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Ännu ett historiskt litet vårbruk väntar. Årets trend 
är att lantbrukare som traditionellt odlar maltkorn 
testar grynhavre eftersom betalningen ökat.

Säsongens höstsådda arealer av spannmål och oljeväxter 
beräknas av Jordbruksverket ligga på 588 500 hektar vilket 
är i nivå med den rekordstora sådden hösten 2018. Det be
tyder att vårbruket hamnar på samma låga nivå arealmäs
sigt som våren 2019. 

– Frånsett de arealer som ligger under vatten och som 
förhoppningsvis inte är så stora så har övervintringen än 
så länge varit i det närmaste perfekt, säger Johannes Åker
blom, växtodlingschef på Lantmännen Lantbruk. 

Men än är inte faran över. Barmarksfrost i mars, med i 
värsta fall kalla och blåsiga nätter och soliga dagar kan leda 
till utvintring. 

När den vårsådda arealen är liten dominerar de stora 
vårgrödorna maltkorn och grynhavre.  

– Proteingrödorna, ärtor och åkerbönor, får inte lika 
stor plats, säger Niklas Ingvarsson, produktchef för utsäde 
och frö på Svenska Foder.    

”Provar havre i stället”
Eftersom höstvetearealen också tangerar 
rekordarealen förra säsongen 
blir det naturligen en 
mindre areal 
vårvete i 

år. Vårkorn har länge varit den största vårsådda grödan. 
Förra året låg vårkornsarealen på ungefär 279 000 hektar 
medan havrearealen hamnade på cirka 148 000 hektar.  

– Men vi ser ett visst nyodlingsintresse där odlare som 
normalt odlar korn provar havre i stället, säger Niklas Ing
varsson. 

Tillgången på havreutsäde begränsad
Det ökade intresset för att odla grynhavre märks även  
i områden där grödan inte brukar vara så stor som i exem
pelvis Skåne. Anledningen är att grynhavrepriset relativt 
maltkornpriset både på ny och på gammal skörd är starka
re än vad det har varit historiskt, påpekar Johannes Åker
blom, Lantmännen. Men på grund av att sluttampen på 
skörden 2019 var besvärlig är tillgången på havreutsäde 
begränsad. För att klara den ökade efterfrågan gavs  
i februari dispens för att certifiera havreutsäde med något 
lägre grobarhet. 

– I slutet på utsädesförsäljningen kommer det förekom
ma en del utsäde med lite lägre grobarhet. Men det är 
 tydligt specificerat vilken grobarhet man köper, säger 
 Johannes Åkerblom.

Även när det gäller åkerbönor har det varit problem med 
lägre grobarhet på utsädet i år men här har inte efterfrågan 
ökat som för havre. 

När det gäller grynhavresorter blir det i år ett tronskifte 
i Scandinavian Seeds sorter som Svenska Foder säljer. Den 
nya sorten Delfin kommer sås på en större areal än Symp
hony som tidigare var bolagets marknadsledare. Lant
männen introducerade förra säsongen den nya grynhavre
sorten Guld men Galant fortsätter att vara den mest sålda 
grynhavresorten i Sverige även 2020.

Malin Eborn

Grynhavre tar areal från maltkorn

Lars Haraldsson driver tillsammans med brodern Stig-
Olof växtodlingsgården Bragnum i Flo, Grästorp, som 
även har äggproduktion. Det här året har 50–60 hektar 
av den 340 hektar stora åkerarealen använts till havre-
odling, grynsorten Galant. Skörden inleds första veckan  
i september. FOTO: GÖRAN BERGLUND
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Förra säsongens extrema förhållande väckte tvivel  
på metod att skatta rekommenderad kvävegiva  
i höstraps. Mer normala bestånd gör det lättare i år.  

Efter skörden 2018 när många lantbrukare tog halva eller 
en tredjedel av den förväntade skörden fanns mycket 
 växtnäring kvar till de höstsådda grödorna. Det ledde till 
kraftiga höstrapsbestånd på hösten och vintern med djupa 
rotsystem. 

Kvävevågen är en metod som används av odlare och råd
givare sedan ett antal år tillbaka. Metoden går ut på att 
klippa och väga en kvadratmeter raps på hösten och till
sammans med andra uppgifter uppskatta en kväve
rekommendation till våren. Den kraftiga höstrapsen 2018 
gjorde att många lantbrukare fick låga eller till och med 
negativa rekommendationer. 

– Då inställde sig frågan om vi vågar lita på det här, säger 
Paul Leteus, växtodlingsrådgivare på HIR Skåne. 

”Högg i sten”
För att testa detta tog Skånes Försöksringar initiativ till en 
försöksserie som lades ut på fyra platser runtom i Skåne. 
Resultatet blev att kvävevågens rekommendationer stämde 
relativt väl på tre av fyra platser. Men i försöket i Klagstorp 
gav kvävevågen en rekommenderad kvävegiva på 20 kg N/
hektar, medan den optimala kvävegivan i försöken låg på 
110 kg N/hektar. 

