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Höga DON-halter – hot mot västsvensk 
grynhavreodling?

Angrepp av svampen Fusarium, framförallt Fusarium 
graminearum, har orsakat stora ekonomiska förluster 
för den västsvenska växtodlingen de senaste åren. 
Infektion av svampen riskerar att medföra bildning av 
mykotoxinet deoxynivalenol (DON) vilket i höga doser 
är en hälsorisk för både människor och djur. Därför 
har EU satt upp gränsvärden för vilka värden av DON 
som tillåts i livsmedel. För havre är detta gränsvärde 
1 750 μg/kg. Utöver detta har spannmålshandeln i 
Sverige även infört ett gränsvärde för foder till djur, 
8 000 μg/kg.

Angreppen av Fusarium och påföljande problem med 
höga DON-halter varierar mycket mellan olika år och 
mellan olika geografi ska områden. Sedan gränsvärdena 
infördes har problemen varit som störst under 2011-
2012 då nära hälften av den tänkta grynhavrekvan-

titeten i västra Sverige klassades ner till foderhavre. 
Problemet med höga DON-halter innebär stora 
ekonomiska förluster för de lantbrukare som drabbas 
och för spannmålshandeln som får ökade kostnader i 
form av särhållning och provtagning med mera.

Trots att det globalt sker relativt mycket forskning 
kring Fusarium och DON kvarstår många frågetecken 
om hur man kan minska risken för infektion av 
Fusarium och bildning av DON. Bakgrunden till detta 
projekt var att försöka klargöra en del av frågeteck-
nen för att i förlängningen kunna minska problemen 
och förlusterna orsakade av höga DON-halter i den 
västsvenska havreodlingen. Ett mål i projektet var 
också att öka förståelsen för hur Fusarium och DON 
fungerar och varför angreppen tycks variera så mycket 
i tid och rum.
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Havreodling i Västsverige
Odling av havre är en viktig del i västsvensk växtodling. 
Havre är en bra avbrottsgröda i de västsvenska växt-
följderna som annars domineras av höstvete. Merpriset 
för grynhavre jämfört med foderhavre är såpass stort 
att produktion av grynhavre i dagsläget är lönsam. 
Klimatet och jordarna i västra Sverige medför också 
att vi kan odla fram en bra kvalitet på havren som gör 
att den passar bra i grynhavreindustrin. Utvecklingen 
av havrearealen i Skaraborg under åren 2005-2015 
framgår av fi gur 1. Arealen har varit relativt stabil 
under dessa år. Årligen motsvarar havreodlingen i 
Skaraborg 15-20 % av den totala åkerarealen.

Mervärdet för lantbrukaren av att kunna sälja sin havre 
som grynhavre istället för foderhavre är relativt stor 
och har ökat de senaste åren, se tabell 1. I medel för 
perioden 2005-2015 är skillnaden 21 öre/kg. Vid en 
skörd på 6 000 kg/ha medför det ett genomsnittligt 

intäktsbortfall på cirka 1 250 kr/ha om havren klassas 
som foderhavre istället för grynhavre. Även djurprodu-
center, framförallt inom grisproduktionen, har upplevt 
stora problem med tillväxt och fruktsamhet orsakat av 
höga DON-halter i halm och foder vilket lett till stora 
ekonomiska avbräck.

Projektets olika delar
Fusariumproblematiken har många infallsvinklar, i 
detta projekt valde vi att undersöka följande:

• Beståndstäthetens inverkan på DON-halt, försök 
med olika utsädesmängder

• Eff ekt på DON-halten av en behandling med 
Proline i havrens blomning

• Hur varierar DON-halten inom ett fält?

• Hur varierar DON-halten i ett spannmålslass?

• Hur varierar DON-halten mellan olika analyslabo-
ratorium?

Tabell 1. Lantmännens poolpris (pool 1), kr/kg, för grynhavre och foderhavre i område väst 2005-2015
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Grynhavre 0,97 1,04 1,67 1,37 0,92 1,43 1,70 1,75 1,35 1,35 1,40
Foderhavre 0,86 1,03 1,57 1,17 0,68 1,08 1,35 1,52 1,20 1,13 1,07
Differens 0,11 0,01 0,10 0,20 0,24 0,35 0,35 0,23 0,15 0,22 0,33

Figur 1. Odlad areal havre i Skaraborg 2005-2015.
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Beståndstäthet – försök med 
olika utsädesmängder
Under 2013-2015 har totalt sex fältförsök genomförts. 
I försöken har olika utsädesmängder och Proline-
behandling i blomning undersökts. Hypotesen innan 
var att ett tätare bestånd ökar risken för Fusarium-
angrepp och därmed högre DON-halt. Olika bestånds-
tätheter har skapats med hjälp av att variera utsädes-
mängden. Genom att halva försöket behandlades med 
Proline i blomning undersöktes även hur en Proline-
behandling i blomning påverkar skörd och DON-halt. 
Tre av försöken har legat på lerjord och tre av försöken 
har legat på lättjord. De utsädesmängder som har under-
sökts är 100, 250, 400, 550 och 700 grobara frön/m2. I 
tabell 2 redovisas resultaten samlat från alla sex försök.

