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Bakgrund
Svensk grovfoderproduktion har enligt tradition till övervägande del bestått av odling av
blandvallar sammansatta av gräs och baljväxter. Vi försöker vid sådden och under vallens
liggtid optimera växtodlingsinsatserna för att producera ett högkvalitativt vallfoder. Trots all
forskning och alla försök som är gjorda är det fortfarande svårt att veta vad det blir för
proportioner mellan de ingående arterna i den färdiga produkten och i och med det även vad
vi får för näringsmässig kvalitet på slutprodukten.
I moderna djurstallar har på senare år tekniken utvecklats och användningen att blanda foder i
ladugården ökat. Detta innebär att det rent tekniskt är möjligt att odla de ingående
foderkomponenterna i renbestånd för att sedan, oavsett djurkategori, blanda det önskvärda
fodret inne i ladugården. I denna undersökning vill vi göra en beräkning på hur det påverkar
växtodlingen, växtnäringsflödet och araelbehovet på en mjölkgård.
Projektet har ingen ambition att ge en heltäckande bild av hur ett systemskifte inverkar på
totalekonomin utan målsättningen är att inspirera till nytt tänkande och kanske nya
frågeställningar. Omläggning till vallar i renbestånd kan också ge följdeffekter i form av
anpassning och förändring av lagringssystem, men det ingår inte i detta projekt. Det kan tex
komma att krävas fler silofack eller komplettering med rundbalar.
Mycket tid och kraft inom svensk vallproduktionen läggs vid att planera ”rätt”
vallfröblandning vad gäller gräs och baljväxter. För de flesta lantbrukare och rådgivare är det
en självklarhet att ha med baljväxter eftersom de ger ett högre proteininnehåll i grovfodret och
grödan är dessutom självförsörjande på kväve. Den stora svårigheten är att med
vallfröblandningen kunna optimera förhållandet gräs/baljväxter i den färdiga vallen. Andelen
baljväxter i den etablerade vallen påverkas av många faktorer; som t.ex. konkurrens från
insåningsgröda, kvävetillgång under insåningsåret och ogräsbekämpning under insåningsåret.
Det är en sak hur förhållandet mellan gräs och baljväxter är i fröblandningen och en helt
annan sak vad det blir i den etablerade vallen.
Det finns flera fördelar med blandvallar varav en är samodlingseffekten. Olika arter etablerar
sig lite olika och växer med lite olika rumsliga och näringsmässiga krav. Detta gör att
samodling i en del fall leder till en högre och jämnare hektaravkastning (Frankow-Lindberg
,2014)( Håkansson, 1975). Det finns också fördelar skördemässigt både vad gäller teknik och
skördetidpunkt . Genom att använda skördetidsprognoser kan vi trots allt till rätt stor del
pricka in önskvärd energi, smältbarhet och proteinhalt.
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Med ett allt större miljöfokus är det än mer viktigt att kunna avgöra vilken nivå på gödsling
som den färdiga vallen kräver. Trots otaliga försök med kvävegödsling i blandvallar med gräs
och baljväxter, är det fortfarande osäkert hur optimal kvävegiva i en blandvall skall beräknas.
Som rådgivare och lantbrukare är det varje vår samma ”svåra” beslut att avgöra hur
fördelningen baljväxter/gräs är och med det optimal kvävegiva för vallen.
Ett sätt att komma ifrån svårigheterna med blandvallar är att odla arterna i renbestånd, i detta
projekt kallat ”särodling”, och blanda det önskvärda fodret inne i ladugården. Tekniken att
mixa fodret har på senare år blivit vanlig eftersom besättningsstorleken har ökat och medger
dessa investeringar. Det har också kommit ny teknik på maskinsidan med tex bredspridning
vid skörd för snabb förtorkning och strängläggning, som gör det möjligt att hantera
baljväxtrika vallar och minimera förluster i fält (se figur 1).

