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Skånes Försöksringar

Ny finansiering ger  
fler fältförsök i Skåne

Resultaten från Skånes Försöksring-
ars fältförsök är offentliga och alla 
kan ta del av dem. Men resultaten 
ska bli ännu mer tillgängliga, lovar 
Ulrika Dyrlund Martinsson, utveck-
lings- och marknadsansvarig på 
Hushållningssällskapet Skåne.
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TIO SKÅNSKA FÖRSÖKSRINGAR är organiserade i 

Skånes Försöksringar. Fältförsöken finansieras genom 

medlemsavgifter och frivilliga bidrag. I år har en 

insamlingskampanj dragits i gång bland lantbrukare. Hittills 

har 600 000 kronor kommit in. Det är dubbelt så mycket som 

tidigare år, men målet är en miljon. Med 300 000 kronor från 

Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta omfattar årets budget 

2,7 miljoner kronor.

T otalt 900 000 kronor uppdelat på tre år går 
direkt till fältförsök på olika håll i Skåne. 
Försöken visar bland annat vad som fungerar 
bra och mindre bra i växtodlingen under olika 

lokala förhållanden.
‒ En satsad krona ger 30 kronor tillbaka, så det är ett bra 

konto att sätta in pengar på, säger Lars Håkansson, ordfö-
rande för Skånes Försöksringar, som tog emot checken ur 
Inga-Kerstin Erikssons hand på Borgeby Fältdagar.

Ulrika Dyrlund Martinsson är utvecklings- och mark-
nadsansvarig på Hushållningssällskapet Skåne. En bit utan-
för mässområdet visar hon vad det handlar om i praktiken.

Här har Hushållningssällskapet Skåne tre försök i en 
lantbrukares veteodling. I varje försöksruta på tre gånger åtta 
meter behandlas grödan på olika sätt mot svamp och ogräs.  
I utvärderingen ser man vilken strategi som har fungerat bäst.

‒ Vi använder olika doser. Det kanske visar sig att det ett 
normalt år räcker med en halv eller tre fjärdedels dos av ett 
preparat. Det är bra både för ekonomin och miljön, säger 
Ulrika Dyrlund Martinsson.

Skånes Försöksringar publicerar resultaten från sina 
försök offentligt. Till skillnad från olika privata firmor som 
väljer vad de vill gå ut med kan alla ta del av allt på försöks-
ringarnas hemsida, även försök som inte går bra.

‒ Efter bearbetningen av resultaten i höst går det här 
direkt ut till lantbrukarna och rådgivarna, säger Ulrika 
Dyrlund Martinsson.

Fältförsök och annan tillämpad forskning inom lantbru-
ket har minskat drastiskt de senaste 30 åren. 1990 satsade 
staten omkring 100 miljoner kronor om året på fältförsök. 
Nu samlar lantbrukarna själva in ekonomiska medel för 
forskning och utveckling via stiftelsen SLF, varav 10 miljo-
ner används till de officiella fältförsöken i Sverige. 

‒ Lantbruket växer mindre än andra branscher som 
satsar mer på forskning och utveckling. Våra företag växer 
mindre och tappar i värde om produktionen inte ökar. I det 
perspektivet måste vi få mer pengar, säger Magnus Larsson, 
sekreterare i Skånes Försöksringar.

Han tycker att pengarna från Sparbanksstiftelsen Färs & 
Frosta är mycket betydelsefulla.

‒ Det är skönt att kunna bli uppmärksammad av en 
så betydelsefull aktör som stiftelsen. Det viktiga är att få 
försök ute på gårdarna eftersom det ser så olika ut, säger 
Magnus Larsson.

Behovet av lokalt förankrade fältförsök uppmärksam-
mandes av stiftelsens avdelning för lantbruk och livsmedel 
där Inga-Kerstin Eriksson är ordförande. Lantbruket är en 
central näring för Sparbanken Skåne betonar, stiftelsens 
ordförande Lennart Haglund.

‒ Vi vet att det krävs nya metoder för att lantbrukarna 
ska kunna tjäna pengar. Här ser vi en avkastning direkt, 
säger Lennart Haglund. •

Skånes Försöksringar har fått en rejäl check 
av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta till nya 
efterfrågade försök.

Samlade vid Sparbanksstiftelsen Färs och Frostas stipendieutdelning: ordföranden 
Lars Håkansson och sekreteraren Magnus Larsson i Skånes Försöksringar, Inga-Kerstin 
Eriksson, ordförande i stiftelsens lantbruksavdelning, Sven Fajersson, vd för Hushåll-
ningssällskapet Skåne, Lennart Haglund, stiftelsens ordförande, och Ulrika Dyrlund 
Martinsson utvecklings- och marknadsansvarig på Hushållningssällskapet Skåne.