– I Klagstorp högg man riktigt i sten om man följde 
 rekommendationerna slaviskt, säger Paul Leteus. 

Kvävevågen är ändå ett bra verktyg i grunden,  
tycker han, och det finns ingen anledning att tvivla på  
dess  rekommendationer ner till ungefär 50 till 70 kg N/ 
hektar.

– Men rekommenderar kvävevågen under 50 kilo kväve 
per hektar då vågar i alla fall inte jag lita på den fullt ut ut
an hade kanske kört 7080 kilo kväve per hektar i stället, 
säger Paul Leteus. 

Viktigare i år än förra året
I år är höstrapsen generellt inte lika kraftig och har inte 
heller ett lika väl utvecklat rotsystem som förra säsongen 
och rekommendation ligger på mellan 140 till 160 kg kväve 
per hektar, enligt Paul Leteus.

Sedan finns det fall med mycket kraftig raps även i år där 
man kan dra ner givan och tvärtom. 

Med höstrapsens stora rotsystem förra säsongen spelade 
det inte så stor roll att komma ut med första kvävegivan 
snabbt på våren. Men i år spelar tidpunkten större roll även 
om det på många håll är för blött för att kunna komma ut 
på fälten nu.

– Rekommendationen här i Skåne är att köra en första 
giva så fort fältförhållandena medger, säger Paul Leteus. 

Enligt Greppa Näringens senaste Säsongsnytt är rådet 
från syd, väst, öst och mitt också att det är dags att kväve
gödsla normala bestånd av höstraps när tillväxten är i gång 
och fälten är farbara.

Malin Eborn

Tidpunkt för gödsling av 
höstrapsen extra viktig

– De klippningar och vägningar av grönmassa vi gjorde   
i höstas visar att ett genomsnittligt fält ligger på en 
 rekommendation mellan 140 till 160 kg kväve per hektar, 
säger Paul Leteus, växtodlingsrådgivare på HIR Skåne.

 FOTO: TORBJÖRN ESPING

Höstrapsfält i Skåne. Bilden är tagen i mars 2019. 
 FOTO: HÄRJE ROLFSSON
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Allt fler lantbrukare vill odla mellangrödor men det 
nuvarande stödsystemet har en avskräckande effekt, 
kritiserar Marcus Willert, rådgivare och expert på 
området. 

Det stora intresset för HIR Skånes kurs ”Mellangrödor  
i praktiken” har gjort att Länsstyrelsen Skåne beviljat 
pengar till extra kursomgångar för att alla lantbrukare  
ska få plats.

– Vi märker ett kraftigt ökat intresse för det som händer 
under markytan, när det gäller markbördighet, kol
inlagring och ett långsiktigt perspektiv i odlingen, säger 
Marcus Willert, en av växtodlingsrådgivarna på HIR Skå
ne som håller i kurserna.

Marcus Willert sitter med i Kungliga Skogs och Lant

bruksakademins kommitté för markkol och klimatnytta. 
Han anser att mellangrödor är viktiga för en ökad kol
inlagring men också för att klara ett mer extremt klimat  
i jordbruket med kraftig nederbörd och torka.

– Den svagaste länken i hela processen är Jordbruks
verket eftersom de bromsar utvecklingen genom oflexibla 
och begränsande villkor i stödsystemet, säger han.

Måste få större frihet
Det krävs en modernisering och liberalisering av stödreg
lerna, tillägger han. När det gäller stödet för minskat 
 kväveläckage måste lantbrukare få en större frihet att 
 anpassa arealen fånggröda efter rådande förutsättningar 
när dessa ska sås. 

Listan över godkända grödor som får  användas som 

fånggröda eller som mellangröda på Ekologisk fokusareal 
måste också uppdateras, eftersom relevanta arter som 
skulle kunna användas, inte finns med. I stödet för minskat 
kväveläckage måste det exempelvis finnas lämpliga alter
nativ för gårdar med höstraps i växtföljden för att undvika 
risken för klumprotsjuka. 

– Men framförallt krävs pengar till försök och utveck
ling när det gäller mellangrödor. Det görs för lite från Jord
bruksverkets sida på detta område, säger Marcus Willert.

”Spännande att testa blandningar”
Hans råd till lantbrukare är att våga testa mellangrödor 
även om det inte går att få stöd för det i rådande system. 
Blålupin är exempel på en sådan mellangröda som har 
djupgående rötter, klarar sandiga jordar och torra 

Stödregler hindrar utveckling av mellangrödor

➜

Mellangrödan esparsett som insådd i vårkorn från Borge-
by fältdagar 2019. Demoparceller med mellangrödor kom-
mer visas även på årets upplaga av Borgeby Fältdagar.