Enligt försöken påverkas DON-halten inte av utsädes-
mängden. Andra kvalitetsparametrar påverkas inte hel-
ler i någon större utsträckning. I fi gur 2 åskådliggörs hur 
skörden och ekonomin påverkas av utsädesmängden.

Skörden ökar ända upp till en utsädesmängd på 550 
grobara frön/m2 men ökningen i skörd är ganska liten 
i intervallet 250 - 550 grobara frön/m2 vilket gör att 
utsädesnettot är som högst vid cirka 350 grobara frön/m2. 
350 grobara frön/m2 motsvarar cirka 165 kg/ha. 
Utsädesnetto är beräknat genom att dra bort den ökade 
utsädeskostnaden från mervärdet av ökad skörd vid 
en höjd utsädesmängd. I beräkningarna har följande 
förutsättningar gällt: havrepris 1,25 kr/kg (netto efter 
att hanteringskostnader på 0,15 kr/kg tagits bort), 
utsädespris 4,00 kr/kg, grobarhet på utsäde 95 % och 
tusenkornvikt på utsäde 45 g.

För Prolinebehandling är det en statistisk skillnad mel-
lan behandlat och obehandlat, det vill säga en Proline-
behandling (0,6 l/ha) i blomning har sänkt DON-halten 
i genomsnitt från 791 till 525 μg/kg. I tabell 3 redovisas 
Prolinebehandlingens inverkan på skörd och DON-
halt med mera. Däremot är skillnaden i skörd mellan 
behandlat och obehandlat inte statistiskt signifi kant.

Tabell 2. Utsädesmängdens inverkan på skörd och DON-halt med mera. Sex försök 2013-2015. Bokstaven bakom 
varje siffra anger signifi kansnivån, det vill säga led där det är olika bokstav är statistiskt skiljt från varandra
Utsädesmängd 
grobara frön/m2

Skörd
kg/ha

DON
μg/kg

Rymdvikt
g/l

Proteinhalt 
%

Fett
%

Kväveskörd 
kg N/ha

Ax
antal/m2

100 (47 kg/ha) 5 516 a 657 a 536 a 11,06 a 5,29 a 82 a 262 a
250 (118 kg/ha 6 587 b 728 a 548 b 10,73 ab 5,50 b 96 b 337 b
400 (189 kg/ha) 6 816 b 676 a 553 b 10,51 b 5,50 b 97 b 429 c
550 (261 kg/ha) 6 925 b 583 a 555 b 10,53 b 5,57 b 99 b 524 d
700 (332 kg/ha) 6 881 b 553 a 553 b 10,64 b 5,54 b 99 b 620 e

Figur 2. Utsädesmängdens inverkan på skörd och ekonomi, uttryckt i relativtal där utsädesmängden 100 grobara frön/m2 
är satt till 100. Sex försök 2013-2015.
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Tabell 3. Prolinebehandlingens inverkan på skörd och DON-halt med mera. Sex försök 2013-2015. Bokstaven bakom 
varje siffra anger signifi kansnivån, det vill säga led där det är olika bokstav är statistiskt skiljt från varandra

Led
Skörd
kg/ha

DON
μg/kg

Rymdvikt
g/l

Proteinhalt 
%

Fett
%

Kväveskörd 
kg N/ha

Ax
antal/m2

Prolinebehandlat 6 596 a 525 a 548 a 10,72 a 5,50 a 96 a 441 a
Obehandlat 6 494 a 791 B 549 a 10,67 a 5,46 a 94 a 427 a

Inomfältsvariation av DON
En del i projektet var att undersöka hur DON-halten 
kan variera inom ett och samma fält. Under 2013-2015 
följdes ett fält på gården Entorp i Synnerby utanför 
Skara. 2013 odlades havre, 2014 höstvete och 2015 
havre (del av fältet). Varje år togs DON-prover ut på en 
plats per hektar. Fältet är också markkarterat nyligen. 
I höstvetet 2014 förekom ingen DON i fältet men 
däremot båda åren med havre fanns det DON i fältet 
och variationen var ganska stor inom fältet under båda 
åren. Under 2013 är variationen som störst, från 0 till 
3 410 μg/kg, vilket innebär att delar av fältet klarar 
nivån under gränsvärdet för grynhavre medan andra 
delar inte klarar gränsvärdet. Vad som är mest intres-
sant är att variationen är väldigt lika under 2013 och 
2015, det vill säga där DON var högt 2013 var det även 
högt 2015. I fi gur 3 visas DON-halten i den del av fältet 
där det var havre både 2013 och 2015.