Figur 1. Torrsubstanshalt i grönmassa vid jämförelse mellan strängläggning och
bredspridning, (Lingvall et al. 2007).
Med rena baljväxtvallar är det också lättare att producera ett ”rent” proteinfoder. Rena
baljväxtvallar minskar också belastningen av växtpatogener i växtföljden, då längre tid mellan
klövergrödorna borde minska skador av klöverröta och andra svampangrepp. Ett av de större
problemen vid odling av rödklöver är nämligen jordburna patogener. Eftersom vi odlar
blandvallen på hela vallarealen innebär det att smittan kan hållas på en hög nivå över hela
arealen. Rotrötan på klöver betraktas som en av de viktigaste orsakerna till att
klöverandelarna snabbt sjunker i vallarna med ökad vallålder (Rufelt, 1993) (Wallenhammar
et al. 2013). Svampar isolerade från rödklöver har också i växthus visat sig ge infektioner på
ärt, åkerböna lusern och vitklöver ( Levenfors, 2001).
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En stor fördel med särodling är också att det är lättare att optimera kvävegödslingen. Även om
det saknas en del kunskap om kvävestegar i rena gräsvallar så är det lättare att bedöma
kvävegivan när gräs och baljväxter odlas separat, viket innebär att det finns möjlighet att
bättre utnyttja skördepotentialen i högavkastande gräs
Olika gräs har också olika fiberkvalitet som vid särodling går att utnyttja på ett effektivare
sätt. Under förutsättning att lagringsmöjligheter finns kan det ge möjlighet att hantera och
mixa specifik fiber och näringsmässig kvalite.
Det finns givetvis också nackdelar med särodling. Vi tappar som tidigare nämnts till viss del
fördelarna av samodlingseffekten mellan klöver och gräs. Det kan i vissa fall bli ett smalare
skördefönster om vallen består av en art, i blandvallen kan de olika arterna till viss del bredda
skördefönstret. Det kan också vara en nackdel att vid eventuell utvintring så slår det hårdare
med en art i vallen. Omläggning till baljväxtvallar i renbestånd kan också påverka
kväveläckaget. Efter en ren baljväxtvall finns risk för ett stort läckage men å andra sidan
minskar läckaget efter gräsvallen.
Syftet med projektet är att på en befintlig mjölkgård jämföra hur det slår växtodlingsmässigt
med att gå över från ett nuläge med blandvallar till ett framtida läge med vallar med rena arter
och hur växtodlingen påverkas med hänsyn till arealbehov, gödslingsbehov och
växtnäringsläckage.

Material och metoder
Som typgård används en väldokumenterad mjölkgård som i flera år varit med i HIR
(Hushållningssällskapets Individuella Rådgivning). Gården är belägen utanför Floby,
Västergötland. Växtodlingen består år 2016 av 153 ha vall (varav ca 7 ha är vall för hästar) ,
17 ha höstraps, 72 ha spannmål, 35 ha majs 25 ha åkerbete, 17 ha träda vilket ger totalt drygt
320 ha.
Djurbesättningen består av 140 kor plus rekrytering.
I projektet beskrivs tre scenarier med tre olika växtföljder:
 nuläge med traditionella blandvallar, (alt 1).
 vallar i renbestånd, avkastning motsvarande 75% av fältförsök, (alt 2).
 vallar i renbestånd med samma vallareal och avkastning som i nuläget,
(alt 3).
På gården odlas i nuläget ca 147 ha vall för foderproduktion till nötkreaturen. Förutom
vallfoder odlas 35 ha fodermajs. I detta projekt ligger majsarealen oförändrad i de tre olika
alternativen. Eftersom detta endast är en förstudie på potentialen att odla i renbestånd så
förutsätts att djuren har en oförändrad avkastning och beräkningarna berör enbart
växtodlingen.

4

För att beräkna behovet av baljväxtvallar görs en bedömning av klöverhalt i befintlig skördat
foder och den framräknade mängden baljväxter används sedan som underlag för behovet av
baljväxtarealen.

Bild 1. Blandvall klöver och gräs.

