Till Försöksringarnas medlemmar
Till att börja med vill vi tacka alla medlemmar för det stöd som ni visat Skånes Försöksringar eller
egentligen era lokala Försöksringar genom de medel som era medlemsavgifter har genererat. Tidigare
år har Försöksringarna kunnat stödja den försöksverksamhet som Hushållningssällskapet Skåne
bedriver med 250–300 tusen kr men under 2018 har vi fått in betydligt mer. Totalt sett har det kommit
in mer än 600 tusen kr. Av dessa 200 kr per medlem betalas ut till de lokala Försöksringarna för att de
kunna bedriva sin verksamhet men det innebär ändå att vårt bidrag till odlingsutvecklingen genom
fältförsök i det närmaste har fördubblats.
Betydelsen av medlemmarnas engagemang har dessutom lagt grunden till att andra organisationer ser
Försöksringarnas verksamhet som ett viktigt sätt att utveckla ekonomin i skånsk växtodling. Stiftelsen
Maria Collins Fond har gett oss ett bidrag på 400 tusen kr och Stiftelsen Färs- och Frosta har gett oss
900 tusen kr (fördelat på tre år). Därutöver har mindre summor getts till oss från det förutvarande
Knislingeortens Lagerhusförening.
Det känns inte rätt att ta ut en full medlemsavgift för år 2019 då odlingsförhållandena under år 2018
var sällsynt ogynnsamma och därmed i hög grad påverkat odlarnas ekonomi. Beslutet om
medlemsavgiftens storlek kommer stadgeenligt att fattas tillsammans med de lokala Försöksringarna.
Studera Lokala Försök på vår hemsida!
På Skånes Försöksringars hemsida www.skaneforsoken.se kan du nu se många av de lokala försöken
som utförts under året. Här visas främst sort-, gödslings- och växtskyddsförsök. Vädret under år 2018
har inneburit de sämsta odlingsförutsättningarna i modern tid. Olika områden i Skåne har drabbats
olika hårt och skördenivåer på mellan 40 och 60 procent av en normalskörd tillhör det normala. För
försöksverksamheten har det också inneburit stora problem men då den utökade försöksverksamheten
som Försöksringarnas medel skulle leda till, huvudsakligen var planerad till hösten 2018 och våren
2019, har inte så mycket av ”våra” medel gått förlorade på grund av torkskadade försök. De försök
som vi har bidragit till finns redovisade på vår hemsida. www.forsoksringarna.se
Vi ha två önskemål:
1. Att så många som möjligt går in på www.forsoksringarna.se klicka på ”Nya Försök”
Här kan du lämna förslag på vad som behövs i skånsk odling. Det behöver inte vara nya
försök det går bra att önska flera av befintliga försök i ditt område.
2. Vi behöver era mailadresser!
Framöver vill vi ge dig snabb information om nya försök, intressanta fältvandringar eller
kallelse till försöksmöten där DU har möjlighet att påverka framtidens skånska lantbruk!
Skicka din adress till forsoken2@hushallningssallskapet.se

Med vänlig hälsning
Skånes Försöksringar

