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Sammanfattning
2018 kom bli ett av de torraste åren på många år i Halland. För att inhämta mer kunskap om hur de
halländska lantbruksföretagen hanterade bristen på grovfoder den aktuella krissituationen har
Hushållningssällskapet Halland kartlagt olika genomförda åtgärder. Många lantbrukare har bra
framförhållning, men under sommaren var oron stor över följderna av den långvariga torkan.
Lantbruket i Halland är en betydande näring med 2,0 % av de förvärvsarbetande i Halland sysselsatta i
jordbruket, 88 205 nötkreatur (Jordbruksstatistisk sammanställning 2018). Hallands växtodling
påverkades av torkan 2018 och under sommarmånaden kom flera larmrapporter om brist på
grovfoder. För att säkerställa hela livsmedelsproduktionens värdekedja och för att uppnå den
nationella livsmedelsstrategins viktigaste mål att öka svensk livsmedelsproduktion behöver lantbruket
vara rustat att klara eventuellt kommande torrperioder eller andra extremväder som Halland kan
komma att ställas inför framöver.
Hushållningssällskapet Halland har fått medel från Region Halland för att under perioden 2018-09-10
till 2018-12-31 dokumentera de åtgärder, erfarenheter och idéer som kommit ur den torkperiod som
varit i Halland sommaren 2018. Syftet med projektet var att dokumentera och belysa brister som
uppdagats på grund av torkan, så att framtida utvecklingsbehov kan identifieras.
Lantbrukare och rådgivare har tillsammans försökt lösa problem som uppstått på grund av torkan med
hjälp av både gamla och nya metoder. För att dokumentera erfarenheterna av året så har 21
lantbrukare kontaktats inom olika produktionsinriktningar för att dra lärdom av året och vara bättre
rustade om liknade situationer uppstår i framtiden. Torkan har gett effekter i hela den halländska
livsmedelskedjan men detta projekt är begränsat till att dokumentera frågeställningar i
primärproduktionens grovfoder.
En del av projektet har haft ett övergripande helhetsperspektiv, som fokuserat på företagande,
innovation och lärande. Sex djupintervjuer har genomförts med ägare till halländska lantbruksföretag,
där frågor inom dessa områden diskuterats och analyserats. men också att ha stöd från familj och
kollegor. Vikten av att stödstrukturerna kring lantbruket, så som rådgivare, myndigheter och
branschorganisationer, samarbetar och att de kan agera snabbt när lantbruken behöver råd
poängterades.
Vidare har en kartläggning genomförts hos 14 lantbruksföretag över vad de har gjort rent praktiskt för
att säkra tillräcklig grovfodertillgång. Workshops och ett seminarium har hållits under projekttiden för
att diskutera resultat och reflektioner. De problemställningar som behöver belysas mera har bland
annat varit att se över de regler som styr lantbruket så att näringen har handlingsfrihet om det uppstår
en liknande situation. Det finns även ett behov att lära sig mer om bevattning av majs och generellt om
bevattningsteknik och vattenhushållning för samtliga grödor.
Konsekvenserna av torkan kommer inte vara helt utredda vid 2018 års slut, men studien kan ligga till
grund för att identifiera problemområden som behöver belysas framöver i kommande studier.
Lantbrukarna klarade grovfoderförsörjningen med olika strategier så som nya grödor, alternativa
etablering, skördat andra grödor, bevattning, strategier för överlagring av foder och låna mark av
andra lantbrukare, men kanske framför allt av att det i augusti började komma nederbörd. Det hade
varit önskvärt med en tydlig prioritering från samhällets sida över hur hushållningen med vatten ska
ske mellan samhällets olika behov, där livsmedelsproduktionen vid odling borde vara en prioriterad
vattenkonsument.
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Inledning
2018 kom att bli ett år med många nya utmaningar för lantbrukarna i Halland. Först en mycket
nederbördsrik andra halvan av 2017 som gjorde skörd och höstsådd svår. Följd av en vinter som
startade i februari 2018 och sträckte sig fram till april. Den sena vintern gav ett snabbt vårbruk och när
växtligheten väl kom igång kom inget regn. Det var dessutom osedvanligt varmt under sommaren. I
Mellby i södra Halland uppmättes temperaturer på 35 grader i augusti.
Under sommaren uppmärksammades mjölk- och nötköttsproducenternas problem med att få fram
grovfoder till sina djur först. De direkta konsekvenserna av torkan var att växterna blir lidande av
vattenbrist som ger minskad skörd, kvalitéts förändringar på skörden och i värsta fall missväxt. På
enskilda fält där bevattning inte funnits att tillgå var tala om ren missväxt. På flera håll i Halland finns
tillgång till bevattning, framför allt på fastigheter där potatis förekommer i växtföljden, många fält har
därför bevattnats i den utsträckning som gått.
Under hösten 2018 har Hushållningssällskapet Halland inhämtat erfarenheter av praktiska åtgärder
som lantbrukarna gjort för att klara den brist på grovfoder torkan åsamkat. Kunskapen har inhämtats
både via fältbesök men också via djupintervjuer med lantbrukare. Djupintervjuerna har även tagit upp
övergripande frågeställningar kring företagens strategier, innovationer och lärande.
Lantbrukarna talade om spannmålsskördar på 25-50% av normal skörd. Vallen tog mycket skada och
andraskörden och nästan även tredjeskörden uteblev. Majsen stannade av i växt redan i början av juni.
Potatisen, som avstannar i tillväxt vid temperaturer över 25oC, klarade sig någorlunda på bevattnade
fält, då bevattning även har en kylande effekt. Även spannmål, vallar, betesvallar, sockerbetor, majs
samt andra grödor har bevattnats där bevattningsmöjlighet har funnits och kapaciteten har räckt till.
Många arbetstimmar har gått åt till att passa och flytta bevattningen under sommarmånaderna.
Samtidigt som Hushållningssällskapet Halland har dokumenterat konsekvenserna av torkan 2018 har
även Växa Sverige gjort det i Halland. Ett gemensamt slutseminarium hölls för att kunna dra lärdom
av varandras iakttagelser.

