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Artiklarna har tidigare publicerats i ATL och  
på www.atl.nu under 2020 och 2021.

Vallexperten Per-Anders Andersson delar med sig av sina bästa råd på sidan 12. FOTO: LANTMÄNNEN/ELISABETH THISNER
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Stor höstsådd  
ger mindre plats 
för vårbruket

Hösten 2020 såddes 457 900 hektar 
höstvete i Sverige, vilket är den största 
arealen någonsin. FOTO: HÄRJE ROLFSSON 

En rekordstor höstsådd av spannmål borgar  
för ett litet vårbruk och lägre höstvetepriser  
på kommande skörd.

➜



SPECIALUTGÅVA FRÅN ATL – LANTBRUKETS AFFÄRSTIDNING  #28 TEMA: VÅRBRUK

SIDA 4/14

I höstas såddes 457 900 hektar höstvete  
i Sverige, vilket är den största arealen någonsin.  
Den är 12 procent större än hösten 2019 och  
19 procent större än femårssnittet. 

Även om andra höstgrödor är i stort sett oförändrade, för-
utom rågen som minskar med 20 procent, når den totala 
höstsådden nästan rekordhöga 640 000 hektar. Sverige är 
inte ensamt om en stor höstvetesådd.

– Tittar vi ute i världen är det inte bara Sverige som har 
sått väldigt mycket höstvete, hela Europa har gjort det och 
USA. Ryssarna har sått 1 miljon hektar höstvete till. Så håll 
i hatten om det överlever vintern och får en normal utveck- 
ling till våren. Då kan vi se en rätt så bra press på marknaden 
för spannmål, säger Anders Pålsson, marknadsbevakare  
på HIR  Skåne.

Högt pris på gammal skörd 
Coceral bedömer att årets vete areal i EUs 27 medlemsländer 
ökar från 20,6 till 21,9 miljoner hektar från förra året till i år.

Priserna på gammal skörd av vete har haft en uppåtgående 
trend efter skörden och fått extra fart sedan nyår. Många har 

haft möjlighet att prissäkra delar av kommande skörd på  
höga nivåer. Priserna på gammal skörd är betydligt högre än 
priserna på ny skörd. Lantmännens pris på kvarnvete ligger 
i skrivande stund på runt 2 kronor per kilo på gammal skörd 
och 1:63 för ny. Euronexts mars termin ligger på 245 euro 
per ton och septemberterminen på 201 euro per ton. 

Precis som förra året är det en förhållandevis liten rapsareal 
i år och EU lär behöva importera 4–5 miljoner ton raps. Pri-
serna är höga och även för dem gäller förhållandet att ny skörd 
är billigare än gammal. Just nu kan rapsen nå 5 300 kronor 
per  hektar i täckningsbidrag 2, enligt HIR Skånes kalkyler. 

– För dem som ska leverera i skörd kan det vara intressant 
att säkra 25-35 % av förväntad skörd om man har raps som 
är i bra kondition. 

Inget ”normalt” år
Terminspriserna efter augusti 2021 är lägre trots att de bor-
de innehålla en premie för lagring. Enligt Anders Pålsson 
kan det tolkas som att det finns ett stort behov av nyskördad 
raps i EU. Marknaden är däremot inte beredd att betala ett 
ännu högre pris för lagrad raps när skörden är klar.

– Ett normalt år hade mitt råd varit att avvakta med att säk-
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ra raps för senare leveranser, men med tanke på de höga term-
inspriserna på 417 euro per ton för november 2021 och 414 
euro för februari 2022, så kan det motivera en första säkring 
på 10–15 procent av förväntad skörd, säger Anders Pålsson.

En stor höstsådd innebär att vårsådden blir ovanligt liten 
och att utrymmet för vårsådda grödor som maltkorn och 
grynhavre blir mindre. Fysiska priser på maltkorn med le-
verans i skörd ligger på drygt 1:70 och ger ett täckningsbi-
drag 2 på omkring 2 500 kronor per hektar, enligt HIR 
Skånes kalkyler. Maltkornet är därmed bättre än grynhav-
ren vars täckningsbidrag är cirka 850 kronor lägre.

– Grynhavre är inte alls en lika given vårgröda i år som 
den kanske var i våras när maltkornet var pressat av 
covid-19-utbrottet.

Stark kinesisk efterfrågan
En stark kinesisk efterfrågan på foderkorn har bidragit till 
prisuppgången på både foder och maltråvara.

