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Planlegging av feltarbeidet –
dialog med feltverten

1. Gjennomgang av feltplaner og innsatsmidler

2. Finne rett feltvert

3. Dialogen med feltverten

4. Før anlegg



Hovedmål med all 
forsøksvirksomhet

- Å kunne fastslå sikre forskjeller mellom ulike 
forsøksledd når det virkelig er forskjeller!

• Kvalitetssikring i alle ledd
* nøyaktighet fra anlegg til høsting
* minst mulig forsøksfeil
* minst mulig tilfeldig variasjon



Feltforsøk
– «Grunnpilaren i anvendt forskning»
– Nødvendig for tilpasning av generell 

kunnskap til lokale forhold
– Uvurderlig som formidlingsarena
– Avgjørende for rådgiverens 1.hånds kunnskap 

om effekt av ulike behandlinger



Utfordringer for 
forsøksvirksomheten

– «Feltforsøk er dyre»
• Arbeidskostnader
• Utstyr

– Nødvendig med god kvalitet
• Effektivt, grundig og nøyaktig!

– Redusert omfang, færre prosjekter
• NLR 2016 ca. 800 forsøk
• NLR 2017 ca. 650 forsøk
• NLR 2018 ca. 550 forsøk

– Sviktende kunnskap og erfaring



Tegn i tiden
– Oppdragsgiverne forlanger og forventer kvalitet!
– Økende krav til utførelsen jf. NPLF
– NIBIO har oppdaterer retningslinjene for feltforsøk
– Nødvendig med kvalitet i alle ledd

• Arealer
• Teknisk utførelse
• Notater
• Rapportering



Kravspesifikasjon NPLF
• Kart over feltet med angitt nord retning
• Merking av rute 101 med gul stikke
• Merke forsøksrutene med stikker (ledd navn) til feltinspeksjon
• Koordinater til feltet slik at det er lett å finne (gjerne oppgitt i WGS 84)
• Navn, adresse og telefon til forsøksvert
• Navn og telefon til ansvarlig forsøksutfører
• Navn og telefon til ansvarlig forsker
• Grensemerking av feltet med glyfosat (korn og grasforsøk) på tvers og langsetter
• Forsøk legges på jord i god hevd (forventet avling i korn over 450 kg/daa og liten jordvariasjon) og ikke 

på samme sted som tidligere år.
• Savnes ønsket skadegjører skal forsøket revurderes sammen med ansvarlig forsker/firma
• Ved vesentlige avvik vedrørende behandlingstidspunkt skal forsøket revurderes sammen med ansvarlig 

forsker/firma
• Orientering til ansvarlig forsker/firma etter hvert som feltene er ferdig behandlet
• Feltet registrert i «Nordic Field Trial System»
• Betydelige mengder gras ugras må ikke forekomme i forsøk med andre typer skadegjørere
• Graderinger i ugrasforsøk gjøres når full effekt forventes oppnådd
• Minimum 3 gjentak
• Like mye kjøreskade (tråkkeskade) i O-rute som behandlede ruter
• Arealet skal drives etter vanlig god agronomisk praksis



Kvalitet - sertifisering



Kvalitet - sertifisering

GEP-sertifisering
- Krav til 

kompetanse
- Krav til ferdigheter
- Krav til utstyr



«Lærebøker» i forsøksarbeid
• Markforsøk, Magnus Jetne

• Generelle retningslinjer for feltforsøk

• Kvalitetshåndbok - GEP

Øvelse gjør mester –
viktig med intern opplæring!



Kommunikasjon i feltarbeidet

• Godt samarbeid og god kommunikasjon i alle 
ledd er avgjørende for at vi skal få mest mulig ut 
av de resursene som legges ned i forsøk……….

• Feil skyldes ofte mangel på kommunikasjon
– med oppdragsgiver (forsker)
– med feltvert
– med hverandre



Litt om NFTS
(Nordic Field Trial System)

• Forsøkshåndteringssystem 
– Administrasjon og kommunikasjon i forsøksarbeidet
– Lagre data

• NFTS eies av Seges i Danmark
• Felles nordisk styringsgruppe (Seges, Teknologisk institutt, 

Hush.selskapet, SLU, NIBIO
• Antall felt forsøk i NFTS 

– DK: 1000
– SV: 650
– NO: 250 

• Korn, olje- og proteinvekster, Apelsvoll
• Verdiprøving potet, Apelsvoll
• Middelprøving - sopp i korn, Plantehelse
• Frø, Landvik



Innhold i NFTS
• System for handtering av feltforsøk

– Forsøksplanlegging, feltkart
– Kommunikasjon mellom planlegger og utførende enhet

