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Slutsatser:

*  Fältförsök är extremt viktiga för företagens ekonomi
*  Fältförsöksverksamheten minskar och närmar sig en farligt låg nivå
*  Mera pengar måste tillföras



Produktivitetsutveckling 4,6% per år



Produktivitetsutveckling i Sverige ca:  1995-2015



Svenska branschers avsättning till FoU i procent av omsättningen
Jordbruket avsätter < 0,5%



Enkelfaktoriellt försök: L13-860 2016
Bekämpning av Blågrå rapsvivel och Skidgallmyggor

50.000 ha * 250 kg/ha * 3,50 kr/kg = ca 44 milj.kr.
Försökskostnad ca 65.000 kr. Värdeökning ca 675 ggr



Flerfaktoriellt försök: LS3-9011 2016
Odlingssystem i höstvete 2016

500 kr/ha
Kostnad för lantbrukaren 25-30 kr. Värdeökning ca 20ggr.



Krav på Fältförsök med hög lönsamhetspotential:

Relevans: Återspegla lokala förhållanden och beröra faktorer som lantbrukaren kan påverka
Aktualitet:  Beröra aktuella problem samt ha en beredskap för framtida problem 
Säkerhet: Tillräckligt många upprepningar för att få en rimlig säkerhet

Är vi tillräckligt bra på att förmedla Skåneförsökens resultat?

Företag inom rådgivning (HIR) och handel (Lantmännen, S.F mfl.)
Informationsmöten och markvandringar
Publikationer såsom Skåneförsökens årsbok och Skånskt Lantbruk
Skåneförsöken eller Sverigeförsökens hemsidor



Övergång från tidigare statsfinansierat system med SLU:s Riksförsök
till nuvarande finansieringssystem med SLF.

Antal Fältförsök har minskat från över 900 st år 1990 till ca 90 st idag



Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning, SLF

Efter en överenskommelse mellan lantbrukarna (LRF), handeln, industrin och staten är SLF
huvudman för forskning och försök inom lantbruket.
SLF är fristående från LRF sedan 2012.

Hos SLF finns det sedan 2016 ett Branschråd som ansvarar för Fältförsöken:

• Bedömer framtida behov av försök
• Bereder ansökningar av försök inför stiftelsens styrelses beslut
• Gör upphandling av utförande av försöken
• Gör uppföljningar av försöken



SLF:s Budget

Insamlade medel:

Matfågel, Potatis, Socker och Övrig privat finansiering 3 milj.kr

Kött:1,00kr/gris och får samt 5,00 kr per nötkreatur 5 milj.kr

Mjölk: 0,5 öre per invägt kilo mjölk 12 milj.kr

Spannmål, Trindsäd, Oljeväxter och Mineralgödsel

0,2% per försåld kr och 6,50 kr per ton gödsel 10 milj.kr 

Formas: Forskningsråd för miljö, areella näringar

och samhällsbyggnad. Finansieras av Energi-

Och Miljödepartementen. 20 milj.kr

Totalt ca: 50 milj.kr

Fördelade medel:

SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet 30 milj.kr

Hushållningssällskapens Förbund (Sverigeförsöken) 10 milj.kr

SVA – Statens Veterinärmedicinska Anstalt 3 milj.kr

SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 3 milj.kr

Linköpings universitet 2 milj.kr

HS Konsult 2 milj.kr

Agroväst livsmedel AB 0,25 milj.kr

Partnerskap Alnarp 0,25 milj.kr

Vreta Kluster 0,25 milj.kr

Totalt ca: 50 milj.kr



SLF:s Fältförsöksverksamhet

Sverigeförsöken

Antal försök ca: 370 st.

Skåneförsöken 90 st.

Animaliebältet 60 st.

Mellansverige 190 st.

Norrland 30 st.

Total kostnad ca: 23 milj.kr

(varav administration ca: 2 milj.kr)

Medel från SLF 10 milj.kr

Medel från handel och industri 13 milj.kr

Sverigeförsöken får ca: 20% av SLF:s budget

Sverigeförsökens kostnader täcks till ca: 44% av medel från SLF

Skåneförsöken

Antal försök ca: 90 st.

Sortprovning 28 st.

Växtskydd 20 st.

Växtnäring 18 st.

Ogräsbekämpning 14 st.

Jordbearbetning 4 st.

Grovfoder 2 st.

Vatten 1 st.

Total kostnad ca: 5,8 milj.kr

(varav administration ca: 0,4 milj.kr)

Medel från SLF 2,4 milj.kr

Medel från handel och industri 3,4 milj.kr

Skåneförsöken får ca: 24% av Sverigeförsökens budget

Skåneförsökens kostnader täcks till ca: 41% av medel från SLF



Framtiden

Kan Fältförsöksverksamheten fortsätta att minska?

Kritisk massa: ca: 50 försök???

Hur mycket pengar behövs?

Enligt Skåneförsöken är ett nettotillskott på 4-5 milj.kr absolut behövligt

Det skulle ge en möjlighet att i det närmaste fördubbla verksamheten

Det skulle öka handlingsfriheten på kort sikt

Det skulle höja kvaliteten/nyttan för lantbrukaren

Hur skall pengarna samlas in?

Höja lantbrukarnas bidrag till SLF - Rättvist ?

Göra avdrag på tex Gårdsstödet - Riskabelt ?

Genom allmänt etablerad och befintlig organisation - Hushållningssällskapet ?

Utveckla ny eller annan närstående organisation - Försöksringarna ?

Vem skall ansvara för hur pengarna skall användas?

SLF:s Branschråd enligt nuvarande utformning - Nationellt scenario

Ledningsgruppen för Skåneförsöken - Regionalt scenario



Är det möjligt?

Om 2/3 av de 3.000 företagen (= 2.000 st.) skall dela på den årliga kostnaden av 4-5 milj.kr blir det en årlig kostnad på ca: 2.000-2.500 kr per företag

Denna summa är lägre än kostnaden för en ny backspegel på en modern traktor!
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