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Sammanfattning 
Vallfröblandningar med 45 % rörsvingel Swaj eller rörsvingelhybrid Hykor har gett två 
procent mer i vallavkastning än betesvallfröblandningen SW351 Flora Bete i ett 
demonstrationsprojekt på Rådde gård. Den enskilt största faktorn för skillnader i avkastning 
på förstaskörden året efter avbetning visade sig vara datum för sista avbetning inför hösten. 
Medeltalet för de tre vallfröblandningarna som ingick i projektet blev 1 600 kg ts/ha högre 
avkastning för förstaskörd i andraårsvallen när sista avbetning var i augusti, jämfört med 
oktober året innan.   
 

 

Demonstrationsprojektet är delvis finansierat av Landsbygdsprogrammet 



Avkastning för två skördar och bete under 2009 samt förstaskörd 2010  
   Avkastning   

 Led  kg ts/ha rel. tal kg ts/ha 

Fröblandning  A SW 351 11500 100  

Medel för 1-3 B Hykorblandning 11700 102 +200 

 C Swajblandning 11700 102 +200 

      

Sista avbetning  1 augusti 12200 100  

Medel för A-C 2 september 11800 97 -400 

 3 oktober 10900 89 -1300 

      

 

Syfte 
Syftet med demonstrationsprojektet är att öka kompetensen hos rådgivare och lantbrukare 
kring hur rörsvingel/ rörsvingelhybrid påverkas av olika tidpunkter för sista avbetning på 
hösten och hur väl de passar som betesgräs.  
 

Utförande 
Insådd av betesvallfröblandningar gjordes 2008 i korn. Kornet skördades som helsäd den 21 
juli. Insådd skördades inte mer under höst, klöverandel vid sen höst låg kring 30 % i samtliga 
rutor.  
 
Tre olika vallfröblandningar ingick i demonstrationsprojektet; 
Led A - SW 351 Flora Bete  
5,5 kg/ha ängssvingel Sigmund, 6,6 kg/ha timotej Alexander, 3,3 kg/ha eng. rajgräs Helmer 
och Leia, 2,2 kg/ha vitklöver Ramona och Lena, 2,2 kg/ha rödsvingel Rubin, 2,2 kg/ha 
ängsgröe Sobra 
Led B - Hykorblandning 
10 kg/ha rörsvingelhybrid Hykor, 3 kg/ha timotej Alexander, 3 kg/ha eng. rajgräs Helmer, 2 
kg/ha vitklöver Ramona, 2 kg/ha rödsvingel Rubin, 2 kg/ha ängsgröe Kupol 
Led C - Swajblandning 
10 kg/ha rörsvingel Swaj, 3 kg/ha timotej Alexander, 3 kg/ha eng. rajgräs Helmer, 2 kg/ha 
vitklöver Ramona, 2 kg/ha rödsvingel Rubin, 2 kg/ha ängsgröe Kupol 
 
2009 Förstaårsvall 
Förstaskörd togs den 8 juni 
 Avkastning Botanisk analys 
Led Kg ts/ha Svingel* Timotej Eng rajgräs Vitklöver  
A 3800 19 % 22 % 22 % 31 %   
B 3300 24 % 12 % 30 % 29 % 
C 3500 16 % 13 % 36 % 31 % 
* A= ängssvingel Sigmund, B= rörsvingelhybrid Hykor, C= rörsvingel Swaj 
 
Andraskörd togs den 28 juli  
 Avkastning 
Led Kg ts/ha  
A 2700 
B 3100 
C 2700 
 
 



Avbetning och betesdjur 
Under hösten delades ytorna med vallfröblandningar upp för att möjliggöra mätning av 
effekterna av betning vid olika tidpunkter.  
 
Tidpunkter för avbetning höst 2009 för de olika ytorna/leden; 
Led 1, betesperiod 17 aug - 26 aug 
Led 2, betesperioder 17 aug - 26 aug + 10 sept - 15 sept 
Led 3, betesperioder 17 aug - 26 aug + 10 sept - 15 sept + 15 okt - 16 okt 
 
Betesdjur 
Som betesdjur har Rådde gårds dikor använts i projektet. Betesdemonstration ligger på en vall 
som är 8 ha samt ett intilliggande naturbete på 2,7 ha. Vid första avbetning 17 till 26 augusti 
betade 30 dikor med kalv, 1 aveltjur och 12 kvigor på hela areal av vall och naturbete. Till 
andra avbetning 10 till 15 september togs ledet 1 undan med 0,42 ha och avbetning skedde 
med samma antal djur. Vid sista avbetning i oktober, då enbart led 3 betades, betade 50 dikor, 
3 aveltjurar och 12 kvigor på en mindre del av vallen ca 1,1 ha och naturbetet, då ingen större 
tillväxt på vallen hade skett sedan 15 september betades ytan bara under en dag.   
 