Väder
För att kunna dra lärdom och förstå de problem som uppstått under växtodlingssäsongen 2018 är det
viktigt att relatera till vädret som var och hur de olika parametrarna bidrog till att det blev så svår
torka som det blev. I rapporten har Lantmets data (http://www.ffe.slu.se) från väderstationerna i
Mellby, Lilla Böslid, Tvååker och Torups använts. Det har inte gjort någon djupanalys av
registreringarna utan endast tendenser har studerats i denna rapport.

Torka
Torka uppstår inte endast på grund av utebliven nederbörd. Marken och luften innehåller vatten även
då det inte regnar. Men om luftfuktigheten blir låg och vattnet i marken försvinner under lång tid så
att växter påverkas negativt blir det torka. Vattnets transportvägar från markens rotzon till luften sker
via avdunstning från marken och transpiration från växter.
Luftfuktigheten har varit så låg vissa dagar som kring 25 %, de dagarna med låg uppmätt luftfuktighet
har högsta uppmätta luftfuktighet under dagen legat på knappt 80 %. Oftast brukar det någon gång
under ett dygn vara > 95 % luftfuktighet. Flera lantbrukare och andra har under sommaren reflekterat
över avsaknaden av dagg. En låg luftfuktighet bidrar till en ökad avdunstning från marken.
Det skiljer mellan olika jordarter hur mycket vatten som kan finnas tillgängligt. I rotzonen finns vatten
i form av fritt vatten mellan jordpartiklarna men också mer eller minder bundet vatten beroende på
jordens uppbyggnad. Olika jordarter har olika vattenbindande förmåga. En lerjord kan ha mer vatten
än en lättjord. Jordens innehåll av organiskt material påverkar också, ju mer humus desto mer vatten
kan jorden hålla. Nedan följer två tabeller, en från Danmark och en från USA, som visar på olika
jordarters förmåga att hålla vatten. Jordarts klassificeringar skiljer sig dock något mellan olika länder
då jordarna har olika geologiska bakgrunder. I Danmark finns till exempel inga moränjordar utan bara
sedimentjordar. Skillnaden mellan länders jordartsklassificering har betydelse när fakta över jordars
vattenbindande förmåga jämförs.
Tabell 1: Fördelning mellan olika jordarter hur mycket växttillgängligt vatten som finns.
En förenklad förklaring av jordklassificeringen är att JB 1 är en grovsandad jord, JB är en
lerjord med >25% lerjord JB 7 är en jord med >10 % humus och JB 8 är specialjordar
(Dyrkningsvejledning, Vandning Seges 2015-5-18).

