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Sammanfattning 

Intresset för att producera ekologiskt vallfrö är stort. Produktion av ekologiskt 
klöverfrö är komplex och många risker finns i odlingen som inte finns i andra grödor. 
Syftet var att arbeta för att överföra försöks- och forskningsresultat till 
klöverfröodlare samt skapa mötesplatser för odlare, rådgivare, forskare och handel 
för gemensam utveckling i hela landet. Fem fältvandringar med 
putsningsdemonstrationer genomfördes i fröodlingsdistrikten i Östergötland, Västra 
Götaland, Skåne och Örebro län i slutet av maj 2012. Förutom effekten av putsning 
på ogräs diskuterades hur pollinerare gynnas, effekterna av borgödsling i klöverfrö, 
skadeinsekter, insådningsgröda och såmetod, strängläggning, skörd och hantering av 
frö. 

Projektet har bidragit till att driva utvecklingen av ekologiskt röd- och 
vitklöverfröproduktion framåt. Vi skapade mötesplatser för forskare, odlare, 
rådgivare och representanter från handeln. Vi har spridit och diskuterat kunskap 
erhållna från olika forskningsprojekt. Projektet har bidragit till en säkrare odling och 
ökat lönsamheten i ekologisk klöverfröproduktion. 

 

Bakgrund 

Intresset för att producera ekologiskt vallfrö är stort, och odlingen har under de 
senaste tio åren ökat starkt från 190 ha år 2001 till toppnoteringen 2012 på 3731 ha. 
Under de senaste åren har den ekologiska vallfröodlingen svarat för mer än 20 % av 
den totala vallfröarealen. Ett starkt samarbete mellan rådgivning, handel, forskare 
och lantbrukare har säkert bidragit till denna ökning, som också varit nödvändig för 
att ekologiskt cerifierat vallfrö skall finnas på marknaden. Tillgången på klöverfrö, 
speciellt vitklöver är begränsat, och avkastningen kan variera stort mellan år.  

I det här projektet har syftet varit att arbeta för att överföra försöks- och 
forskningsresultat till klöverfröodlare samt skapa mötesplatser för odlare, rådgivare, 
forskare och handel för gemensam utveckling i hela landet. Vi har genomfört 
projektidén för att driva utvecklingen av ekologisk produktion av röd- och vitklöver 
fortsatt framåt, och skapa en kunskapsförmedling mellan erfarna och nya 
producenter.  

Produktion av ekologiskt klöverfrö är komplex och många risker finns i odlingen som 
inte finns i andra grödor. Cerifieringsregler avgör hur stor andel ogräsfrö som får 
finnas med i utsädet och dessa kan vara svåra att rensa bort. Skörden är kritisk då 
klöverfrön lätt gror under våta förhållanden.  

Kunskapsspridning om putsning som reducerar ogräs i ekologisk produktion är 
därför av stor betydelse. Det kan också vara svårt att få en tillräckligt hög grobarhet i 
fröet. Borgödsling kan öka både avkastning och grobarheten i frö, därför är det också 
viktig information att sprida. Information om pollinatörers betydelse för 
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fröproduktionen är viktig att sprida, liksom att etablera kontakter med lokala 
bioodlare. Vidare är kunskapen om avstånd mellan klöverodlingar från år till år 
viktig, då skadornas storlek av fröätande vivlar kan kopplas till detta (Langer & 
Rohde, 2005). 

Målgruppen är samtliga intressenter av klöverfröproduktion, dvs. odlare, både 
erfarna och nybörjare, rådgivare och näringen. Nyttan men aktiviteten är satt sprida 
befintlig kunskap om viktiga parametrar i fröproduktionen, så att skörden bli av både 
hög och god kvalitet. 

 

Projektets målsättning var att: 

 Driva utvecklingen av ekologiskt röd- och vitklöverfröproduktion framåt.  
 Skapa mötesplatser för forskare, odlare och näringen.  
 Sprida och diskutera kunskap erhållna från olika forskningprojekt med bl.a. 

putsning i ekologisk klöverproduktion och om borgödsling i röd- och 
vitklöverfröproduktion. 

