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SLF:s satsning på fältförsök och 
metodutveckling inom växtodlingsområdet  
Bakgrund  
Under hösten 2007 utformades två program för växtodlingsfrågor inom 
Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och Stiftelsen Lantbrukets Utveckling 
(SLUT). Medel som fördelas inom programmet för Fältförsök och 
metodutveckling är avsedda för de regionala försöken (Sverigeförsöken), 
metodutveckling med inriktning på fältförsök och annan tillämpad 
fältforskning. FoU-programmet för Växtodlingsforskning tar hand om de 
frågor som har en mer renodlad forskningskaraktär. I båda programmen är 
inriktningen att resultaten skall vara tillämpbara inom lantbruket inom åtta år. 

Vid sidan av dessa två allmänna växtodlingsprogram finns FoU-program för 
specialgrödor som Potatis, Socker och Trädgård. Dessutom tas frågor om 
vallodling upp i specialsatsningar om Vall samt i FoU-programmen för Mjölk 
och Kött om det handlar om frågor som ligger nära utfodring. Ett annat 
specialiserat FoU-program tar hand om frågor inom Växtförädling.  

Tanken med förändringen, att Fältförsök och Metodutveckling bildar ett eget 
program, är att lyfta fram fältförsöksverksamheten bredvid det arbete som 
sker i FoU-programmet för Växtodlingsforskning. Dessutom ska kopplingen 
mellan fältförsök och forskning betonas. Numera sköts också insamlingen av 
medel från lantbruket till både forskning och försök av SLF och SLUT, vilket 
förenklar både administration och överblick över forsknings- och 
utvecklingsinsatserna inom växtodlingsområdet i Sverige.  

Från och med hösten 2007 är delar av det tidigare FoU-programmet 
Växtnäring/Växtskydd integrerat med programmet för Fältförsök och 
Metodutveckling. FoU-programmet för Växtnäring/Växtskydd hanterade 
miljörelaterade frågor inom jordbrukets samtliga produktionsgrenar och har 
helt finansierats med återförda miljöskatter. Återförda miljöskatter avsedda 
till forskning och utvecklingsinsatser för att främja hållbara 
produktionsmetoder inom jordbruket, har nu istället fördelats på flera av 
SLF:s FoU-program för att förstärka miljöforskningen inom respektive 
produktionsgren. Även programmet Fältförsök och Metodutveckling får del 
av dessa medel. Angelägna projekt är därför de som handlar om uthållighet 
och minskade förluster av växtnäring, förebyggande och behovsanpassat 
växtskydd samt minskade risker vid användning av växtskyddsmedel. En 
effektiv användning av insatsmedel måste stödja arbetet på väg mot de 
nationella miljömålen Ingen övergödning, Giftfri miljö och Begränsad 
klimatpåverkan. Klimatfrågan hanteras av alla SLFs/SLUTs 
forskningsprogram och projekt med denna inriktning välkomnas därför även 
inom Fältförsök och Metodutveckling. Det är också viktigt att lyfta fram de 
målkonflikter som lantbrukaren ställs inför när det gäller hållbara 
produktionsmetoder. 

Prioriterade samarbetsområden med forskningen  
SLU Fältforsk har åtta ämneskommittéer, med uppgift att vara öppna 
diskussionsforum för dialog mellan forskning, näring och samhälle. 
Kommittéerna ska fånga upp behov av forskning och nya idéer till projekt. I 
valet av prioriterade projekt kommer beslutsgruppen för Fältförsök och 
Metodutveckling att ta hänsyn till de diskussioner som förts inom 
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ämneskommittéerna. För närvarande finns ämneskommittéer inom följande 
områden (se vidare www.ffe.slu.se): 
 vattenfrågor  
 jordbearbetning  
 växtnäring  
 ogräs  
 vall och grovfoder  
 växtföljder och odlingssystem  
 sorter och odlingsteknik 
 växtskydd  

Vidare är det angeläget med projekt som belyser frågor som skär horisontellt 
genom flera av dessa ämnen. Frågor kring yt- och grundvatten i 
jordbrukslandskapet är exempel på detta. Projekten bör belysa 
frågeställningar som främjar utveckling av hållbara produktionsmetoder inom 
växtodlingen. 

Integrerat växtskydd och alternativa bekämpningsmetoder  
Satsningen hanteras huvudsakligen inom FoU-programmen för 
Växtodlingsforskning samt Fältförsök och metodutveckling och omfattar både 
forskningsprojekt och mer tillämpade utvecklingsprojekt. 