JB nr.
1

Max effektiv rotdjup (cm)
50

Växttillgängligt vatten i rotzonen (mm)
60

2

60

120

3

60

90

4

60

115

5

90

150

6

90

170

7

90

175

8

90

190
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Tabell 2. Jordarsvattenhållande förmåga för
olika jordtyper enligt amerikansk jordartsfördelning
(in/ft: inches per feet)

Transporten av vatten från mark till luft (evapotranspirationen) bestäms av avdunstningen från
marken och ytvatten (evaporation) samt transpirationen från växternas andning. I Danmark erbjuder
staten via SEGES hemsida LandbrugsInfo hjälp med beräkningsverktyg för vattningsbehovet. De tal
och beskrivning av beräkningar och uppskattningar av vattenhushållning nedan kommer därifrån
(Dyrkningsvejledning, Vandning Seges 2015-5-18)
Växternas transpiration påverkas av temperatur, vind, solstrålning, luftfuktighet och växterna
bladyteindex (Rhoads et. al. 2000). Alla gröna växter har transpiration av vatten ända till marken når
vissningsgränsen och växterna inte längre kan ta upp vatten.. I en gräsmark som har god vattenstatus
och är kortklippt utgås ifrån att transpirationen är enligt nedan beroende av aktuellt väder
(Dyrkningsvejledning, Vandning Seges 2015-5-18).
Tabell 3: Hur mycket vatten som kan förväntas transpireras från en gräsmark
med god vattenstatus under olika väderförhållanden (Dyrkningsvejledning,
Vandning Seges 2015-5-18).

Regnigt, hög luftfuktighet
Täckande moln skikt, hög luftfuktighet
Små moln, förhållandevis torr luft, medeltemp
Klart väder, varmt, blåsigt
Klart väder, mycket tort, varmt, blåsigt

1 mm/dygn
2 mm/dygn
3 mm/dygn
4 mm/dygn
5 mm/dygn

Grödors vattenbehov
Hur mycket vatten en gröda behöver beror på hur mycket vatten som finns tillgängligt i rotzonen och
hur mycket vatten grödan förbrukar. Det går att mäta markens innehåll av vatten med hjälp av bland
annat tensiometer, så kallad markfuktsensorer. De fungerar genom att mäta undertrycket i jorden som
stiger i takt med att jorden torkar ut. Markfuktsensorerna kan sedan kopplas till regnmätare och
väderprognoser för att sedan via ett online program kunna följa utvecklingen av markfukt i fälten
(Björkholm et.al. 2014).
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Hur mycket vatten grödan behöver beror på transpirationen och är olika i olika grödor och vid olika
utvecklingsstadier i olika grödor. För majs finns exempel senare i rapporten.

Väderdata Halland 2018
Temperaturerna var höga i Halland under perioden. Vad gäller nederbörden fanns hos lantbrukarna
en annan uppfattning av nederbördmönstret än vad de fyra väderstationerna indikerar vid en
översiktlig analys. Den allmänna uppfattningen har varit att mellersta och norra Halland fick mer
nederbörd än södra Halland. Det syns inte tydligt om Mellbys väderstation jämförs med Tvååker.
Iakttagelsen kan säkert vara riktigt då nederbörden i augusti kom främst i form av skurar och därmed
föll ojämnt över Halland.

Medel temp 1/4-12/11

30
25
20
15
10
5
0
1/
-5 4

15
/4

1/
5

15
/5

1/
15
6Mellby/6

1/
15
7 L Böslid
/7

1/
15
8 Tvååker
/8

1/
15
9 Torup
/9

1/
10

15
/1
0

1/
11

Diagram 1: Medeltemperatur i Halland under perioden 1 april till 12 november.
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Diagram 2: Högsta uppmätta dygnstemperatur

Diagram 3: Nederbörd 1 april till 12 november 2018 i Mellby, L. Böslid, Tvååker samt Torup.
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Företagsintervjuer med fältbesök
Tjugo lantbrukare kontaktades för att besökas eller intervjuas per telefon för att dokumentera olika
grödor, etablering, gödsling och andra åtgärder för att få fram mer grovfoder till vintern 2018/19. De
grödor studerades är:




vårspannmål med och utan vallinsådd
vall sådd med olika teknik i juli/augusti
rågsådd under sensommaren för skörd som grovfoder våren 2019






betblast skördat som foder vid betskörd
lucerninsådd våren 2018 för skörd 2019
ensilagemajs sådd sommaren 2018 för ensilage-skörd hösten 2018
höstraps sått för efterbete på hösten för får.

