte minst: Hushåll-
ningssällskapens förbund har fått 
sin första kvinnliga ordförande. 
Vi rapporterar från stämman där 
Maria Norrfalk tog över efter Sven 
Lindgren och förbundet firade 
70årsjubileum.

Trevlig sommar och god 
läsning!

Helena Wennström redaktör

Vi valde Handelsbanken.  
Vad väljer du? 
För mer inspiration – teckna en kostnadsfri prenumeration  

på tidningen Tillväxt och Nyhetsbrev Handelsbanken Skog  

och lantbruk på handelsbanken.se/skogochlantbruk 

Du är alltid  välkommen  in på något av  våra lokala  bankkontor. 
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Om oss
Hushållningssällskapet är 17 fristående sällskap 
över hela landet. Vi driver naturbruksgymnasier, 
försöksgårdar, forskningsprogram och erbjuder 
rådgivning för lantbrukets och landsbygdens
utveckling. 
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