– Det kommer nog att vara ganska dammsuget på korn i 
lagren till ny skörd. Men antagligen inte på havre, säger 
Anders Pålsson.

Tove Nilsson

Arealerna  
av höstrybs är så 

små, 300–1 700 ha, 
att de inte ger  

utslag i dia- 
grammet.

➜
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Sådd och skörd på samma dag

 Innan morotsfältet fräses, sås och 
plastas, så gödslas det med Lyckeby 

Grow av entreprenören Fjälkeröd. 

FOTO: TORBJÖRN ESPING

➜

Sådd och skörd på samma dag. Det är  
få lantbrukare förunnat men verklighet för 
morotsodlaren Pål Nilsson som var igång 
redan i början av mars. 

450 hektar ska sås i trakterna runt Fjälkinge utanför  
Kristianstad. Sådden brukar komma i gång tidigt i mars  
på de sandiga luckra markerna. Men tidpunkten spelar 
ingen större roll för skörden.

– Det är vädret efteråt som spelar större roll men får vi 
toppenväder kanske vi kan vinna några dagar på att vi sår 
så här tidigt, säger Pål Nilsson på Nyskördade morötter.

Innan morotsfältet fräses, sås och plastas så gödslas det 
 
 

 med Lyckeby Grow av entreprenören Fjälkeröd. Jobbet 
görs av en egenkonstruerad specialspridare. På en Bauer 
gödseltunna har det monterats en sprutramp från Lemken.

Gödseltunnan är av glasfiber och rören i rostfritt för att 
klara den aggressiva vätskan. Rampens yttersta sexme-
tersdelar har tagit bort för att sprutan ska klara vikterna.

Genom munstycken på tre millimeter sprutas 4 ton per 
hektar av sörjan som liknar lös sirap. Gödselsprutan är 
GPS-styrd och har delavstängning var tredje meter vil-
ket gör att spridningen kan bli exakt. 

– När jag gick in i det här projektet bestämde jag att det 
skulle vara minst lika bra som gödseln ur konstgödselspri-
dare, säger Peter Nilsson på Fjälkeröd som kör ut över  
 
 

10 000 ton Grow och 3 000 ton Vinass till ett 50-tal odlare 
i Skåne.

Samtidigt som det sås morötter så skördas det moröt-
ter några kilometer bort. 

Företaget Nyskördade morötter har som idé att låta en 
stor del av morötterna stå kvar och lagras i fält under ett 
lager på en halv meter halm.

Och de har klarat sig bra, trots den ovanligt stränga vin-
tern i Skåne med några nätter skarp barfrost utan snö.

– Orolig var man naturligtvis. Vi ser marginella skad-
or av det så än så länge har det gått bra, säger Pål Nilsson.

– Men vi är fortfarande tidigt på säsongen. Vi ska 
skörda hela maj månad ut så mycket kan hända men det 
blir inte någon större frost, det kan man säga.

Torbjörn Esping



SPECIALUTGÅVA FRÅN ATL – LANTBRUKETS AFFÄRSTIDNING  #28 TEMA: VÅRBRUK

SIDA 6/14

Så undviker du 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 väldigt 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 tidigare 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 ge 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

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 fa-
miljen och pensionerade föräldrar.  Därför är det 
extra viktigt att ta hänsyn till de som jobbar. 

– Den här tiden på året arbetar ofta både skol-
ungdomar och äldre med vårbruket när det be-
hövs en extra hand. Då är det extra viktigt att an-
passa  arbetstempot för att  förebygga olyckor.

» 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. «
Anders Drottja 

krisberedskapsansvarig på LRF



SPECIALUTGÅVA FRÅN ATL – LANTBRUKETS AFFÄRSTIDNING  #28 TEMA: VÅRBRUK

SIDA 7/14

Maltkorn slår 
grynhavre
Trots pandemi och minskad ölkonsumtion  
har maltkornsmarknaden oväntat lyft och  

bjuder på högre priser än grynhavre  
inför den nya säsongen.