Under tiden september till november besöktes fjorton lantbrukare och femton gårdar för att i fält
diskutera vad de har gjort för att producera grovfoder. Hushållningssällskapet Halland besökte olika
lantbruksföretag: mjölkgårdar, nötkött, svinproducenter, får samt växtodling. I vissa fält gjordes
provklippningar och togs ts-halts prover. Sju lantbrukare i Laholms kommun besöktes, fyra i
Halmstads kommun, två i Falkenbergs kommun, en i Varbergs kommun samt en i Båstads kommun.
30 tal fält har besökts och 25 fält har dokumenterats. I rapporten redovisas inte vem som har odlat
vilken gröda då även de exempel som inte gått så bra behöver belysas. Det finns alltid en stor risk att
de misslyckade exemplen förtigs då yrkesstoltheten inom lantbrukskåren är hög.
Anledningarna var flera till att så en extra gröda eller ta en extraskörd. Flera lantbrukare har i juni/juli
befarat att inte få tillräckligt med grovfoder för vinterns behov och har därför agerat tidigt. Medan
andra har haft överlagrat grovfoder från 2017 och inte egentligen behövt få in mer grovfoder för att
klara vintern 2018/19, men ända agerat för att kunna ligga på ett överskott framöver och ha kvar sin
marginal. Sedan finns det en tredje kategori som inte själva har behov grovfoder då de har
svinproduktion eller är växtodlare för avsalu. Dessa har frågat sina mjölk- eller köttproducerande
kollegor om de ska etablera vårspannmål för att kollegerna ska kunna skörda grovfoder på deras fält
efter ordinarie skörd.
De lantbrukare som etablerade ny gröda efter ordinarie skörd utan att ha egen avsättning för
grovfoder, har inte gjort det i första hand av ekonomisk spekulation, utan varit medvetna om att de
kanske inte får tillbaka kostanden för etablering och eventuellt utsädeskostnad. De flesta som sått
vårsäd har dock tagit utsädes direkt från egen skörd 2018. Ibland har det varit tal om blandningar av
diverse överlagrat utsäde.
Generellt var det mycket spillsäd efter spannmålsskörden 2018 som grodde och växt bra under
sensommaren och hösten. Det torra vädret gjorde det svårt att tröska spannmålen, många hade
problem med att ställa in tröskan för att minimera spill. Eller som en lantbrukare kommenterade
spillet. ”Jag har maskinstation till att tröska, och med den låga skörden hade det kostat mig mer
pengar att låta tröskföraren köra långsammare för att få ner spillet än vad jag hade vunnit i bärgad
skörd”. Spillsäden tycks också haft en kort groningsvila och det mesta har grott direkt.

Vårspannmål
Både vårkorn och havre såddes i tidsperioden mitten av juli till mitten av augusti 2018.
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Havre
Falkenberg: Havre sådd ca 15 augusti med 250 kg/ha med en Väderstad Spirit direkt i stubb. Inget
kväve är lagd, förfrukt spannmål. Den 1 oktober var havren 45–50 cm hög, uppskattningsvis i DC 33.
Vid skörd första halvan oktober blev skörden 7 ton/ha med en ts halt på 13, 45 %, vilket ger en ts skörd
på 940 kg ts/ha.
Laholm: Vårkorn sått med Väderstad Spirit den 23 augusti med 150 kg/ha. Gödslat 20 ton nötflyt/ha
före sådd som brukats ned. Skördat det 10 oktober och ensilerat i plansilo. Ts halt på 10,2 % .