• Tildeling av felt
• Distribuering av planer
• Registrering av alle data

– Statistiske beregninger (enkeltforsøk)
– Lagring av data
– Feltgodtgjørelse



Merverdi med NFTS
• Uniform planlegging og rapportering

– Mindre risiko for feil
• Enkel tilgang for alle som jobber med feltforsøk
• Elektronisk registering i forsøksfelt (Webtrial)

– Nettbrett, smarttelefon etc.
• Online eller offline registrering
• Kvalitetssikring gjennom variasjonskoeffisient

• Utskrift av skilt
• Utskrift av merkelapper



Fellesutvalget for forsøksteknisk 
utstyr 

- Organisere tilbud om service (delelager)
- Vurdere forsøksteknisk utstyr
- Rådgiving for bruk av forsøksteknisk utstyr
- Utvikle forsøksteknisk utstyr
- Gi tilråding om aktuelt forsøksteknisk utstyr
- (Kurs i forsøksarbeid)
- The Norwegian Branch of IAMFE



Utvikling av ny forsøkssprøyte



• www.feltforsok.no
• Info om NFTS

– Link for nedlasting av NFTS
– Brukerveiledninger
– Maler, noteringsskjemaer
– Link for nedlasting av Webtrial

http://www.feltforsok.no/


1. Gjennomgang av feltplaner 
og motatte innsatsmidler 



Feltplaner (til forskerne)

• Vit hva du vil måle
• Hold forsøksstørrelsen nede (jordvariasjon)
• Kanskje dele opp i flere forsøksserier?
• KISS
• Standardiser forsøksplanene (NFTS)

– Mal på feltforsok.no







Forberedelser til sesongen

• Kontroller utstyret
• Ta ut og gjør deg kjent med feltkartet
• Sjekk mottatte såvarer, plantemateriale, gjødsel 

og plantevernmidler 

• Les mer: 
https://feltforsok.nlr.no/media/ring/5221/Probleme
r%20i%20feltarbeidet.pdf

https://feltforsok.nlr.no/media/ring/5221/Problemer%20i%20feltarbeidet.pdf


Standard feltkart
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Undertekst



2. Finn rett feltvert



Finne feltvert

• Vist interesse
• Produksjon og som passer til 

forsøksopplegget
• Jord som passer til forsøksopplegget
• Nøyaktig og har forståelse for forsøket



Finne feltvert, hjelpemidler

• Lokalkunnskap
• Gjødslings- og skifteplaner
• Kartverk?
• Flybilder?

https://www.google.no/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.pixabay.com%2Fphoto%2F2015%2F11%2F03%2F09%2F10%2Fquestion-mark-1020165_960_720.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fno%2Fillustrations%2Fsp%25C3%25B8rsm%25C3%25A5lstegn-sp%25C3%25B8rsm%25C3%25A5l-svar-1020165%2F&docid=sw9FXNVyPAceJM&tbnid=sB2sUAfMdjJssM%3A&vet=1&w=720&h=720&bih=1205&biw=2400&ved=0ahUKEwixkvO9ra_hAhXSlYsKHZclCXQQMwhGKAowCg&iact=c&ictx=1
https://www.google.no/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.pixabay.com%2Fphoto%2F2015%2F11%2F03%2F09%2F10%2Fquestion-mark-1020165_960_720.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fno%2Fillustrations%2Fsp%25C3%25B8rsm%25C3%25A5lstegn-sp%25C3%25B8rsm%25C3%25A5l-svar-1020165%2F&docid=sw9FXNVyPAceJM&tbnid=sB2sUAfMdjJssM%3A&vet=1&w=720&h=720&bih=1205&biw=2400&ved=0ahUKEwixkvO9ra_hAhXSlYsKHZclCXQQMwhGKAowCg&iact=c&ictx=1
https://www.google.no/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.pixabay.com%2Fphoto%2F2015%2F11%2F03%2F09%2F10%2Fquestion-mark-1020165_960_720.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fno%2Fillustrations%2Fsp%25C3%25B8rsm%25C3%25A5lstegn-sp%25C3%25B8rsm%25C3%25A5l-svar-1020165%2F&docid=sw9FXNVyPAceJM&tbnid=sB2sUAfMdjJssM%3A&vet=1&w=720&h=720&bih=1205&biw=2400&ved=0ahUKEwixkvO9ra_hAhXSlYsKHZclCXQQMwhGKAowCg&iact=c&ictx=1
https://www.google.no/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.pixabay.com%2Fphoto%2F2015%2F11%2F03%2F09%2F10%2Fquestion-mark-1020165_960_720.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fno%2Fillustrations%2Fsp%25C3%25B8rsm%25C3%25A5lstegn-sp%25C3%25B8rsm%25C3%25A5l-svar-1020165%2F&docid=sw9FXNVyPAceJM&tbnid=sB2sUAfMdjJssM%3A&vet=1&w=720&h=720&bih=1205&biw=2400&ved=0ahUKEwixkvO9ra_hAhXSlYsKHZclCXQQMwhGKAowCg&iact=c&ictx=1


Ny feltvert?

