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Pressmeddelande 2018-09-20 

Risk för foderbrist även nästa år 

Läget ser lite bättre ut för landets djurbönder än det gjorde 

under den torra sommaren. Årets sista vallskörd är i gång och 

tack vare det regn som har kommit ser den totala skörden av 

djurfoder ut att bli något större än vad som befarades mitt i 

sommaren. 

Det visar en sammanställning från Hushållningssällskapets 

växtodlingsrådgivare över hela landet. 

– Det varierar mycket, det är sämst i söder och bättre i norra Sverige. Det 

finns också en oro för att vi inte ska ha tillräckligt med vallareal nästa år, 

säger Pia Björsell, kommunikationsansvarig för Hushållningssällskapets 

växtodlingsrådgivare. 

I år sådde många lantbrukare in extra frön på slutet av sommaren för att 

motverka foderbristen. De små plantorna som ska bli nästa års vall 

torkade nämligen bort på många håll. Därför sparar många nu gamla 

vallar för att arealen med foder inte ska minska för mycket till nästa år. 

– Det finns en risk att det blir brist på foder även nästa år. Sparar man 

gamla vallar kan det dessutom på lång sikt bli både sämre kvalitet och 

avkastning, säger Pia Björsell. 

Hushållningssällskapets sammanställning av läget visar att vallskörden på 

vissa ställen bara blir hälften jämfört med ett normalår. Sämst är det i 

Skåne, Halland och sydöstra Sverige, men även på Gotland. I genomsnitt 

kan vallskörden bli upp emot 75 procent av det normala. 

I södra delen av landet är nu årets sista vallskörd i gång. Många avvaktar 

lite för att kanske kunna få större volym, även om det finns risk för sämre 

skördeförhållanden. Lagom nederbörd och sol under hösten kan ge bättre 

kvantitet på fodret. 

Många lantbrukare behöver blanda i dyrt kraftfoder i grovfodret för att 

djuren ska klara sig över vintern. De har skördat en del av sin spannmål 

som helsäd till foder, det vill säga både strå och ax när de var gröna och 

mjuka. 
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– En del funderar också på andra lösningar inför nästa år som att 

investera i bevattning, säger Pia Björsell. 

Tidigare är det främst lantbrukare på Öland och Gotland och på fastlandet 

i östra Sverige som har haft bevattning. Nu väntas sådana investeringar 

även i Halland och Skaraborg. 

I Norrbotten och norra Västerbotten är större delen av den sista 

vallskörden redan klar. Skörden är där som sämst 60 procent, men på 

vissa ställen har enskilda lantbrukare till och med fått bättre skörd än 

normalt. 

Läs mer i rapporten Månadens fältrapport september; 

http://hushallningssallskapet.se/laget-i-falt-sista-vallskorden-2018/ 

Mer information: 

Pia Björsell, växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet Skaraborg 

pia.bjorsell@hushallningssallskapet.se 072-4023514 

 

Namn och kontaktuppgifter till regionalt ansvariga;  

SKARABORG Elisabeth Thisner, Hushållningssällskapet Skaraborg,  

070-101 08 37, elisabeth.thisner@hushallningssallskapet.se 

KALMAR-KRONOBERG-BLEKINGE Torbjörn Henningsson, 

Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge 073-210 16 99, 

torbjorn.henningsson@hushallningssallskapet.se 

SKÅNE Mats Håkansson, HIR Skåne, 010 – 476 22 83, 

mats.hakansson@hushallningssallskapet.se 

VÄSTERGÖTLAND Hanna Johansson, Hushållningssällskapet Väst,  

0521 – 72 55 28, hanna.johansson@hushallningssallskapet.se 

GOTLAND Stefan Uddin, Hushållningssällskapet Gotland, 070 – 710 22 11, 

stefan.uddin@hushallningssallskapet.se 
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HALLAND Carl Blackert, Hushållningssällskapet Halland, 0736 – 205 140, 

carl.blackert@hushallningssallskapet.se 

NORRBOTTEN/VÄSTERBOTTEN Kristina Sigfridsson, Hushållningssällskapet 

Norrbotten – Västerbotten 073 – 050 89 25, 

kristina.sigfridsson@hushallningssallskapet.se och  

Hulda Wirsén, Hushållningssällskapet Norrbotten – Västerbotten,  

070 – 520 94 12, hulda.wirsen@hushallningssallskapet.se 
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