Bild 1: Havrens flaggblad kan lura ögat att tro på en stor skörd, egentligen skiljer sig
inte havre och vårkorn mycket år.
Havren har generellt sett friskare ut än kornet vid utvecklingsstadium, men det har funnits angrepp av
mjöldagg och sköldfläcksjuka.
Vårkorn
Falkenberg. En svinproducent har etablerat vårkorn med insådd direkt i stubben på tre fält efter
vårkorn och råg. Tanken var inte att använda det själv utan att försöka sälja som ensilage. Vårkorn
med westerwoldiskt rajgräs såddes med rapid direkt i stubb efter vårkorn och höstvete. Utsädesmängd
100 kg/ha vårkorn och 20 kg/ha westerwoldiskt rajgräs. 60 kg N/ha. Ts halten blev 17,24 %, men den
kan vara missvisande då stubben från förfrukten var hög, framför allt efter råg, och inte all gammal
stubb togs bort vid provklippningen.
Laholm: Det kornfält som hade kommit längst i utvecklingen vid fältbesök var sått den 15 juli efter
korn. Vårkornet hade gett ca 25 % skörd på fältet. Utsädesmängden var 120 kg/ha, fältet var gödslat
med delad giva 30+30 kg N/ha. Fältet var bevattnat 2 gånger med 35 mm. Vid skörd till helsäd hade
kornet gått i ax, men det var mycket angripet av svamp, både kornets bladfläcksjuka, kornrost och
eventuellt ramularia.
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Bild 2: Vårkorn sått 15 juni till vänster jämfört med korn med rajgräs direkt i stubb 15 augusti.

En lantbrukare i Laholm hade sått vårkorn med Väderstad Spirit den 23 augusti med 150 kg/ha.
Gödslat 20 ton nötflyt/ha före sådd som brukats ned. Skördat det 10 oktober och ensilerat i plansilo.
Ts halt på 12 %.

Höstspannmål
Råg har såtts av tre lantbrukare för att sedan skörda som grovfoder 2019 före vårbruk och etablering
av vårspannmål våren 2019. Det kommer följas upp under våren för att se resultat av denna åtgärd,
men det får ske utanför projektets ramar.
En lantbrukare sådde Herakles den 13 september med en utsädesmängd på 150 kg/ha. Ingen gödsel
lagd. En annan lantbrukare sådde råg den 8/10 och utsädesmängden som användes var 250 kg/ha.
Vid besök i fält den 25 oktober var rågen i DC 21 och hade etablerat sig jämt i fältet. En tredje har
etablerat råg efter majsskörd.

Spannmål med insådd av vallfröblandning
Flera sådde sått vårspannmål med rajgräs eller andra vallarter i vårspannmålen.
Vårkorn med insådd av engelskt rajgräs, sådd med Väderstad Rapid 8 augusti med en utsädesmängd
på 250 kg/ha. 20 ton nötflyt lagt vid sådd. Vid skörd 12 oktober var vårspannmålen i DC 39. Skörden
ensilerad som ensilagebalar gav ca 1,1 ton/ha. skörd med en ts halt på 10,67 %.
Havre med westerwoldiskt rajgräs samt vårkorn med westerwoldiskt rajgräs, utsädesmängder 150
kg/ha + ca 20 kg/ha i Laholm. 20 ton/ha nötflyt motsvarande 50 kg N/ha. Skördat som helsäd den 10
oktober och lagt i plansilo. Havren gav en ts halt på 10,2 % ts och kornet 11,62 % ts.
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Bild 3: Vallinsådd i vårsäd
Korn (Anakin) med vallinsådd i Laholm sått med Väderstad Rapid den 9 september med en
utsädesmängd på 200 kg/ha. Vallfröet har varit 22 kg/ha vallfröblandning intensiv + 3 kg/ha
engelsktrajgräs. 50 kg N/ha getts 2 veckor efter sådd so handelsgödsel. Vid skörd var spannmålen 40–
50 cm hög (ca DC 35-39), skörden lagrades i silo. Skörden uppskattades till 7,5 ton/ha med en ts halt
på 14,57 % gav det en ts skörd på 1106 kg ts/ha.
I Falkenberg hade lantbrukare sått en blandning av överlagrat utsäde från 2017 vårkorn (40 kg/ha),
havre (40 kg/ha), åkerböna (20 kg/ha) och westerwoldisktrajräs mer hjälp av en fyrhjulig motorcykel
med en kast bredd på 10 m. Vid sådd lades en blandning urin och vatten som körts ner med en Horsch
och sedan vältats då det blev ojämnt efter Horsch överfarten. Förfrukten på fältet var korn.
Etableringen fungerade mycket bra, utom för åkerböna, den kom inte upp, förmodligen har det varit
för torrt.
Några andra fält i Falkenberg har blivit sådda med 80 kg/ha vårkorn och 10 kg/ha westerwoldiskt
rajgräs direkt i stubben med Rapid. I samband med sådd gavs 200 kg/ha NS 27-4 och fältet vältades
direkt efter sådd för att minimera ojämnheter i fältet.
I Halmstad trakten har två fält såtts efter höstvete direkt i stubben med Rapid. Fältet har gödslats med
en blandning svinurin/regnvatten. Utsädesmängden var 80 kg/ha korn och 10 kg/ha westerwoldiskt
rajgräs. I mitten av oktober fanns tydliga axanlag i kornet och grödan var väletablerad och tät.
Sammanfattning
Spannmål med vall: Tendensen vid provklippningen i oktober var att vallväxterna såg små och
obetydliga ut. Förmodligen hade de kunnat utvecklas bättre om de fått växa längre.
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Nyetablering av vall
Etablering på två fält av vall efter tröskad havre och korn har också provats. En etableringsmetod har
varit Väderstad Spirit direkt i stubben. Det såddes Vallberga Intensiv med en utsädesmängd på 25
kg/ha. Uppskattad skörd var 3 ton/ha, skördades för att lagra i sil0.