Tysk blandning av mellangrödor som består av blålupin, 
sommarvicker, alexandrinklöver, nigerfrö, honungsört och 
lin. Blandningen som går bra i växtföljder med höstraps 
visades på Borgeby fältdagar 2019. Men den innehåller 
arter som inte är godkända till EFA-areal i Sverige.

Mellangrödsblandning med de övervintrande arterna 
 blodklöver och  vintervicker. FOTO: MARCUS WILLERT
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förhållanden och knappast har någon risk för att 
krocka med andra grödor i växtföljden. Det är generellt 
mycket viktigt att mellangrödan inte uppförökar växt
följdssjukdomar. 

– Sedan kan det vara spännande att testa att odla bland
ningar av olika arter, säger han. 

För gårdar med sen tröskning och styvare jordar kan det 
vara relevant att prova att så in en mellangröda på våren 
exempelvis som insådd i vårkorn. Lämpligt är arter som 
inte går upp i beståndet och konkurrerar för mycket med 
huvudgrödan, exempelvis humlelusern. Strategin med 
 insådd kan vara särskilt intressant lite längre norrut där 
möjligheten att hinna så och etablera en mellangröda efter 
skörden är mindre. Om man har en väl utvecklad mellang
röda på hösten med ett djupt rotsystem fungerar det ut
märkt med direktsådd av exempelvis vårkorn efter avdöd
ning med glyfosat. För den som vill lära sig mer kommer 
det finnas demoparceller om mellangrödor på Borgeby 
fältdagar, tipsar han. Malin Eborn

➜

Jordbrukverket tar med sig synpunkterna när 
 reglerna för kommande stödperiod ska utformas, 
svarar Camilla Callman, enhetschef för stöd - 
regel enheten på Jordbruksverket, på rådgivare 
Marcus Willerts kritik.    

Eftersom den nuvarande stödperioden snart ska ersättas 
med ny jordbrukspolitik kommer Jordbruksverket  
inte göra några större förändringar av stödreglerna  
för den här perioden. När det gäller vilka mellangrödor 
man får odla inom förgröningsstödet har listan utökats 
efter  önskemål vid några tillfällen tidigare, påpekar 
 Camilla Callman. Lin las exempelvis till som mellan
gröda 2019.

Jordbruksverket disponerar medel för miljöförbättran
de åtgärder i jordbruket där en del går till försöks och 
utvecklingsverksamhet. De används till att ta fram 
 kunskap om åtgärder inom flera olika områden. För de 
medel som kunde sökas för 2020 var mellangrödor ett 
prioriterat område eftersom Jordbruksverket anser att 
det är angeläget att ta fram mer kunskap om detta, 
 påpekar Magnus Bång, miljömålssamordnare på 
 Jordbruksverket. Men prioriteringarna gjorden mot 
 ansökningar inom andra prioriterade områden. 

– Det blir inte så många nya ansökningar som vi kan 
bevilja, så i vårt beslut blev det ingen om mellangrödor  
i år, säger Magnus Bång.

Malin Eborn

Jordbruksverket: Vi förändrar  
inget förrän nästa stödperiod

Humlelusern som insådd mellangröda i vårkorn. Humle-
lusern lämpar sig för detta eftersom den inte går upp  
i beståndet och konkurrerar för mycket med huvud-
grödan. Bilden är tagen den 10 september 2019.

Camilla Callman, enhetschef för stödregelenheten på Jordbruksverket, säger att synpunkterna kommer att tas 
med inför kommande stödperiod. FOTO: TT, JORDBRUKSVERKET
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Tipsen: Undvik olyckor i vårbruket
En hektisk vårbrukstid kan lätt leda till olyckor. 
 Anders Drottja, krisberedskapsansvarig på LRF,  
ger sina bästa tips för att undvika skador.  
– Det stora problemet är att man har väldigt bråttom 
med allting.

Vårbrukssäsongen är en hektisk säsong för lantbrukare. 
Det är mycket som ska göras och tidspressen är enligt 
 Anders Drottja, krisberedskapsansvarig på LRF, en av 
 orsakerna till de många olyckor som uppstår i samband 
med vårbruket. 

– Det stora problemet är att man har väl
digt bråttom med allting. När det ska gå 
snabbt gör man gärna saker överilat. Saker 
som man inte skulle ha gjort om man var  
i en normal situation eller om man tagit sig 
tid att tänka  efter, säger han.

För att undvika olyckor är det enligt 
 Anders Drottja  viktigt att stanna upp och 
tänka på om det inträffat några tillbud eller olyckor tidiga
re år och sätta upp en plan för hur man kan undvika 
 liknande händelser i år. 

– Det finns anledning att stanna upp och fundera på 
”Hur har jag gjort tidigare?” och dra lärdom av det. Det 
finns alltid delar att förbättra. 