➜

Torka i Storbritannien och att Kina  
började köpa höstfoderkorn från Frankrike 
har drivit upp maltkornspriserna i EU.
FOTO: PETER JIGERSTRÖM
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Kalkyl täckningsbidrag
 Aktuellt pris TB2 exkl Skörd
 vid skörd 2021 gårdsstöd i kalkyl
Gröda kr/ton kr/ha kg/ha

Höstraps 4 010 5 300 3 800

H-vete kvarn 1 620 2760 9 000

Råg kvarn 1 220 – 850 8 500

Höstkorn foder 1 490 1 590 8 500

Vårvete kvarn 1 720 1 380 7 200

Maltkorn 1 730 2 520 7 000

Grynhavre 1 600 1 660 7 000

Ärter foder 1 920 – 730 4 500

Förra våren var den stora nyheten att  
havrearealen ökade med hela 25 procent  
och blev den största sedan 2013 i Sverige.  
Frågan är om det blir likadant i år. 

– Jag tror inte att havrearealen i Sverige blir riktigt lika 
stor som 2020. En del odlare tittar på kalkylerna och vik-
tar om till maltkorn, säger Anders Pålsson, marknadsråd-
givare på HIR Skåne. 

Orsaken till den stora havre arealen 2020 var bättre be-
talning till följd av en internationell trend med ökad kon-
sumtion av vidareförädlade havreprodukter. I Sverige 
handlar det framför allt om tre stora satsningar där Lant-
männen, Fazer och Berte Qvarn investerar i segmentet.  

Ölkomsumtionen rasade
För maltkorn däremot såg marknadsutsikterna inte lika 
ljusa ut förra våren. När covid-19-pandemin spred sig över 

världen och länder stängdes ner rasade konsumtionen av 
öl. Till följd av en lägre höstsådd areal i viktiga produk-
tionsområden som Frankrike och Storbritannien blev vår-
kornsarealen stor vilket också satte press på maltkornspri-
serna. Men sedan hände flera saker som fick marknaden 
att vända. En viktig faktor var att Storbritannien drabba-
des av torka vilket gjorde att den stora exportnationen föll 
bort på marknaden. 

Liten prisskillnad
En annan överraskning var att Kina började köpa höst-
foderkorn från Frankrike vilket har drivit upp maltkorns-
priserna i EU.

– Stora mälterier i Nederländerna och Belgien som nor-
malt är inriktade på import från Storbritannien och 
Frankrike har köpt mer från Skandinavien än vad de bru-
kar, säger Per Germundsson, chef för försörjning och för-
säljning av spannmål på Lantmännen. 

➜
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Ytterligare en faktor som påverkat priserna är det  
stora lyftet på vetemarknaden. Eftersom foderkorn kan  
ersätta fodervete har detta lyft foderkornspriserna som  
utgör golvet i maltkornsmarknaden. Prisskillnaden mellan 
foderkorn och maltkorn är tack vare denna utveckling 
också liten i år. 

Vädret påverkar priset
Grynhavre däremot lyfts inte på samma sätt av foder- 
havre eftersom havre inte används i samma omfattning  
i foderblandningar. Havremarknaden har i stället präglats 
av att skörden överlag blev stor och hade bra kvalitet  
i Östersjöområdet även om kvalitetsutfallet i Finland varit 
lite varierande. 

– Jag uppfattar det som att det finns gott om grynhavre  
i marknaden, kvarnarna är inte stressade, säger Anders 
Pålsson. 

Både för gammal och för ny skörd ligger maltkornspriset 
hög re än grynhavrepriset just nu. Prisutvecklingen kom-
mer som alltid att påverkas av väderförhållanden men det 
finns faktorer som redan nu talar för att de högre priserna 
på maltkorn kan hålla i sig. Exempelvis är höstsådden  
i EU stor vilket betyder mindre areal över för vårkorn i 
viktiga odlingsområden. Att Kinas köp av foderkorn ser ut 
att hålla i sig samt att mälterier är försiktigare än tidigare 
år och inte har köpt så stora kvantiteter inför ny skörd kan 
påverka priset positivt framåt. Men en avgörande faktor är 
om restriktionerna i världen lättas vilket i sin tur bidrar 
med ökad ölkonsumtion.  

Restriktioner stärker
– Med normal väderutveckling och förutsatt att det  
kommer i gång ett uteliv igen så kanske man ändå får räkna 

med att maltkornspriset är lite högre än betalningen för 
grynhavre, säger Per Germundsson. 

Men fortsätter de hårda  restriktionerna 
i världen har grynhavren en starkare sits, 
lägger han till. 

Trenden fortsätter
Johan Lagerholm, växtodlingsrådgivare 
på Växtråd, tror att grynhavrearealen 
fortsätter att vara ungefär lika stor som 
förra året.