Innan påssläpp av djuren vid varje avbetning har det gjorts registrering av mängd grönmassa  
Datum 17 aug 10 sept  15 okt 
Yta 1-3 2-3 3* 
Led Kg ts/ha Kg ts/ha           . 
A 610 190  
B 670 250   
C 590 250  
* ej mätbart, uppskattning av mängd till 50-100 kg ts/ha för A-C 
 

 
Resultat 
Skillnader i ratning av gräsarter mellan fröblandningarna 
Efter varje betesperiod har det graderats % rator av ytan per ruta för att se på skillnaderna 
gällande avbetning mellan fröblandningarna. Efter varje avbetning på hösten följdes hur olika 
arter av gräs ratades av djuren som betade. Betestrycket var ganska hårt och vallen blev väl 
avbetad med få rator. Vid första avbetning låg rutorna på 1 % rator, vid andra avbetning 
mellan 2-3 % och efter sista avbetning mellan 3-6 %. Några skillnader i avbetning mellan 
leden beroende på vilken svingel som ingick i vallfröblandningarna syntes inte under hösten 
2009.  Under 2010 betades en kraftig, sju veckor gammal andraskörd och då syntes en 
skillnad i ratad mängd mellan vilken svingel som ingick i ledet. I detta fall var leden med 
rörsvingel och rörsvingelhybrid inte lika hårt avbetade som ledet med ängssvingel.  
 



          
Bilder efter sista avbetning 20 oktober, 2009  

 
Mätning av valltillväxt våren 2010 
Under våren 2010 syntes skillnader mellan leden i tillväxtstart på vallen. Mätning med 
betesplatta utfördes den 11 maj 2010. Skillnaderna som syntes var framförallt mellan de olika 
avbetningstidpunkterna på hösten året innan. Slutenheten graderades den 27 april, samtliga 
ytor i leden A1-C1 och A2-C2 låg slutenheten på 100. För ytorna i leden A3-C3 (sista 
betesperiod i oktober) låg slutenheten mellan 90-95 alltså något sämre slutenhet.     

 
 
Mätning med betesplatta 
 
Resultat av mätning med betesplatta 

Åkermarksbete med nya gräsarter
Mätning betesplatta 11 maj 2010
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Diagram 1. Mätning med betesplatta, medeltal för fröblandningarna led A-C, cm i bestånd 
den 11 maj 2010.  
Den sena avbetningen på hösten året innan har gjort att beståndet på våren minskat jämfört 
med de bägge andra avbetningstidpunkter.   

 
 



Vallskörd förstaskörd togs den 22 juni 2010 

Avkastning skörd 1 2010
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Diagram 2. Avkastning, kg ts/ha i förstaskörd den 22 juni 2010 i andraårsvall. 
Swajblandningen (led C) har gett den högsta avkastningen i förstaskörden. I diagrammet 
framgår hur antalet betesperioder och sista tidpunkt för bete (led 1-3), påverkar förstaskörden 
året efter betning.  
 
Medeltal för leden A-C beroende på sista avbetningstidpunkt  

 
 
 
 
 
 

 

Botanisk sammansättning förstaskörd 2010  

Botanisk sammansättning skörd 1 2010
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Diagram 3. Avkastning per art i kg ts/ha i förstaskörd den 22 juni 2010 i andraårsvall. 
Svingelarter i de olika blandningarna; A= ängssvingel Sigmund, B= rörsvingelhybrid Hykor, 
C= rörsvingel Swaj. 
En analys har gjorts i samband med förstaskörden för att se den botaniska sammansättningen 
och hur den påverkas av sådda vallfröblandningar och betesperioder. Rörsvingel Swaj och 

Avbetning Kg /ts ha Rel tal 
Skördetapp i kg ts/ha 
förstaskörd 2010 

1. aug 5200 100  

2. sept 4600 88 -600 

3. okt 3600 69 -1600 

    



rörsvingelhybrid Hykor har en avkastning på 1 000-2 000 kg ts per hektar, ängssvingel ligger 
på 800-1 700 kg ts per hektar. Timotejen har högst avkastning när den har betas en gång 
under hösten (led 1). För det engelska rajgräset är avkastningen samma eller något högre om 
vallfröblandningarna betas två gånger under hösten och sista avbetning sker i september, 
jämfört med en avbetning i augusti. Vitklöver har en någorlunda jämn avkastning på ca 1 000 
kg ts/ha i samtliga led. 
 

Avkastning gällande skörd och bete 2009 och förstaskörd 2010 
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Diagram 4. Avkastning i kg ts/ha gällande skörd och bete 2009 och förstaskörd 2010.  
Av diagrammet framgår den sammanlagda avkastningen för skörd och bete under 2009 samt 
förstaskörd 2010. Två skördar och en avbetning i augusti har visat sig ge högst avkastning för 
alla tre vallfröblandningar. Avkastningen för andra och tredje avbetning under hösten 2009 
kompenserar inte skördebortfallet under förstaskörden 2010. En gradering av 
vallfröblandningarna före andraskörd av andraårsvallen visade på fortsatt försämrat bestånd 
på de ytor som betades i oktober. Skillnaderna mellan ytor betade i augusti och september var 
mycket små. 
 
 

 

 

Demonstrationsprojektet är delvis finansierat av Landsbygdsprogrammet 

 