Kan du ta upp något exempel?

– Om du hoppar ur traktorn lite slarvigt går det kanske 
bra första gången, en annan gång kan du halka och stuka 
foten och nästa gång bryter du benet. Det kan vara när  
du ska ta sig från ett ställe till ett annat och inte tänker 
”Hur tar jag mig dit säkert?” utan ”Hur tar jag mig dit 
 snabbast?”. Det finns anledning att fundera över de här  
sakerna.

I vårbrukstider är det vanligt att ta in extrahjälp från 

utom stående och enligt Anders Drottja är det därför extra 
viktigt att se över säkerhetsrutinerna på gården och göra 
en skyddsrond. 

De olyckorna är vanligast
– Man blir lätt hemmablind om man varit på gården länge. 
Därför är det bra om man tar hjälp av en person som kom
mer utifrån när man kollar på arbetsmiljön. Det är bra bå
de för lantbrukaren själv och för de anställdas skull.

Vilken typ av olyckor är vanligast under vårbruket?

– Trafikolyckor och klämskador är vanligt. Den här typen 
av olyckor sker året runt, men eftersom det är mer aktivitet 
så här års blir det också fler olyckor. Marion Palm

I vårbrukstider är det vanligt att ta in extra hjälp från 
 utomstående, därför är det extra viktigt att se över 
 säkerhetsrutinerna på gården. FOTO: TORBJÖRN ESPING

FAKTA Tre råd för att undvika olyckor

1 Använd reflex och belysning  
– du måste synas!

När man åker i väg med sina traktorer och red-
skap ska man se till att ha ordentliga reflexer och 
belysning för att försäkra sig om att man syns 
och ser själv. De du inte ser, ser inte dig.

– Även om man åker i väg på morgonen när 
det är ljust kan det hinna bli mörkt innan man 
ska åka hem igen. Att köra utan reflexer och 
 belysning innebär en stor risk för medtrafikanter, 
 säger Anders Drottja.  

2 Ta dig tid att stanna upp och reflektera!

Tänk igenom ditt arbete och låt inte 
 stressen över att hinna med så  mycket som 

möjligt så fort som möjligt påverka ditt omdöme. 

Reflektera över tillbud som inträffat tidigare  
och hur du kan göra för att undvika en liknande 
situation. 

3 Ta hänsyn till dem du arbetar med!

Anders Drottja säger att vårbruket är en 
tid då  flera lantbrukare tar hjälp av både 

ungdomar i familjen och pensionerade föräldrar. 
 Därför är det extra viktigt att ta hänsyn till de 
som jobbar. 

– Den här tiden på året arbetar ofta både skolung-
domar och äldre med vårbruket när det behövs 
en extra hand. Då är det extra viktigt att anpassa 
 arbetstempot för att  förebygga olyckor.

Anders 
Drottja
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När skördarna ser ut att bli bra kan det vara lockande 
att tidigt sälja skörden. Men Sveriges spannmåls-
odlare, SPMO, manar till försiktighet. Tänk på  riskerna 
och sälj högst hälften av skörden.

Det stod runt 600 000 hektar höstgrödor och väntade 
2019, jämfört med knappt 450 000 hektar 2018. Då kan det 
vara lockande att tidigt sälja skörden.

Men Spannmålsodlarna manar till försiktighet, med 
tanke på 2018 års skördekatastrof. 

– Många lantbrukare jag pratar med är lite brända när 
det gäller kontraktsteckning. Pratar man med handeln är 
det fler som säljer sin skörd tidigt, men jag är tveksam om 
det är så många. Från Spannmålsodlarnas sida säger vi att 
man inte ska teckna kontrakt om man inte är hundra pro
cent säker på vad man ger sig in i och att man aldrig ska 

teckna kontrakt för mer än hälften av skörden, säger Johan 
Karlzén, ordförande för Föreningen Sveriges spannmåls
odlare, SPMO. 

”Innan torkan tyckte jag att det var för lite”
Han är också ansvarig för driften på de tre gårdarna 
 Ågerup, Rydsgård och Elsagården i Skåne. Deras produk
tion är i huvudsak inriktad på spannmålsproduktion, men 
de odlar även sockerbetor, oljeväxter och åkerbönor.

– Lantbrukare måste inse att skörden kan bli hälften av 
vad man förväntar sig. 2018 tecknade vi kontrakt för hälf
ten av skörden. Det klarade vi precis. Innan torkan tyckte 
jag det var lite för lite, men efter var jag väldigt tacksam att 
jag inte tecknat för mer än hälften.

Johan Karlzén berättar att kontrakten kan innebära att 
man måste leverera 90 procent av det som står i kontraktet. 

Och uppfyller man inte volymen kan man bli ersättnings
skyldig, när köparen måste köpa produkten av någon 
 annan. Det kan också vara tuffa kvalitetskrav som kan 
 vara svåra att uppfylla och som kan ge sämre pris.  