– Grynhavre är en gröda som tidigare tycks ha 
varit svår att få upp priserna på.  Men tack  
vare en större efterfrågan ligger priserna 
nu på en historiskt hög nivå, säger han. 

Det finns många jordar där havre ger 
högre skörd än maltkorn. På dessa jor-
dar kanske alternativet i stället är vår-
vete. Men vårvete är en gröda som un-
der många år har haft svårt att hävda sig 
ekonomiskt. 

Tror på vårrapsen
En annan vårgröda som kan få ett visst uppsving i år är 
vårrapsen tror Johan Lagerholm.  
Odlingen av våroljeväxter har rasat sedan betning med ne-
onikotinoider förbjöds men eftersom det kommit ett nytt 
betningsmedel som gör odlingen lite säkrare igen kanske 
fler vågar satsa på grödan, tror han. 

– Framför allt finns ett ökat intresse i områden där ris-
ken för utvintring eller ett högt vilttryck gör det svårt att 
odla höst raps, säger Johan Lagerholm. 

Malin Eborn

» Med normal väderutveckling 
och förutsatt att det kommer i 
gång ett uteliv igen så kanske man 
ändå får räkna med att maltkorns-
priset är lite högre än betalningen 

för grynhavre. «
Per Germundsson 
chef för försörjning och försäljning  
av spannmål på Lantmännen

» Grynhavre är en gröda som 
tidigare tycks ha varit svår att få 
upp priserna på. Men tack vare en 
större efterfrågan ligger priserna 

nu på en historiskt hög nivå. «
Johan Lagerholm 
växtodlingsrådgivare på Växtråd

➜

➜
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Dag-Henrik Larsson på Marieborgs 
gård utanför Arboga testade grynhavre 
förra året. Bilden är från ett tidigare år. 
FOTO: PER SANDBERG

Inte självklart att så grynhavre i år
Förra året var det många odlare som nysatsade  
på grynhavre. ATL har pratat med två av dem som nu 
resonerar olika inför årets vårsådd. 

Dag-Henrik Larsson på Marieborgs gård utanför Arboga  
i Västmanland hade inte odlat havre på runt 15 år.  
Men tack vare det högre prisläget på grynhavre inför sä-
songen och behov av en avbrottsgröda i växtföljden ersatte 
grynhavre till viss del maltkorn förra året. Båda grödorna 
avkastade bra, grynhavren ligger fortfarande osåld i lager 
medan det mesta av maltkornsskörden är såld.

– Än så länge har det inte varit någon större, positiv pris-
utveckling på grynhavre. Maltkornet har gått betydligt bätt-
re, säger Dag-Henrik Larsson som också är ordförande för 
Spannmålsodlarna i Västmanland och Dalarna.

Med tanke på den rekordstora höstvetearealen och att det 
blir ett litet vårbruk i Sverige borde handeln signalera om de 
vill ha mer grynhavre inför säsongen 2021 genom att höja 

fastpriset för den nya skörden tycker han.
– Maltkornet är rätt så bra betalt medan grynhavre- 

priset fortfarande är lite i strykklass, säger han.

Tillbaka till havren
Höjs inte fastpriserna inför årets skörd innan sådden blir 
det troligen ingen grynhavre i år på Marieborgs gård utan 
i stället mer maltkorn. Eventuellt kan det också bli vårraps. 
Oljeväxtmarknaden är stark, rapsen är en bra avbrotts-
gröda och ett nytt betningsmedel gör odlingen 
mindre riskfylld.

Lennart Andersson som driver en växtodlings-
gård tillsammans med sin son 

Fredrik Andersson i Grimeton 
i Halland satsade också på 
grynhavre 2020. Då hade det 
inte odlats havre på gården 

sedan gårdens grisuppfödning 

lades ner för tjugo år sedan. Men högre priser och större 
efterfrågan tack vare Berte Qvarns satsning på en ny havre- 

kvarn i Halland fick dem att satsa på runt  
50 hektar 2020. Skörden blev bra, ligger fort-
farande i lager och ska levereras först senare 

i vår till den nya kvarnen. Inför nästa  
säsong blir det ungefär lika mycket 

havre på gården.
– Vi fortsätter och ser positivt 

  på framtiden med detta, säger 
  Lennart Andersson.