Projekt som berör integrerat växtskydd och alternativa bekämpningsmetoder 
för potatis, sockerbetor och trädgård ska sökas och hanteras inom respektive 
FoU-program om resultaten från projekten inte kan anses vara generellt 
tillämpbara. 

Provningsverksamhet  
Den nuvarande försöksverksamheten består till stor del av fortlöpande 
provning. Det som testas är bland annat sortmaterial och växtskyddsmedel. 
Till denna verksamhet kan också anpassning av odlingsåtgärder kopplas. Dit 
hör frågor om gödslingsbehov och dosanpassning av växtskyddsmedel. 
Denna verksamhet finansieras till stor del av olika företag, men även 
Jordbruksverket skjuter till medel till de delar som har miljökaraktär. Om 
medel söks från Stiftelsen Lantbrukets Utveckling (SLUT) för 
provningsverksamhet ska det klart framgå vilken finansiering som kan 
erhållas/sökas från andra källor. Vidare är det viktigt att klargöra hur många 
år försöksserierna för anpassade odlingsåtgärder planeras pågå innan man 
släpper frågan till kommersiella intressen eller anser den vara färdigutredd.  

I den insända ansökan skall finnas en plan för hur verksamheten ska 
genomföras. I efterhand skall sedan rapporteras vad som gjorts under det 
senaste året. Både planen och rapporten bör ställas upp på ett sådant sätt att 
man för utvärderingen i efterhand kan använda nedanstående 
kvalitetskriterier:  

Frågeställning:  
 Är ansökans område väl beskrivet?  
 Är tidigare verksamhet väl genomgången och utvärderad?  
 Är frågeställning och mål väl motiverade och formulerade?  

Material och metoder:  
 Är material och metoder väl valda med hänsyn till frågeställningen?  

http://www.ffe.slu.se/
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 Möjliggör upplägget en rimlig statistisk behandling samt att ställda 
frågor besvaras?  

 Finns möjlighet till engagemang från näringen? 
Kompetens:  
 Är kompetensen tillräcklig och anpassad för det beskrivna projektet?  

Kostnadskalkyl: 
 Är kostnaderna tydligt redovisade?  
 Är kostnadsposternas storlek rimlig i förhållande till beskrivna 

aktiviteter och projektets genomförande? 
 Är OH-påslagen korrekt uträknade, det vill säga 25 % på sökt belopp? 

Angelägenhetsgrad: 
 Ansluter ansökans frågeställning väl till programmets prioriterade 

mål?  
 Finns utsikter för påtagliga förbättringar för näringen?  

Är projektet hållbart och etiskt korrekt?  
 Har projektet nyhetsvärde för näringen? 

Resultatförmedling: 
 Finns en tydlig plan för effektiva sätt att nå berörda målgrupper inom 

näringen? 
 Finns en lämplig referensgrupp för projektet? 

Projekt i programmet Fältförsök och metodutveckling 
Programområden kan vara annan tillämpad fältforskning samt 
metodutveckling med inriktning på fältförsök. Litteratursammanställningar 
och projekt av pilotkaraktär kan också komma i fråga.  

Den verksamhet som inte kan rubriceras som provningsverksamhet och 
anpassning av odlingsåtgärder betraktas som projekt. Varje projekt ska då 
ansökas separat enligt den mall som finns i SLF:s/SLUT:s ansökningssystem. 
Projekten inom Fältförsök och Metodutveckling ska ha en tydlig och nära 
koppling till praktisk tillämpning. 

Projekten skall i möjligaste mån kvalitetssäkras utifrån SLF:s normala 
bedömningskriterier. Vissa undantag från kriterierna kan dock accepteras.  

Finansiering 
De projekt som kan presentera en eller flera medfinansiärer bemöts positivt. 
Insamlade medel från lantbruket och återförda miljöskatter planeras årligen 
att föras till programmen så länge detta är politiskt möjligt. Fördelningen 
mellan programmen beslutas årligen av SLUT:s styrelse.  

Ansökningar  
Ansökningar ska inkomma senast 1 oktober varje år för projekt och senast  
1 februari varje år för provningsverksamhet och anpassade odlingsåtgärder 
enligt SLF:s/SLUT:s anvisningar på www.lantbruksforskning.se. Till ansökan 
1 februari skall rapporten från föregående års verksamhet bifogas. 

http://www.lantbruksforskning.se/