– Hade vi tecknat för 1 000 ton mer 2018 hade vi riskerat 
1,5 miljoner i böter. Det hade inte varit så roligt under ett 
år när vinsten uteblev. 

Johan Karlzén menar att de som formulerar kontrakten 
borde ta mer hänsyn till lantbrukarens situation och inte 
ha med alltför långtgående garantier till köparens fördel. 

– Vi lärde oss mycket av 2018. Det har varit dyrköpta 
 lärdomar, men nu vet vi att både säljare och köpare måste 
vara mer tydliga. Vi hade kommit bättre ur det om man 
 inte varit snabba att skriva på för att det står en trevlig 
summa pengar längst ned på pappret.

Härje Rolfsson

SPMO: Sälj inte hela skörden tidigt

 
» Man inte 
ska teckna 

 kontrakt om man 
inte är hundra 
 procent säker  

på vad man ger 
sig in i. «
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Högsäsong för tjuvar – så får du  
ha växtskyddsmedlet i fred

Polisen uppmanar lantbrukare att se 
över sin säkerhet då säsongen  
för tjuvar som stjäl växtskydds-
medel snart börjar.

Stölder av bekämpningsmedel är ett 
 utbrett problem på flera håll i Sverige 
och återkommer varje år. Ofta stjäls 
växtskyddsmedel till värden av flera 
hundratusen kronor och säljs vidare 
 utomlands. 

– Det är ju lite dumt då det finns 
strikta regler om hur de här kemika
lierna måste förvaras. De måste bland 
annat märkas upp, vilket gör det väldigt 

enkelt för tjuvar att hitta var de finns. 
Det är därför viktigt att se till så man 
har bra lås, kameraövervakning och 
larm, säger Göran Svensson på polisens 
brottssamordning i Region Öst.

”Ingen marknad i Sverige”
Polisen vet inte vart de stul
na växtskyddsmedlen tar 
vägen men  bedömer att 
de med stor 
 sannolikhet lämnar 
Sverige.

– Det finns ingen 
marknad i Sverige att 

sälja vidare bekämpningsmedel. Lant
brukare i Sverige  köper av säkra 
 leverantörer och det finns hårda 
 kontroller här. De förs  troligtvis till 
länder där kontrollerna inte är lika 
 hårda och en svartmarknad enklare 

kan finnas, säger Göran Svensson.
Polisen uppmanar nu lantbru

kare att se över säkerheten.
– Snart drar vårbruket  

i gång och då brukar 
 tjuvarna vara redo,  säger 
Göran Svensson.

Alexander Weimar

ATL TV
Så skyddar du  

växtskyddsmedlet

Klicka här eller scanna 
QR-koden.

https://www.atl.nu/lantbruk/atl-tv-sa-skyddar-du-vaxtskyddsmedlet/
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Torra somrar och brist på foder har fått en del djur-
bönder att tänka om i sin vallodling.  
– Torkan ger också påhittighet och innovationskraft, 
säger rådgivaren Thomas Jerneng.

Spåren från torksommaren 2018 är fortfarande tydligt 
framträdande för många djurbönder. Även 2019 var torrt 
på sina platser och i Kalmar län men främst på Öland är 
grovfoderlagret tunnare än förra året. 

Thomas Jerneng, rådgivare på Växa Sverige i Kalmar, 
 säger att läget ser bättre ut inför årets fodersäsong. Men de 
två sämre vallåren har satt sina spår och allt fler bönder på 
Öland har lagt om sin produktion och satsat mer på majs 
för att säkra fodertillgången.

– Majsodlingen kommer nog fortsätta öka och ta över en 
del vallareal. Förra året var det en del som sådde in sin vall 
och tog en skörd på i mitten av maj innan de plöjde ner och 
sådde majs. Det gav goda resultat i fjol. 

10–15 procent mer än ett normalår
Torkan höll sig längst östkusten och i Östergötland där det 
blev dåligt utfall på vallskörden. Men foderlagren ligger på 
en god nivå. 

– Vi har haft tre år med torra förhållanden och det har 
gjort att många sparat äldre vallar för att gardera sig. I vår 
blir insåddsarealen större än tidigare, för en del kommer 
det nog hamna på 10–15 procent mer än ett normalår, 
 säger Johan Lagerholm, rådgivare på Växtråd.

På västkusten är läget ett helt annat. En del åkrar  
i Halland står under vatten och nu vill man inte se mer 
 nederbörd, säger Anna Aurell Svensson, rådgivare på Växa 
Sverige i Falkenberg. 

– Än så länge har vi inte sett några utbredda skador, men 
det är inte bra om vallarna står under vatten för länge och 
drabbas av syrebrist. Som läget är nu bär marken inte 
 maskinerna så för att kunna komma ut med gödselspridare 
måste jordarna torka upp.