Malin Eborn

Lennart Andersson i Halland  
kommer att fortsätta med gryn-
havren även i år.
FOTO: TORBJÖRN ESPING
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Förutsättningarna är goda för årets valltillväxt.  
Rekommendationen är ett tidigt vårbruk och att  
säkerställa att kaliumhalten är tillräckligt hög. 

En mild och fin höst gav vallen goda tillväxtförutsättningar 
följt av en vinter med minusgrader och snötäcke som skyddat 
växtligheten. På många håll bildades också tjäle innan snön 
kom vilket också gör att risken för snömögel är begränsad. 

– Är bara vädret med oss kan det bli en tidig start på vår-
bruket. Den 1 mars får du börja  köra ut stallgödsel. Det är ett 
tydligt vårtecken i valldominerade områden, säger Per-Anders 
Anders son, rådgivare på Lantmännen Växtråd i Vetlanda.

Han pekar på att sista skörden på vallen var stor på 
många håll i höstas vilket sannolikt innebär att det inte är 
så stora restmängder kväve kvar i marken.

– Hur  mycket kväve som ska till är individuellt och avgörs 
av de enskilda förutsättningarna. Till exempel om du har balj-
växter eller inte, om du ska ta en tidig eller sen förstaskörd och 
vilken råproteinhalt du är ute efter. Foder analysen är i vanlig 
ordning ett utmärkt instrument för att finjustera sin giva.

Förstagivan kan delas
Börjar vallen att växa redan i mars kan du fundera på om 
första givan ska delas upp.

– Det är normalt inget vi jobbar med men det är en sak att 
diskutera i områden där våren är tidig och tillväxten kom-
mit i gång. Strategin är att lägga en giva i mitten av mars och 
sedan komma tillbaka fyra–fem veckor senare och fylla på, 
säger Per-Anders Andersson.

Han menar att de försök som är gjorda  
-visar att du kan vinna råproteinhalt i vallen på en uppdel-
ning och inte minst justera givan efter hur våren utvecklas.

Börja tidigt
Hans Hedström, rådgivare på Hushållningssällskapet 
i Bräkne-Hoby, rekommenderar den som använder 
stallgödsel på sina vallar att komma ut så tidigt 
som möjligt. Då är klimatet sannolikt fuktigt 
och temperaturen är låg. Något som alltid är 
bra för organisk gödsel.

– Kvävet ska ju omvandlas och hinna bli till-
gängligt. Börjar du få ett torrare och varmare 
klimat ökar kväveavgången. Har du konstgödsel 
är det inte lika bråttom utan då kan väderleken få 
styra.

När många mjölkgårdar  gjorde markkartering av vall-
fälten i höstas visade det sig att kaliumvärdena överlag var 
låga. Något som bör åtgärdas för bättre skörd.

– Många tror att de tillfört mycket kalium via stallgöd-
seln men i och med att man tagit ganska höga skördar tre–
fyra gånger om året tär det på kaliumförrådet. Brist på ka-
lium ger sämre skördar. Ofta tror man att det är kväve som 
fattas men det kan vara kalium, förklarar Stefan Uddin, 
rådgivare på Hushållningssällskapet Gotland.

Länet drabbas ofta av torka och Stefan Uddins generella råd 
inför säsongen är att se till att variera innehållet i vallbland-
ningen med olika sorter och inte lägga alla ägg i samma korg.

Mikael Gianuzzi

Höga vallskördar kan  
ge brist på kalium

» Har du konstgödsel är  
det inte lika bråttom utan då 

kan väderleken få styra. «
Hans Hedström 
rådgivare på Hushållningssällskapet 
i Bräkne-Hoby
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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 Per-Anders Andersson 
att det är viktigt att vara noga med såbädden. Tusenkorn-
vikten på vallfrö är mycket liten, jämfört med oljeväxter 
och spannmål, och då gäller det att så grunt. Den bästa upp- 
komsten får man på sådjup mellan 0,5 till 1 centimeter 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 bear-
beta 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.
I dag är det vanligt att så in vallen i vårspannmål som 

skördas innan mognad för att ensilera till foder. Ju tidigare 
man skördar insåningsgrödan, desto bättre är det för val-
linsådden. 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.

Gäller att vara på tårna
När det gäller gamla vallar, som egentligen borde ha 
 brutits, föreslår Per-Anders 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.

Per-Anders 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 Gå 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 lite min-
dre vinterhärdig, men som ger en högre avkastning. 

