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Sista vallskörden 
På flera håll finns det skördeduglig återväxt kvar ute på fälten i kombination med ett behov av 
att få in mer grovfoder. Årets vallskördar har för vissa blivit sämre än de senaste åren på grund 
av en torr sommar. Torkan har också gjort att andraskörden tagits senare än vanligt på en del 
håll med förskjuten tredjeskörd som följd. Dessutom har höstens regnskurar gjort det svårt för 
flera gårdar att få in återväxten. I september brukar det pratas om septembervila, vad baseras 
det på och hur påverkar skörd och putsning vallen på hösten? 

Fyra veckor efter skörd för att lagra in näring innan vintern 
Den kritiska perioden för skörd på hösten är, enligt försök från 1980-1990-talet gjorda i norra 
Sverige, under september månad. I försöken uppmättes skördeminskningar mellan 0-1 900 kg 
ts/ha i förstaskörden det efterföljande året när återväxtskörden gjordes den 7 september istäl-
let för den 10 augusti. I genomsnitt var förlusterna 200-300 kg ts/ha vid skörd i första hälften 
av september jämfört med tidigare eller senare återväxtskörd. Eftersom försöken är gjorda i 
norra Sverige är tesen att olämplig tidpunkt för skörd i vårt område infaller andra halvan av 
september. En sen putsning påverkar vallen på samma sätt som en sen skörd. 

När den kritiska perioden infaller kan dock variera från år till år. Det som har betydelse är att 
vallen behöver växa i minst fyra veckor efter skörd på hösten. Efter att vallväxterna slagits av 
lever de precis efteråt av den upplagsnäring som finns i rötterna. Efter 12-15 dagar efter av-
slagning är detta förråd av näring (kolhydrater) som lägst innan det växt upp nya blad som kan 
fotosyntetisera och lagra in ny näring. Vallväxterna måste alltså hinna med att lagra in ny när-
ing innan vintern kommer. Plantor som har ett stort förråd klarar vintern bättre än de som har 
ett litet. Även om vallväxterna går ner i vila under vintern andas och förbrukar en del av den 
upplagsnäring som de har lagrat in under hösten i stambaser och rötter. Till den första tillväx-
ten av nya blad på våren behöver också växten den näring som finns kvar i näringsförrådet. Är 
förrådet för litet kan växten dö. 

 

Figur 1. Höstens (september-november) medeltemperatur beräknad för 35 stationer spridda över Sverige. 
Uppåtgående staplar visar högre och nedåtgående visar lägre temperaturer än medelvärdet för perioden 
1961-1990. Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tioåriga medelvärden. Källa: 
SMHI.  

Under senare år har vi sett att det varit varmare i september och att vallen fortsätter växa 
ganska långt in på hösten. Det gör att den kritiska tidpunkten för vallskörd antagligen förskju-
tits och att det troligtvis går bra att skörda en bit in i andra halvan av september nuförtiden. 
Data från SMHI visar att vi de senaste tio åren i medeltal har haft ungefär en grad varmare på 
hösten jämfört med när försöksserien genomfördes (se figur 1). 
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Arter olika känsliga för avslagning på hösten 
Olika arter är olika känsliga för skördetidpunkt på hösten. Timotej har visat sig vara mindre 
känslig för skörd vid ”fel” tidpunkt än rödklöver och ängssvingel. Rödklöver och lusern kan 
utvintra på grund av skörd vid olämplig tidpunkt på hösten medan timotej och ängssvingel 
svarar mer med minskad avkastning påföljande vår. När det gäller vitklöver så har den också 
sin mest känsliga period under september, medan en senare skörd gör mindre skada. Vitklöver 
anpassar sig morfologiskt till de kortare dagarna genom att krypa ned i beståndet, det vill säga 
bladskaften och bladskivorna blir mindre och mindre ju längre in på hösten man kommer. 
Antagligen undkommer den på detta vis att en stor andel av biomassan kommer med i skörden 
när man slår sent.  

Putsning eller ej? 
Funderar du på om du ska putsa eller inte så brukar det vara bättre att ha lite för mycket växt-
lighet kvar på vallen över vintern än att ha putsat/skördat för sent. Detta trots risken för snö-
mögel, som kan bli ett problem om det blir ett långvarigt snötäcke på vallarna. Undantaget är 
vallar med mycket rajgräs (och i viss mån raj- och rörsvingel), som är lite känsligare för snömö-
gel. Vallar med mycket rajgräs/rajsvingel/rörsvingel kan alltså behöva skördas om det är för 
mycket växtlighet. 

Rekommendation 
Behovet av mer grovfoder och tillgång på uppehållsväder kommer att styra om och 
när vallarna tas. Finns möjlighet att skörda denna vecka så är det bättre än i slutet på 
månaden. Dels för att det är större chans att vallarna hinner lagra in reservnär-
ing innan vintern och dels för att ju senare in på hösten vi kommer desto större är 
risken för regniga perioder då det blir svårt att skörda med bra kvalitet och ris-
ken för körskador på vallarna ökar. Om det inte går att skörda eller putsa nu och 
det drar ut på tiden är en sen skörd, när tillväxten avstannat (vanligtvis in i okto-
ber), bättre än en skörd som leder till att vallen inte hinner lagra upp tillräcklig re-
servnäring (slutet av september/början av oktober). 
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Webbutbildning: Sparsam körning 
Tid: måndag 23 oktober 2017, kl. 13.00-14.30 

tisdag 24 oktober 2017, kl. 10.00-11.30 
tisdag 24 oktober 2017, kl. 13.00-14.30 
(OBS! Välj ett av tillfällena!) 

Plats: Vid din dator; ljud via telefon och bilder via Internet 

Kursen godkänd av KRAV, efter kursen får du ett kursintyg. 

Pris: 950 kr. För ev. kursintyg för ytterligare en person tar vi 400 kr 
(Aktivt lantbruksmedlemskap i Hushållningssällskap i AB, C, D, T, U, W el-
ler X län ger 10 % rabatt) 

Begränsat antal platser. 

Frågor och anmälan: Gunnar Hadders, gun-
nar.hadders@hushallningssallskapet.se eller 0705-56 40 66. Ange namn på kurs-
deltagare samt fakturaadress, och gärna också ett mobilnummer vid anmälan. 