I Halland ser grovfoderläget bra ut och de flesta fick en 
god skörd 2019. Kvaliteten på fodret är däremot inte lika 
bra som det brukar och Anna Aurell Svenssons råd till 
lantbrukare som låtit sina vallar ligga längre än vanligt är 
att bryta gamla vallar så att man hamnar i fas igen efter 
torkan 2018. Marion Palm

Torkan 2018 påverkar  
fortfarande vallsådden

Thomas  
Jerneng

Johan  
Lagerholm

Anna Aurell 
Svensson

FAKTA Sortval för en torktålig vall
En torktållig planta ger säkrare etablering och  
säkrare skörd. Efter torkan 2018 har allt fler valt  
sorter utifrån torktålighet. 

Rådgivaren Johan Lagerholms sort-tips:

✓ Hundäxing ✓ Lusern

”Men båda sorterna blir lättare förvuxna och tappar 
kvalitet om man inte skördar i tid och kan bli mer  
vedartade väldigt snabbt.”

Lagerholm rekommenderar också lantbrukare att 
våga testa lite nya blandningar och jämföra med det 
man har odlat tidigare.

På Öland och i Kalmar är foderlagret nästan tomt, men 
på västkusten hade man förra året stora vallskördar.

I Halland ser grovfoderläget bra ut och de flesta fick en 
god skörd 2019.
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Hur maxar man skörden av vall och grovfoder? ATL 
har frågat vallexperten Per-Anders Andersson på 
Lantmännens Odlingsrådgivning. 

Ska man nyetablera vall i vår påpekar PerAnders Anders
son att det är viktigt att vara noga med såbädden. Tusen
kornvikten på vallfrö är mycket liten, jämfört med oljeväx
ter och spannmål, och då gäller det att så grunt. Den bäs
ta uppkomsten får man på sådjup mellan 0,5 till 1 centime
ter och tidigare försök visar att man också ska välta innan 
sådd, oavsett vilken såmetod man använder.

– Det handlar om att få upp vatten till den grunda såd
den. Man ska få till en såbädd med lite lagom finjord, utan 
att bearbeta bort fukten. På lättare jordar kan det räcka 
med lite harvning, men på lerjord kan man behöva bearbe
ta lite mer för att få fram finjorden. 

Även om man får bäst resultat med en ren insådd av ny 
vall gäller det också att ta hand om gamla vallar på rätt sätt 
och lägga upp rätt strategi, om man planerar att så in vall i 
spannmål för att maxa sitt grovfoder.

– Det är egentligen inte någon ”rocket science”. Sår man 
in vallfrö i spannmål ska man hålla nere mängden 
på spannmålen. Och även hålla nere kvävegivan för att 
gynna insådden av vallfrö. Det går inte att både ha kakan 
och äta den. Det gäller att få ned ljus till vallinsådden.

”Kan vara helt rätt att så in vall”
I dag är det vanligt att så in vallen i vårspannmål som skör
das innan mognad för att ensilera till foder. Ju tidigare man 
skördar insåningsgrödan, desto bättre är det för vallinsåd
den. Men många låter också spannmålen mogna.

– Det är en helhet på gårdarna. Har man en ekologisk 

odling där man betalar över fyra kronor kilot för spann
målen, kan det vara helt rätt att så in vall i spannmål som 
ska tröskas och användas till foder.

När det gäller gamla vallar, som egentligen borde ha 
 brutits, föreslår PerAnders Andersson en ny taktik. 

– Ta en förstaskörd på den gamla vallen. Det kan ofta avkas
ta okej. Men sedan kan man bryta vallen i maj eller juni och 
odla helsäd eller kanske majs, med eller utan insådd av vall.

PerAnders Andersson menar att det gäller att vara på 
tårna och gå ut och titta på vallarna så tidigt som möjligt 
för att se om några insådder behöver hjälpsås. 

– Då ska man kanske försöka hjälpså med arter som har 
lite större frö, som tar sig snabbt och som är lite snabbare  
i sin utveckling, som till exempel engelskt rajgräs, rajsving
el eller ängssvingel. Det kan skynda på skörden.

Härje Rolfsson

Expertens tips: Så maxar du vallen

FAKTA Tre tips för vallsådden

1 Kom ut tidigt och titta på vall och vall insådder 
och var noga med växtnäringen. Förutom 
 kvävegödslingen är svavel och kalium viktigt.  

2 Behöver man snabba på vallinsådden kan man 
hjälpså med en blandning av vallfrö som är li-
te mindre vinterhärdig, men som ger en högre 

avkastning. 