3 Strunta i att hjälpså glesa andra- eller tredjeår-
svallar. Det brukar fungera dåligt.

» Det handlar om att få upp  
vatten till den grunda sådden.  

Man ska få till en såbädd med lite 
lagom finjord, utan att bearbeta 

bort fukten. «
Per-Anders Andersson 

Lantmännens Odlingsrådgivning
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En sexmeters Rapid från 
2002 sår durumvete på Ven. 
FOTO: FREDRIK ZELLÉN

Känslig gröda trivs på Ven
Vårbruk med vete, och dessutom durumvete, är ovanligt i Sverige.
Men inte på Vens Kungsgård. 20 hektar av Medelhavsgrödan har just såtts.
– Det är en bra gröda ekonomiskt, säger lantbrukaren Gustav Alm.

➜
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Det blir många timmar bakom ratten i New Holland- 
traktorerna för Gustav Alm och Fredrik Zellén  
i vårbruket. Framför ögonen ligger 260 hektar åker 
och där bortom havet och Danmark. 

Kungsgårdens åkrar går fram till öns kant mitt i Öre-
sund. Bakom traktorn ligger bland annat en Väderstad sex-
meters Rapid från 2002 och bakom den en stor flock av 
måsar. 

När ATL ringer har Fredrik Zellén just sått 20 hektar 
durumvete av sorten Tamadur från Skånefrö. 260 kilo per 
hektar pytsas ut. 100 kilo mer per hektar än vårkorn.

– Durum har svårare att bestocka sig så man måste utö-
ka utsädesmängden, säger Fredrik Zellén.

På Kungsgården, belägen intill Tycho Brahes observato-
rium, praktiseras en femårig växtföljd med höstraps, höst-
vete, höstvete, sockerbetor och så vårkorn eller durumvete.

– Durumvete är en bra gröda ekonomiskt. Men den är 
känslig för regn när den är mogen. Då går falltalet ned väl-
digt fort, säger Fredrik Zellén.

Vanligast på Gotland
Traditionellt odlas durumvete runt Medelhavet. Det finns 
ingen statistik över hur stor durumveteodlingen är i Sveri-
ge. Durum är ett vårvete och förra året odlades vår-
vete på 50 000 hektar i Sverige, 2 procent av 
åker arealen.

Den största odlingen av durum vete i Sverige 
 finns sannolikt på Gotland. Efter flera års 

testodling har Lantmännen och gotländska lantbrukare 
lyckats få det kräsna durumvetet att trivas i den kalkrika 
jorden. Avkastningen ligger på drygt 4 ton per hektar. 
Durumvetet på Gotland blir till pasta av märket Kungsörnen.

På Ven, där durumvete odlats sedan slutet av 1980-talet, 
förädlas en del lokalt till mjöl, bullar och bröd hos Hven 
Durum. Resten säljs till Lilla Harrie valskvarn. Det är öns 
mellanlerjordar och sundets milda klimat som ger odlings-
förutsättningarna.

– Vi har rätt så bra jord. Och vi har temperaturen med 
oss, vilket gör att vi kan vara i gång lite tidigare på våren. 
Vattnet håller temperaturen, det är en fördel, säger Fredrik 
Zellén.

Högre pris
Avkastningen ligger normalt kring 6 ton per hektar. Men 
det gör inget eftersom priset är hög re och behovet av dyra 
transporter från ön blir mindre.

– Det är bättre att köra något som man får dubbelt så 
mycket för och göra en resa i stället för två, säger Gustav 
Alm.

I vårbruket på Vens Kungsgård har man hittills spridit 
gödsel på höstgrödorna och sått durumvetet. Men mycket 
återstår. 70 hektar korn och 30 hektar sockerbetor finns 

kvar.
– Maltkorn väntar och betorna står på tur så 
fort vi bara hinner med det, säger Fredrik 

Zellén.
Torbjörn Esping

FAKTA AB Vens Kungsgård
Ägare: Statens Fastighetsverk.

Arrendator: Gustav Alm.

Verksamhet: Växtodling.

Areal: 260 hektar.

Grödor: Durumvete, maltkorn, höstvete, höstraps 
och sockerbetor.

Omsättning 2019: 5,9 miljoner kronor.

Resultat 2019: 1,1 miljon kronor.
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Durumvetesorten heter  
Tamadur och sås med 260 
kilo per hektar.