Figur 4 visar lerhaltsvariationen i samma fält och 
det fi nns ett tydligt samband mellan DON-halt och 
lerhalt. DON-halten är högre på lerjorden. Observera 
att lerhaltskartan utgör ett större område än vad DON-
kartorna gör. De båda slutsatserna om sambandet 
mellan åren respektive sambanden mellan DON och 
jordart tyder på att antingen är DON-halten plats-
bunden eller jordartsberoende. Eftersom Fusarium 
överlever på växtrester är det inte osannolikt att den 
är platsbunden. Huruvida det är så att lerjorden i sig 
ökar överlevnaden av Fusarium eller om lerjorden i 
sig gynnar bildningen av DON är oklart. Här behövs 
vidare studier.

Det fi nns även samband mellan DON-halt och andra 
markbundna parametrar, till exempel magnesium, 
koppar- och kaliumtal. Huruvida detta är en sekundär 
eff ekt av variationen mellan DON och lerhalt eller om 
någon av dessa markbundna parametrar påverkar 
DON-halten är också oklart och kräver fl er studier för 
att kunna säga något klart. 

Figur 3. Variationen i DON-halt 2013 respektive 2015. 
Fältets storlek är cirka 28 hektar. På punkter med värde 
1 är DON-halten under detektionsgränsen.

Figur 4. Lerhaltsvariation i fältet där DON-prover togs ut. 
Observera att lerhaltskartan utgör ett större område än 

vad DON-kartorna gör.
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Variation i en spannmålsleverans
Inomfältsundersökningarna visar att det fi nns en stor 
variation av DON-förekomsten inom ett fält. Hur är 
då variationen inom en spannmålsleverans. För att 
undersöka detta togs DON-prover ut i två leveranser 
av havre till Vara-slättens Lagerhusförening under 
skörden 2013. I fi gur 5 illustreras variationen i DON-
halt inom de två leveranserna. Varje enskild leverans 
bestod av tre lastväxlarflak vardera innehållande 
cirka 12 ton havre. Varje rektangel illustrerar ett last-
växlarfl ak där det togs ut sex enskilda prover och ett 
samlingsprov från hela fl aket. DON-proverna togs ut 
med provtagningsspjut. Leverans 1 hade högre DON-
halt än leverans 2. Man kan konstatera att variationen 
inom respektive fl ak är ganska stor men också att sam-
lingsprovet från respektive fl ak i de fl esta fall relativt 
väl speglar DON-halten i de sex enskilda proverna.

DON-analys på olika laboratorium
Många lantbrukare ställer sig frågan hur väl man 
kan lita på DON-analysen från laboratoriet. För att 
undersöka tillförlitligheten i analyserna skickade vi 
prover från ett och samma havreparti till fem olika 
laboratorier och spannmålshandlare. Ursprungspartiet 
var väl omblandat och respektive prov togs ut med stor 
noggrannhet för att få representativa prover. Resultatet 
från respektive laboratorium redovisas i fi gur 6.

De olika laboratorierna resultat skiljer sig åt ganska 
mycket. Vad som är än mer anmärkningsvärt är att 
laboratorium 3 och 4 använder samma analysmetod 
och att laboratorium 2 och 5 till och med är samma 
laboratorium. Enligt laboratorium 2 och 5 är deras 
mätosäkerhet +/- 30 %. Skillnaden mellan de två olika 
resultaten är dock betydligt större än så. Nu ska det 
poängteras att denna undersökning är ovetenskaplig 
och inte upprepad men resultatet tyder på att det här 
är en fråga som bör undersökas grundligare. 

Samlingsprov: 950
Medel:  300
Variation:  200 – 600

Figur 5. DON-halt i två spannmålsleveranser (havre). 
Till vänster tre lastväxlarfl ak, leverans 1. 
Till höger tre lastväxlarfl ak, leverans 2.