3 Strunta i att hjälpså glesa andra- eller tredje-
årsvallar. Det brukar fungera dåligt.

Vallexperten Per-Anders Andersson delar med sig av sina bästa råd. FOTO: LANTMÄNNEN/ELISABETH THISNER
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● De senaste åren har nivåerna av flygsot i havre ökat 
i utsädet. De senaste två åren har det skett en kraftiga
re ökning. Smitta finns nu i nästan alla prover och 
 betningsbehovet i havre är därför större än på många 
år. Flygsot förekommer även i många partier av korn, 
men där är ökningen inte lika stor som i havren. Om 
man använder eget utsäde är det extra viktigt att 
 komplettera den vanliga sundhetsanalysen med en 
 sotanalys, skriver Växtskyddscentralen i Alnarp. ATL

● Inte alla har hunnit serva maskinerna inför 
vårbruket. Men mycket kan du göra 
själv. ATL tar en titt på en av Sveriges 
vanligaste såmaskiner. Skanna 
QRkoden för flera hand fasta tips:

På många håll har kompanjongrödan överlevt  
den milda vintern. Risken för att den ska hämma 
huvudgrödan är dock liten. 

I vanliga fall brukar kompanjongrödan stryka med re
dan vid första frostknäppen men den milda vintern 
gör att lågväxt kompanjongröda, som klöver, i många 
fall överlevt.

– Våra erfarenheter visar att det som finns kvar som 
en grön botten, oftast klöver, kommer att försvinna 
vid första ogräsbekämpningen. Som jag ser det finns 
ingen anledning till oro utan du kan sitta stilla i båten 
så länge, säger Oskar Gustafsson, produktspecialist på 
Scandinavian Seed.

Han menar att den höstsådda rapsen redan kommit 
så pass långt i sin etablering, tack vare bristen på köld, 
att den understödjande grödan inte kommer att kon
kurrera och för odlare som inte växtskyddsbehandlar 
kan den vara en effektiv marktäckare och ogräskon
kurrent, tror han.  Mikael Gianuzzi

Efter att neonikotinoider förbjöds inför 2019 
 planerar branschen fortsatt hög beredskap för 
 insektsangrepp.

En av utmaningarna i 
årets sockerbetsodling 
är risken för insektsan
grepp efter det att neoni
kotinoider förbjöds i fjol. 
Därför planerar bran
schen och Växt
skyddscentralen för fortsatt hög beredskap och in
sektsbevakning på 20 fält i Skåne.

Tidigare har trenden varit att så betor så tidigt som 
möjligt för att inte missa tillväxtpotentialen, men tren
den kan nog anses bruten till följd av förbudet mot frö
betning med Gaucho, som innehåller neonikotinoider. 
Dispensen för preparatet drogs in 2019 och ersattes av 
Force, som inte är lika långtidsverkande.

En följd är att fler betodlare nu väntas avvakta med 
sådd tills temperaturen i marken stigit något. Det 
skulle innebära att tillväxten sker snabbare vilket 
medför att perioden då plantan är som känsligast för 
insektsangrepp, blir så kort som möjligt. 

– Gaucho gav ett bra skydd bland annat mot jordbo
ende insekter men också bladlöss längre fram under 
odlingssäsongen, säger David Gottfridsson, rådgivare 
på HIR Skåne.

2019 var insektstrycket mindre än normalt i socker
betsodlingen. Det bidrog till att konsekvenserna av att 
Gauchobetningen försvann blev mindre än befarat i 
branschen. Mikael Gianuzzi

Hög insektsberedskap 
i betodlingen

Flygsot ökar  
i havreutsäde

Kompanjongröda riskerar  
inte att konkurrera

Traditionellt brukar kompanjongrödor odlas tillsam-
mans med raps. På bilden är det blodklöver, raps och 
humlelusern. FOTO: HANS DAHLGREN

ATL TV: Så förbereder  
du dig inför vårbruket
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Mikronäringsbetat  
utsäde ger liten vinst
Svenska foder lanserar ny mikronäringsbetning  
av utsäde. Hushållningssällskapets försök visar 
 där emot generellt inte på skördehöjande effekter 
med denna typ av produkter.

Den nya produkten marknadsförs som en billig försäk
ring med hög potential på framför allt vårkorn. Det är 
betning med mikronäringsämnena mangan, zink, fosfor 
och kväve. Enligt marknadsföringen har produkten i test 
hos Svenska foders moderbolag, DLG i Danmark, visat på 
en ökad skörd på i genomsnitt 240 kilo per hektar.

Produkten har inte testats i hushållningssällskapets 
oberoende  officiella försök i Sverige. Men mikronärings
betning på utsäde är inget nytt och liknande produkter 
från andra  företag har provats i försök på exempelvis 
 vårkorn.

– Generellt brukar inte betning med mikronärings
ämnen ge några större effekter, säger Magnus Nilsson, 
fältförsöksledare på Hushållningssällskapet i Skåne.

Gäller lätta jordar med högt pH-värde
Däremot finns det undantag, lägger han till.