Foto Lina Pettersson

Med en uppskattad vallavkastning i nulägesalternativet (alt 1) så beräknas att det totalt
skördas ca 1 050 000 kg ts grovfoder med 20 % klöver i det skördade materialet. Skördad
mängd per hektar blir ca 7200 kg ts. Totalt ger det en skörd av ca 850 000 kg ts gräs och ca
200 000 kg ts klöver.
För bedömning av nödvändig areal i särodlingen i alternativ 2 beräknas möjliga skördenivåer
med hjälp av försöksresultat från officiella vallförsök och även från sortförsök (Vallväxter till
slåtter och bete samt grönfoderväxter - SLU, 2012). Skördesiffrorna från fältförsökresultaten
minskas med 25 % för att motsvara skördenivåer och skördad vara i praktisk drift.
Snittavkastningen i alternativ två blir 8400 kg ts skördad vara.
I alternativ 3 anpassas skördenivåerna för att ge samma totala vallavkastning som i nuläget.
En växtodlingsplanering görs för varje alternativ med beräkningsprogrammet VERA
(www.Greppa.nu ). Med hjälp av VERA görs också beräkningar på växtnäringsbehov och
utlakning i de tre alternativen.
Gödslingsnivåer i samtliga alternativ sätts med hjälp av Jordbruksverkets rekommendationer
för gödsling och kalkning 2017 (Jordbruksinformation, 2016) både på vallar och spannmål.
En viss anpassning av kvävenivåer görs utifrån rådgivares kännedom om gården.
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Resultat
Växtföljder
Alternativ 1 ger 147 ha blandvall fördelat på tre år. Alternativ 2 ger en vallareal på 96 ha
gräsvall och 28 ha klövervall, totalt 124 ha vall. I alternativ 3 sätts samma vallareal som i
nuläget men med särodling av gräs och klöver. Arealen fördelar sig i alt 3 på 111 ha gräsvall
och 34 ha klövervall (se tabell 1)

Alt 1
Vall 1
Vall 2
Vall 3+

49
49
49

Alt 2

Alt 3

8000 Gräsvall 1
7500 Gräsvall 2
6500 Gräsvall 3

32
32
32

9700 Gräsvall 1
8800 Gräsvall 2
8000 Gräsvall 3

37
37
37

8000
7500
7000

Klövervall

14
14
124

7500 klövervall
7000

17
17
145

6500
6000

4000 Höstraps
5800 Höstvete
vårkorn
5800 insådd
vårkorn
4000 insådd
4000

17
33

4000
5800

17

4000

37

4000

Vallareal

147

höstraps
höstvete

15
34

4000 höstraps/höstvete
5800 höstvete

14
32

vårsäd/ins

53

4000 höstvete

14

havre
vårkorn/ins
Areal i
växtföljd

249

majs
åkerbete
träda

35
25
17

Totalareal

326

19
46

249
majs
åkerbete
träda

35
25
17
326

249
majs
åkerbete
träda

35
25
17
326

Tabell 1. Sammanställning av de tre olika alternativen av växtföljd; nuläge (alt 1), renbestånd
med 75 % av försöksskörd (alt 2) och renbestånd med oförändrad vallareal (alt 3),
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Vallarealer och fodermängder
Med den uppskattade vallavkastningen i nuläget fördelar sig arealen gräsvall och klövervall i
de två renbestånds alternativen enligt tabell 2. Procentandelen av total areal som odlas med
klöver för varje år i arealen som ingår i växtföljden minskar från över 50 % i nuläget, till 11
respektive 14 % i särodlingsalternativen
Fodermängd kg ts
Totalt

alt 1

alt 2

alt 3

1078000

1051000

1031000

gräs

80%

862400

848000

810000

klöver

20%

215600

203000

221000

11%

14%

% areal med klöver i växtföljden varje år
59%

Tabell 2. Total fodermängd, vallareal och procentandel areal med klöver i i de tre alternativen