• Besøk i forkant
• Gjennomgang av opplegget
• Skriftlig informasjon
• Still krav!



Pleie av feltvert

• Feltvertens motivasjon
– Besøk av rådgiver
– Resultater fra egen gård
– Andre goder?



3. Dialog med feltverten



Dialog med feltvert

• Start dialogen tidlig
• Oppgi kontaktpersoner i enheten
• Hva med helg?
• Følg opp, ring!



Dialog med feltvert
• Beskrive formålet med forsøket
• Gjennomgang av forsøksplan
• Hva skal feltverten gjøre?
• Hva skal feltverten ikke gjøre?
• Holde avstand til feltet
• Hva skal rådgivingsenheten gjøre?

– Planteverntiltak i og rundt feltet
– Gjødsling i og rundt feltet



Dialog med feltvert
• Krav til plassering av feltet

– Jevnhet
– Hellning
– Forgrøde / historikk
– Vendeteiger
– Gjødsling
– Kjørespor
– Vanning



Vær OBS!
• Nematoder
• Rotugras / ugrasroser
• Grasugras, tunrapp etc.
• Floghavre
• Hønsehirse
• M.fl.



Dialog med feltvert før anlegg

Legg ved 
- Feltkart
- «Sjekkliste»









Merking av felt

• Hjørnepinner
– Synlige
– Bøyelige

• Oppslag med feltkart
• Flere språk?
• Inngjerding

– Beitedyr
– Andre på jakt etter mat?
– Redskap?







Foto: Hilde Olsen



• Dialog med 
feltvert 
etter 
høsting



4. Før anlegg / sesong



Generelle retningslinjer for 
gjennomføring av feltforsøk

• Sist oppdatert 2018
– Kapittel 3 «Etablering av forsøksfelt»
– Kapittel 4 «Stell av forsøksfelt»

– LES!



Forsøksteknisk utstyr
og andre hjelpemidler

• Hva trengs av utstyr?
– Vedlikehold gammelt utstyr
– Innkjøp av nytt utstyr
– Se www.feltforsok.no

• Gjennomgang av tilsendt materiell
• Utplassering av målere/loggere/feller?

http://www.feltforsok.no/


Kontroll og vedlikehold av 
utstyr

Kalibrering 
av vekter!



Kontroll og vedlikehold av 
utstyr

Funksjontest 
av sprøyta!



utstyr



Generelle krav til forsøksareal
– Jevn jord

• Jordart
• Moldinnhold
• Næringstilgang
• (Etterspør jordanalyser)
• Farge
• Topografi (helling, forsenkninger etc.)
• Vanntilgang (tørke / flom)
• Dreneringstilstand
• Ugrasroser?

– ”Riktig vekst” rundt feltet
– Grøftesystem
– Jordarbeidingsretning



Plassering av forsøksfelt

- Ikke for nær veier, skogkanter, åpne grøfter, gjerder, hus osv.
- Unngå vendeteiger, plogfårer, plogrygger og nylig lukkede 

grøfter
- Gjentakene plasseres i størst mulig grad på tvers av retning for 

jordarbeiding, gjødsling osv. 
- Ta hensyn til maskinbredder såing/planting/setting, gjødsling, 

sprøyting
- Gjentakene plasseres på tvers av terrengets fallretning. Dette er 

viktigere enn bondens såretning

NB! Hensynet til forsøkskvalitet er overordnet feltvertens
eller rådgivingsenhetens) ønske om plassering!



Plassering av forsøk



Finne rett areal

- Kart for oversikt

- Bilder for detaljer

- Jordbor for nøyere undersøkelse

Foto: NIBIO



Utstyr til anlegg av felt





Skjema for 
obligatoriske 
registreringer 
ved sprøyting!



Oversikt over forsøkene
- Behandlinger og noteringer bli uteglemt i forbindelse med 

ferieavvikling eller i en travel hverdag
- Lag en oversikt over alle forsøk og hvordan de skal følges opp. 

Behandlingstidspunkt BBCH!

Felt Så-
dato

Not.
pl.best.

Grense-
merking

Ugras-
sprøyting

Ugras-
Registr.

Vekst-
reg.

Sopp-
spr. tidl

Sjukd.
notater

Soppspr.
seint

Strå-
lengde

Sjukd.
notater

Høsting

NAPE181803 - -
NPLH0818 - - - -
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