– Under vissa speciella förhållanden när manganet inte 
är tillgängligt kan det kanske ge någon liten skörde
ökning, säger han.

Detta gäller lätta jordar med ett högt pHvärde och 
lucker struktur. Då fastläggs manganet i marken och är 
inte tillgängligt. I marknadsföringen framhålls att bet

ning med mikronäring ger större 
 effekt i kalla och våta jordar.

– Man pratar generellt om att 
mikro näringsämnen rör sig sämre  
i en kall och våt jord. Men det är inte 
något som jag har sett i våra försök, 
 säger Magnus Nilsson. 

I våras såddes exempelvis majs utsäde 
under kalla förhållanden som betats med 
mikronäring men det gav ingen skörde
ökning jämfört med obetat utsäde.

– Majs är visserligen en helt annan typ av 
gröda men generellt är det svårt att  påvisa 
nytta med denna typ av produkter, säger han.

Malin Eborn

Generellt brukar 
inte betning med 
mikronärings-
ämnen ge några 
större effekter, 
 säger Magnus 
 Nilsson, fält-
försöksledare på 
Hushållnings-
sällskapet i Skåne.  

FOTO: MARCUS  

FRENNEMARK» Under vissa 
 speciella förhållanden 
när manganet inte 
är tillgängligt kan 
det kanske  
ge någon liten 
skördeökning. «
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För att minska risken att köra på brunnar har Martin 
Andersson på Österlen sått blommor runt sina 
 brunnar. Men åtgärden fyller många fler funktioner 
än så. Pinnen som märker ut brunnen har vält. 
 Kanske har rapsen lagt sig över brunnen. Visst var 
det här  någonstans den var? Men då är det för sent.

Det är många brunnar som fått sig en smäll 
eller en dusch av sprutan för att de inte 
syns ordentligt. Martin Andersson, som 
driver Löderups Växt AB på Österlen och 
är ansluten till organisationen Odling  
i balans, fick för några år sedan idén att så 
blommor runt brunnarna.

– Grunden är påkörningsrisken och att 
jag inte vill spruta över brunnarna.

När vårbruket var klart körde han först med en fyra 
 meters kultivator runt brunnarna. Sedan med en lika bred 
såmaskin med en blandning av blommande växter.

Risken att missa brunnarna blir minimal, men zonerna 
runt brunnarna fyller många fler funktioner.

– Jag irriterade mig på att det blev ogräshärdar kring de 
här brunnarna. Mar får ju inte spruta närmre än två meter, 
så det är en rätt så kass yta.

I stället för att ogräset ska bestämma vad som växer runt 
brunnarna kan han själv bestämma. Ogräset blir därmed 
minimalt, risken för näringsläckage ner i brunnarna mins
kar och ytorna blir till små oaser för pollinerare, fåglar och 
annat djurliv.

Blandningen i utsädet är vald för att de olika sorterna 
ska blomma vid olika tillfällen under hela säsongen. 

Poängbaserat system
Att etablera ytorna tar inte jättelång tid, men är ändå 
förenat med lite kostnader. I dag finns ingen möjlig
het att få stöd för så små ytor.

– Det är ju synd. I Odling i balans har vi tagit in 
det här i projektet ”Samzoner” och lobbar lite för att 
det ska kunna bli en del av ett stödsystem.

Han har funderat över om det hade gått att ha ett 
poängbaserat system för den här typen av åtgärder.

– Låt säga att man har ett visst antal brunnar och 
samlar ihop ett visst antal poäng, och de hade varit 
 värda ett belopp i stället för att det är en yta man anger. För 
det är ju antalet punkter i fältet som skapar mångfalden 
och gör nyttan.

Martin Andersson upplever att intresset är stort och har 
haft ett antal studiebesök. Han tror att sådana här åtgärder 
kan bidra till att vissa ifrågasatta växtskyddsmedel kan få 
vara kvar.

– Diflufenikan som finns i Diflanil och Legacy bland 
annat är ju under lupp. Där har Kemikalieinspektionen 
sagt att det är upp till bönderna att bevisa att man kan kla
ra att sänka halterna i vattendrag.

Genom att undvika att spruta över brunnarna av miss
tag slipper han också känslan av att vara olydig.

– I stället kan man ju känna sig stolt över att ha gjort en 
åtgärd som det är många nyttor med. Hans Dahlgren

Blommor räddar både  
brunnar och maskiner

Runt brunnarna sådde Martin 
 Andersson i våras en blandning  
av bland annat bovete, honungs-
ört, cikoria, sötväppling och  
klöver.

Även efter skörd finns ju ytorna kvar som oaser för  
insekter och vilt. FOTO: HANS DAHLGREN

Martin  
Andersson

ATL TV
Följ med ut på fälten.

Klicka här eller scanna 
QR-koden.
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