Utlaking och växtnäringsflöde
Utlakningen förändras marginellt enligt VERA. Grundutlakningen i kommunen är i
programmet satt till 37 kg/ha. I nulägesalternativet (alt 1) beräknas utlakningen till 34 kg/ha
och i alt. 2 resp 3 till 34 och 35 kg/ha.
Växtnäringsbehovet i form av Axan blir i nulägesalternativet 97,8 ton. I alternativ 2 blir
behovet 98,9 ton och i alternativ 3 blir behovet 91,2 ton.
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Diskussion
Bakgrunden till projektet är att kunna optimera en foderblandning av grovfoder. För att kunna
hålla en jämn och hög produktion hos idisslare är det nödvändigt med ett foder med en hög
och jämn näringsmässig kvalitet.
Ur djurets biologiska perspektiv borde en fullgod mixning av två olika vallkvalitéer vara
detsamma som att odla fram den mixade vallkvalitén (pers. medd. Victoria Bawelin). Med
utgångspunkt från det skulle en särodling vara att föredra. Det är också positivt ur
ensileringsperspektiv, man kan lättare dosera och använda rätt tillsatsmedel för att gynna
ensileringsprocessen. En ytterligare fördel är att om man använder sig av särodling kan man
kan välja från de lagrade partierna för optimalt utnyttjande utifrån djurkategori,
laktationsstadie, tillväxtkrav mm (pers. medd. Victoria Bawelin).
Med blandvallar finns en stor risk för variation i klöverhalt och därmed variation i
näringsvärde mellan år och även mellan delskördar. Som exempel redovisas här ett led i ett
vallförsök L6-4430 ”Vallfröblandningar med ökad baljväxtandel” (tab 3) . Ledet som
redovisas är Mätare 2 + extra rödklöver. Fröblandningen innehåller timotej, rörsvingelhybrid,
röd och vitklöver. Proteinhalten varierar mellan 148 och 197. (www.sverigeforsoken.se) .

År 1
År 2
År 3

Skörd 1
energi
10,6
10,9
10,8

Skörd 2

Skörd 3

10,5
10,7
11,1

10,3
11,0
10,9

Skörd 1
protein
148
152
164

Skörd 2

Skörd 3

175
164
197

184
164
172

Tabell 3. Energivärde i ledet ”Mätare 2 + extra rödklöver” L6-4430, år 2016.
Med rena klövervallar och gräsvallar blir det enklare att styra foderoptimeringen. Givetvis kan
det vara variationer mellan fält vad gäller näringsvärden, men eftersom klöver och gräs odlas
separat blir variationerna betydligt mindre och det är också lättare att hantera.
Beräkningarna i VERA visar inte på några skillnader i utlakning.
Vad gäller kvävebehovet skiljer det inte mycket mellan de olika alternativen. Behovet är lägre
i alternativ 3 jämfört med alternativ 2, eftersom givan är anpassad till en något lägre
avkastning.
Alternativ 2 med något högre vallskördar friställer också drygt 20 ha för spannmålsodling.
De högre vallskördarna borde vara möjliga vid odling av rena gräs eftersom det blir något mer
flexibelt vid val av arter. Det är lättare att optimera gödsling av rena gräsvallar i praktisk
odling. En stor fördel är också att vid särodling kan göras artval efter parametrar som
skördetidpunkt, fiberkvalitet mm.
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En nackdel med särodlingen är att till viss del försvinner samodlingseffekten. Det går givetvis
att blanda gräsarter för att bibehålla en viss samodling. En ytterligare nackdel är att vid
eventuell utvintring kan det slå hårdare på specifika arter/ fält.
Eftersom procentandelen klöver på den odlade arealen sjunker betydligt vid särodling innebär
det ett radikalt mindre sjukdomstryck. Rotröta på klöver betraktas som en av de viktigaste
orsakerna till minskad klöverandel vid stigande vallålder (Rufelt, 1994).

Bild 2. Strängläggning av bredspridd vall.

Foto. Linda af Geijerstam

Tidigare har maskintekniken varit begränsande för att odla klöver i renbestånd. Med modern
teknik med bredspridning och skonsam strängläggning bör inte detta vara ett stort problem.
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Sammanfattning
Vid jämförande beräkningar av odling av vallar i renbestånd för att mixa fodret före utfodring,
i stället för nuvarande blandvallar på en mjölkgård utanför Falköping, kan vi dra följande
slutsatser:








Utlakningen och växtnäringsförluster påverkas inte vid systemskifte
Odling i renbestånd bör ge möjlighet till högre avkastning och ett lägre araelbehov för
vallodling. Större möjlighet att välja högavkastande arter. Detta friställer areal för
annan odling.
Behovet av inköpt handelsgödsel påverkas inte.
Andelen areal i växtföljden med klöver minskar betydligt vid särodling, från 59 % till
11% resp 14 %. Detta minskar radikalt sjukdomstrycket på rödklöver.
Moderna maskinsystem möjliggör hantering för skörd och bärgning av rena
baljväxtvallar.
Systemet med särodling och att mixa olika grovfoderpartier, ger en ny möjlighet att
förse producerande djur, oavsett djurslag, med grovfoder med jämn näringsmässig
kvalitet över en hel stallsäsong.
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