 Bidra till en säkrare odling och ökad lönsamheten i ekologisk 
klöverfröproduktion. 

 

Genomförande 

Fem fältvandringar genomfördes i fröodlingsdistrikten i Östergötland, Västra 
Götaland, Skåne och Örebro län i slutet av maj 2012. 

Under våren 2012 kontaktades fröfirmorna och fröodlare för att hitta lämpliga platser 
till fältvandringar med putsningsdemonstrationer. Utifrån fler förslag valdes fem 
olika platser ut. En inbjudan skickades ut till samtliga odlare i Syd- och Mellansverige 
under april (se bilaga 1).  

Ämnen som diskuterades 

På samtliga platser inledde fältvandringen med att odlaren, som var värd för dagen, 
presenterade sin verksamhet. Putsningsdemonstrationen började genom att odlaren 
putsade av en yta i sin klövervall. Därefter ändrades maskininställningar som 
resulterade i förändring i putsningshöjder. Optimal putsningshöjd för fältet 
diskuterades. För- och nackdelar med den använda typen av putsare diskuterades och 
effekten av putsningen på grödan och ogräsen diskuterades. Tidpunkten är viktig för 
att putsningen ska blir så effektiv som möjligt och ogräsens och grödans 
utvecklingsstadium undersöktes. 
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Andra ämnen som togs upp vid samtliga fältvandringar var: 

 Effekterna av skadedjur som klöverspetsvivlar och åtgärder för att minska 
angreppen i ekologisk produktion diskuterades.  

 Hur pollinerare gynnas. 
 Effekterna av borgödsling i klöverfrö. 
 Insådningsgröda och såmetod. 
 Strängläggning. 
 Skörd och hantering av frö. 

 

 

Fältvandringarna 

Nedan presenteras respektive fältvandring.  

Fältvandring 1 - Rödklöver 
Tid: 22 maj kl. 9.00-11.00.  
Plats: Magnus Börjesson, Högåsa, Vreta Kloster. 
Medverkande: Magnus Karlsson Lantmännen SW Seed, Per Ståhl 
växtodlingsrådgivare Hushållningssällskapen Rådgivning Agri AB och Ann-Charlotte 
Wallenhammar.  
Antal deltagare: ca 15 st 
Vid denna fältvandring special-studerades försöksvärdens Pick-up bord, vilket kan 
underlätta skörden. 
 

 
Figur 1. Magnus Börjesson undersöker om baldersbrån har rätt 
utvecklingsstadium för att putsningen ska bli effektiv, dvs. som 
baldersbrån sträckt på sig och knopparna sitter i toppen. 
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Figur 2. Med en frontmoterad putsare undviks körspår i vallen och 
putsningen blir jämn och fin. 
 
 

 
Figur 3. Putsningshöjd diskuteras och tillväxtpunken i 
rödklöverplantor och ogräs undersöks.  
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Figur 4. Baldersbråns (mitten) tillväxtpunkt är avputsad. 
 
Fältvandring 2 - Röd- och vitklöver 
Tid: 23 maj kl.10.00-13.00. 
Plats: Rikard Johansson, Västergården, Mellerud och Jan-Erik Falk, Skerrud 425, 
Brålanda. Rödklöver och vitklöver.  
Medverkande: Magnus Karlsson Lantmännen SW Seed, Ann-Charlotte 
Wallenhammar och Eva Stoltz. 
Antal deltagare: ca 10 st 
Vi denna fältvandring lades extra vikt vid insåningsteknik. Rickard Johansson hade 
sått in rödklöver i höstvete med varannan bill. Ett annat problem som diskuterades 
var att det förekom mycket spill från föregående års rajsvingelodling (Hykor), och 
olika putsninghöjder jämfördes för att hitta bästa effekt mot gräset. 
 

 
Figur 5. Innan putsningsdemonstrationen började berättade 
Richard Johansson om sin verksamhet. 
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Figur 6. Richard Johansson och Magnus Karlsson, 
Utsädessamordnare frö, Lantmännen Lantbruk, diskuterar 
putsningshöjd. 
 