En Bild 4: Spillsäd syns tydligt i stubb där korn och vallgräs etablerat med Rapid.
lantbrukare sådde en blandning av 60 % timotej och 40 % ängssvingel efter vårvete. Sådden skedde
den 16 augusti med 22 kg utsädesmängd med Väderstad Rapid med skärande teknik. Skörden blev ca 1
rundbal/ha vilket motsvarar ca 450 kg/ah. Fältet vattnades inte, men hade uppskattningsvis fått 72
mm regn under växtperioden.
Ett annat fält med westerwoldiskt rajgräs med 17 kg/ha den 8 augusti. Förfrukten var tröskat vårkorn
och fältet gödslades vid vallsådd med 30 kg N/ha. Vid skörd hade rajgräset nått DC 34–35 och skörden
blev ca 250 kg ts/ha.
Ett fält som efter vårspannmål såddes med vallfröblandningen SW Mira 21 med en utsädesmängd på
22 kg/ha den 8 augusti. Vid sådd gavs 30 kg N/ha handelsgödsel. I fältet fanns både spillsäd och ogräs.
Vid skörd i oktober var vallgräset i DC 24–25 och skörden blev 2,8 ton/ha med en ts skörd på 0,8 ton
ts/ha.
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Bild 5: Vall etablerad i stubb - spillsäd och ogräs utgör en inte helt obetydlig del av biomassan.
Sammanfattning vall: På flera fält har spillsäden varit en stor del av skörden. På vissa fält har grödan
utvecklats till sin fulla potential utan på grund av räddsla att regn eller kyla ska komma, så lämpligt
skördeväder har styrt skördetidpunkt. Det hade varit intressant att analysera fodervärden på
vallgrödorna med vårspannmålen som var sådda på sensommar för att ta ensilageskörd på hösten.

Höstoljeväxter
Höstraps har såtts för efterbete av får den 17 juni med en Einböcker (lätt jordbearbetning). Rapsen
vattnad. 30 ton får fastgödsel gavs före sådd och bearbetades ner. Fältet vattnades 3 gånger med 25
mm vatten per gång från den 6 juli. Då rapsen var i DC 31 i slutet på oktober släpptes lamm på
stripbetning och lantbrukaren räknade med ordentlig tillväxt på sina bagglamm.

Skörd av betblast
En maskinstation valde att bygga om en slåtterkross under hösten för att kunna skörda betblast. Den 2
november samtidigt som betorna togs upp, skördades även blasten. Skörd på ca 30 ton blast/ha. Inget
ts halt togs, men blasten var blöt (troligen en ts-halt på bara 10-15%).
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Bild 6: Maskinstationens betblastskördare.
Skörden av både blast och betor gick bra. En intressant fundering är, om vinterns utfodring går bra,
huruvida andra sorters betor bör användas framöver. En beta som har mer upprättstående blast kan
ge en lättare blastskörd och förmodligen högre skörd då större del av blasten kan skördas.

Bild 7: Skörd av betblast och betor på samma fält.

