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Ny ledare inom NBR
Från och med den 1 januari 
2016 får NBR en ny organisa-
tion. Jens Nyholm Thomsen 
lämnar då över stafettpinnen 
till Desirée Börjesdotter som 
träder in som överordnad chef 
för båda länderna.  

Tydligare ansvarsområden
Inom den nya organisationen 
har varje medarbetare fått ett 
tydligt ansvarsområde, vil-
ket framgår av figuren nedan. 
Samarbetet över ämnesområ-
dena kommer precis som tidi-
gare vara starkt men det finns 
numera en tydligare rollfördel-
ning.

Ny ledare
Den nya organisationen inne-
bär också att ledaren för denna 
tidning får en ny ledare. Det 
blir således sista ledaren jag 
skriver till er och framledes 
kommer ni alltså få möjligheten 
att läsa Desirées tankar om bet-
odling på NBR:s första sida. 

I detta nummer
Detta fjärde nummer av Betod-
laren kretsar som vanligt kring 
resultaten från sortprovningen. 
I år skulle jag vilja påstå att du 
som odlare har mer att hämta 
än normalt. Det har nämligen 
skett stora förändringar i sort-
listan och hel del intressanta 
nykomlingar har kommit in på 
listan. Vi rapporterar också om 
stora effekter av bladsvamps-
behandlingen i sortprovningen 
och ett stort lyft för våra NT-
sorter. 

Djupare kunskap 
om stocklöpning
För många har stocklöpning 
varit ett av de största bekym-
ren i år. NBR har därför gjort 
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en djupdykning i arkiven och 
sammanställt väderdata och 
stocklöpningsrisker från de se-
naste 28 åren. Vi har även sam-
lat in de senaste rönen gällande 
stocklöpning, vilket presente-
ras i detta nummer av Betod-
laren.

Helt unikt  
I den traditionsenliga 5T-ar-
tikeln lyfter Robert fram det 
gångna året och sätter siffror 
på våra svenska och danska 
skördar.

Du får också reda på vad som 
gjorde 2015 till ett helt unikt år. 
Åsa diskuterar kring vad vi kan 
förvänta oss av det nya sortma-
terialet när det gäller nema-
toder och Aphanomyces. Vi ger 
dig också en djupare bild av 
NBR:s nya chef. 

Slutligen vill jag tacka för den 
tid då jag fått skriva dessa inle-
dande ord. Jag hoppas du som 
läsare har haft och kommer att 
få stor glädje, inspiration och 
kunskap när du läser tidningen 
Betodlaren. 

Joakim Ekelöf, NBR
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