 
Figur 7. I rödklövervallen fanns stora inslag av rajsvingel från föregående 
års odling som behövde putsas bort. 
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Figur 8. Richard har en bred putsningsutrustning (Spearhead) som 
han tycker fungerar bra.  
 
 
 
 

 
Figur 9. Stora rotorer med fler knivar gör att putsningen blir jämn. 
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Figur 10. Putsning i vitklöverfrövall hos Jan-Erik Falk (andra 
personen från vänster). 
 
 

 
Figur 11. Jan-Erik Falk hade en A) Frontmonterad putsare och hade dessutom en b) 
bakmonerad knivbalk på sidan för att undvika körspår i vallen. 
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Fältvandring 3 - Rödklöver 
Tid: 25 maj kl.13.00-15.00 
Plats: Magnus Bengtsson, Körslättsvägen 87, Kvidinge  
Medverkande: Magnus Karlsson och Tore Dahlquist, Lantmännen SW Seed, Jörgen 
Persson och Bo Cristiansson, Skånefrö, Professor Olle Anderbrandt, Institutionen för 
funktionell zoologi, Lunds Universitet  och Ann-Charlotte Wallenhammar. 
Antal deltagare: ca 20 st 
Vid denna fältvandring pratade Olle Anderbrandt om resultat från forskningsprojekt 
om vivlar och feromoner. 

 
Figur 12. Diskussion om putsning i rödklöver hos Magnus Bengtsson 
(tredje personen från vänster). Tore Dahlqvist (t.v), Lantmännen 
Lantbruk, Bo Christiansson (tredje personen från höger), Skånefrö. 

 
Figur 13. Magnus Bengtssons putsare (Spearhead). 
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Fältvandring 4 - Rödklöver 
Tid: 29 maj kl. 10.00-12.00 
Plats: Göran Pettersson, Rynninge, Fellingsbro 
Medverkande: Magnus Karsson Lantmännen SW Seed, Ola Lundin, doktorand vid 
Institutionen för ekologi, SLU, Ann-Charlotte Wallenhammar och Eva Stoltz. 
Antal deltagare: ca 10 st. 
Vid denna fältvandring presenterade Ola Lundin resultat från sitt doktorandarbete 
om klöverspetsvivlar och hur man kan minska angrepp genom att gynna naturliga 
fiender (Lundin et al. 2012). 
 

   
Figur 14. a) Göran Petterson (andra personen från höger) har en bakmonterad pusare 
(Agrimaster med Y-slagor) men har b) dubbelkomando i traktorn så han kan köra 
baklänges för att undvika körspår i vallen. 

 
Figur 15. Eva Stoltz presenterar forskningsresultat om hur 
borgödsling påverkar klöverfröproduktionen. Ola Lundin (t.v.), SLU 
och Magnus Karlsson (mitten), Lantmännen Lantbruk.  

a)  b) 
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Fältvandring 5 – Vitklöver 
Tid: 29 maj kl.14.00- 16.00 
Plats: Stefan Andersson, Ekeby Lantbruk, Kungsör. 
 Medverkande: Magnus Karsson Lantmännen SW Seed, Ola Lundin, doktorand vid 
institutionen för Ekologi, SLU, Ann-Charlotte Wallenhammar och Eva Stoltz. 
Antal deltagare: ca 15 st. 

 
Figur 16. Hos Stefan Andersson hade delar av vitklövervallen stor 
förekomst av baldersbrå och pustningen hade stor effekt. 
 

 
Figur 17. Stefan Andersson har en bakmonterad putsare 
(Agrimaster, Ready 520) men har, liksom Göran Pettersson, 
dubbelkomando i traktorn så han kan köra baklänges för att 
undvika körspår i vallen. 
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Figur 19. Avputsad vitklöverfrövall. 
 

Figur 20. Ola Lundin (mitten) presenterar resultat från sitt 
doktorandarbete om klöverspetsvivlar. 

 

 

Avvikelser från projektplanen 

I fälten lämnades oputsade ytor för att senare undersöka hur frökvaliteten 
påverkades av putsning. Denna undersökning utgick pga. dåliga skördeförhållanden. 
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