Figur 6. Resultat från DON-analys av 
samma havreparti från 5 olika lab.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5

DO
N-

ha
lt,

 μ
g/

kg

Samlingsprov: 1 000 
Medel:  1 300
Variation:  750 – 2 200

Samlingsprov: 2 200
Medel:  3 900
Variation:  2 300 – 5 200

Samlingsprov: 3 400
Medel:  2 600
Variation:  1 300 – 4 000

Samlingsprov: 150
Medel:  600
Variation:  100 – 1 300

Samlingsprov: 600
Medel:  500
Variation:  0 – 1 300

950 1300

300 250

400

300 150

1100 1300

100 450

3400 4000

2000 2500

2500 1300

1100 2200

1500 750

1500 1000

350 250

600 200

200 350

3800 3600

5200 5100

3200 2300



7

Slutsatser och diskussion
Några viktiga slutsatser kan dras av resultaten i 
projektet:

• Prolinebehandling i blomning minskar DON-halten 
i den skördade havren

• Utsädesmängden påverkar inte DON-halten

• Ekonomiskt optimal utsädesmängd är i dessa försök 
lägre jämfört med gängse rekommendationer

• Variationen av DON är stor både inom fält, inom en 
spannmålsleverans och mellan olika analyser

Utsädesmängden och därmed beståndstätheten tycks 
inte påverka DON-halten i den skördade havren. 
Även om beståndstätheten inverkar på DON-halten så 
verkar det ha underordnad betydelse, andra faktorer 
tycks påverka DON-halten i betydligt högre grad. 
Däremot har en Prolinebehandling (0,6 l/ha) i hav-
rens blomning i genomsnitt nästan halverat DON-
halten. Det är bara i ett av försöken (det med högst 
DON-halt) som Prolinebehandlingen inte har påverkat 
DON-halten alls. Att resultaten av en Prolinebehand-
ling i blomning ger varierande resultat har observerats 
även i tidigare försök. Troligen beror detta på svårig-
heten att tajma behandlingen rätt i förhållande till när 
fusariuminfektionen sker. Här behövs fl er försök och 
grundligare forskning för att hitta verktyg för att kunna 
pricka behandlingstidpunkten rätt.

Utsädesmängdsförsöken har utöver slutsatser angå-
ende DON-halt också gett intressanta resultat kring 
skördens respons på ökad utsädesmängd. Jämfört med 
gängse rekommendationer är optimal utsädesmängd 
i dessa försök lägre. Högst netto i dessa försök har en 
utsädesmängd på 350 grobara frön/m2. Dagens rekom-
mendationer bygger på äldre försök då andra sorter 
användes och andra såmetoder tillämpades. Förmodli-
gen får vi i regel en jämnare och bättre uppkomst med 
dagens brukningssystem vilket bör resultera i att den 
optimala utsädesmängden kan sänkas. Största orsaken 
till det bättre såresultatet idag beror på tidigare sådd 
och bättre återpackning.

Projektets övriga delar visar tydligt att DON-halten 
har en stor variation; inom ett fält, i ett havreparti 
samt vid analys. De stora variationerna inom ett och 
samma fält ger en förståelse för varför DON-halten 
ibland kan variera mycket vid olika havreleveran-
ser. Många lantbrukare har upplevt att leveranser 
från ett och samma fält uppvisar olika DON-halter, 
trots att man har brukat hela fältet på samma sätt. 

Undersökningarna i detta projekt visar att det fi nns 
logiska förklaringar till att det kan bli olika DON-halter 
inom ett fält. Att det som i detta fall blev högre DON-
halt på lerjorden vet vi inte med säkerhet men en teori 
är att uppkomsten och därmed beståndets utveckling 
är ojämnare på lerjorden jämfört med på lättjorden. 
Ett ojämnare bestånd är sannolikt exponerat för infek-
tion av Fusarium under en längre period och därmed 
ökar risken för en fusariuminfektion och påföljande 
höga DON-halter.

Att DON-halten varierar inom en och samma leverans 
visar hur viktigt det är att ta ut representativa prover 
för att få en rättvisande DON-halt vid analys. Detta är 
speciellt viktig när det handlar om avräkningsgrun-
dande analyser så här är det viktigt att spannmåls-
handeln tillämpar de metoder som fi nns för att ta ut 
så representativa prover som möjligt.

Om variationen i DON-halt mellan olika laboratorier 
verkligen är så stor som denna enkla undersökning 
indikerar måste analysmetodiken på laboratorierna 
ses över. Speciellt eftersom DON-analysen ofta är av-
räkningsgrundande. Här behövs fl er undersökningar 
och validering av analysmetodiken.

Ytterligare försök och forskning 
krävs
Detta projekt har gett en del svar men också efterläm-
nat sig en del nya frågor. Följande bör undersökas mer 
och/eller grundligare:

• Hur kan vi tajma Prolinebehandlingen bättre?

• Framtagande av prognosverktyg för fusarium-
infektion

• Vad är orsaken till att DON-halten varierar så mycket 
inom ett och samma fält?

• Kan man lita på DON-analysen från laboratoriet?
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