Lucern
En lantbrukare sådde in lucern i vårspannmål den 23 april med en utsädesmängd på 22 kg/ha. Fältet
bevattnades inte men lantbrukaren räknar med att det till och med oktober har fältet fått 108 mm
regn. På våren fick spannmålen 67 kg N/ha. Fältet var mycket frodigt vid besök i oktober, men för att
det ska kunna etablera rotsystemet ordentligt tas ingen skörd under 2018. Lucern som skördas för hårt
etableringsåret riskerar att utarmas och ogräs får fäste och tar över beståndet.
Lucerns som har lyckats etablera sig väl har en stor skördepotential för grovfoder under flera år. Då
grödan har ett djupt rotsystem är den också mer torktålig. Lucern kan därför vara en bra gröda att ha i
sin växtodling för att kunna sprida riskerna när det gäller att säkerställa tillgången på grovfoder vid
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torka. Problemet kan vara att låta bli att skörda en så pass bra gröda som lucern kan bli under
insåddåret.

Bild 8: Lucern sådd våren 2018.

Ensilagemajs

Bild 9: Majs sådd den 4 juli 2018.
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Ett fält på Bjärehalvön med ensilagemajs sått den 4 juli besöktes den 21 november, fältet skördades
dagen efter. Förfrukten var färskpotatis och fältet är på en lätt och drivande jord. Före sådd lades 30
ton nötflyt/ha och ingen ogräsbekämpning utfördes.

Bild 10: Kolvarna välutvecklade i majsen sådd 4 juli, dock något blöta kärnor.
Intressant iakttagelse är att fältet i fråga är lånat av en lantbrukare som har ett ettårsarrende på fältet
för att odla färskpotatis. Efter årsskiftet 2018/2019 övergår arrendet till en tredje lantbrukare. Med
andra ord så ha mjölkproducenten som odlar majs på skiftet inte sökt direktstöd på fältet och det är
därmed första arrendatorn som ska se till att tvärvillkoren följs. De 30 ton nötflyt/ha ställer också till
det lite vad gäller lagstiftning kring växtnäring, se nedan under ”Byråkratiska begränsningar för
handlingsfrihet”.

Bild 11: majsfältets jord samt det låga ogrästrycket.

Fältet är på flera sätt extremt som kustnära, lättjord med hög mullhalt vilket har en bidragande orsak
till att majsen kunnat nå så långt i utvecklingen. Dock kan en reflektion vara att om det blir ett ändrat
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klimat med ett par grader varmare kan tendensen till att ta flera grödor av olika slag öka och även
förekomma på andra ställen än på färskpotatisjordar.
Samtidigt besöktes en grannes fält som såtts ungefär samtidigt men som inte bevattnats under
säsongen. Majsen var betydligt lägre (ca 110 cm) och hade inte matat kolvarna. Vilket visar på
betydelse av bevattning i majs.

Bild 12: Majs sått början av juni men inte bevattnat.

Torrsubstanshalter
Hushållningssällskapet Halland klippe provytor och mätt torrsubstanshalter (ts-halten). Generellt var
ts-halterna mycket låga, 10–20 % ts. För att ett grovfoder ska gå bra att ensilera och inte för mycket
näring ska förvinna med pressvatten bör ts-halten ligga på minst 30 % ts. Flera skördade fält
samensilerades med en vallskörd, så resultatet från eftergrödans provklippning är svårt att använda
vid bedömningen av fodervärdet. Med blött foder vid skörd behövs det samensileras med torrare vara
så att förlusterna via pressvatten blir för stora. Samensilering kan göras med halm, majsensilage med
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ts-halt >30%, eller annat torrt grovfoder. Ett grovfoder med låg ts-halt har ofta ett högt sockerinnehåll,
detta kan ett torrare grovfoder hålla kvar och sockerarterna kan bidra till att det torrare grovfodret blir
mer lättsmält. Ett problem som kan uppstå med samensilering är att ha tillgång till torrt grovfoder vid
skörd.
Tabell 4: Urval av uppmätta ts-halter i olika grödor.

Gröda
Korn med insådd

Korn

Havre
Vall

ts halt (%)
14
15
13
10
15
15
13
15
11
11
12
13
16

Beskrivning av iakttagelser
Vårspannmål: Grödan hade bra tillväxt med god bestockning. Tidig sådd har haft stor betydelse.
Någon form av jordbearbetning har förbättrat etableringen. Gödsling i någon form tycks också ha gett
god effekt. Skörden hade låg ts-halt vilket kan ge problem i ensileringen på grund av mycket
pressvatten. Ibland var det svårt att skilja sådd vårspannmål från spillsäd. Den senare sådden direkt i
stubb som en lantbrukare i Falkenberg gjorde med Rapid blev inte blivit lyckad. Strängarna med
spillsäd var det mest frodiga. Hade ekonomin beräknats på vad sådd och skörd har kostat i förhållande
till den mängd biomassa som skördats, är det tveksamt om den här åtgärden betalade sig.
Generellt såg havren mycket frodig ut och varit fri från svampangrepp. Vid provklippningarna tycks
det dock vara en tendens till att havren gav lika mycket kg ts/ha som kornet. Havrens breda flaggblad
förvillar ögat och gör att det såg frodigare ut än kornet.
Etablering Flera lantbrukare sådde med låga utsädesmängder, 120–160 kg/ha för vårspannmål mot
normal utsädesmängd 180–220 kg/ha, vilket räckte för att få en god etablerad gröda. Bearbetning
inför etablering varierade, några hade direktsått direkt i spannmålsstubb andra gjorde grunda
bearbetningar och andra använde en mer konventionell jordbearbetning med en mer ordentlig
jordbearbetning.
Enstaka lantbrukare fick problem med att direktsådden har rivit upp jord och sten vilket försvårade
skörden. Återpackning i någon form är därför viktigt. Flera återpackade med ringvält efter sådd, även
vid sådd med Rapid, vilket tycks ha haft god effekt på etableringen. En god återpackning ger inte bara
utsädet god markkontakt, utan kan dessutom minska avdunstningen.
Kväve Diskussioner om hur mycket kväve som finns kvar i marken efter sommarens torka då bara
under halvskörd tagits har varit många under hösten 2018. Utlakningen bör ha varit i princip
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obefintlig, då kväveutlakning kräver att det förekommer en transport av vatten ner genom
markprofilen och detta har inte förekommit i torkan. Faktum är att det inte runnit vatten i
dräneringsrören i Mellbyförsökens utlakningsparceller under hela perioden fram till i november.
Kväve kan även ha förloras till luften genom denitrifikation.
Det är troligt att denitrifikation varit stor med tanke på den höga temperaturen och sprickbildning i
framförallt tyngre jordar. Men storleken är svår att bedöma det inte finns några bra verktyg att mäta
eller beräkna denna form för kväveförlust. Jordbruksverket har via Greppa Näringen tagit N-min
prover i Skåne tidig höst 2018 för att mäta hur mycket kväve som finns kvar och de har fann att vissa
jordar och efter vissa grödor var andelen mineralkväve kvar i marken hög (Emma Hjelm 2018
personligt med.)
Markens kvävelevererande förmåga är en svårbedömd parapeter inom växtodlingen. Kväveleveransen
beror inte bara på hur mycket kväve som finns i rotzonen utan även vilken jordart det är, jordens
temperatur och vattentillgänglighet. Men även jordens mikroorganismer, deras sammansättning och
mängd, hjälper till att göra växtnäring tillgängligt för grödan.
Spillsäd Det blev mycket spillsäd hösten 2018 på grund av småfallande och svårtröskad spannmål.
Mycket av spillsäden grodde och kunnat skördas, på vissa fält grodde spillsäden bättre än den
etablerade spannmålen om bearbetningen varit dålig. På bilden nedan syns spillsäden tydligt i
kraftigare strängar i vallen som såtts efter skörd.

Bild 13: Spillsäd.
Bestockning En intressant iakttagelse i vårspannmålen var den goda bestockningen. Litteraturen
anger att bestockningen styrs av dagslängden i stor utsträckning. Men även en god tillgång på
växtnäring, sol och vatten ger en god bestockning. Kortare dagslängd gynnar bestockning medan vid
längre dagslängd sker skottreduktion (Andersen S. 1997). Fenomenet är väl känt i höstsäd på hösten
(oktober, november) då bestockningen är god, 0ch på våren i höst och vårsäd då bestockningen avtar
med tiden. Viss sort skillnad förekommer. Iakttagelsen att det varit god bestockning i slutet av augusti
och september förvånade då föreställningen var att det var tendensen i förändring av dagslängden, om
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den blev kortare eller längre som styrde. Men det är förmodligen den faktiska dagslängden som styr
och då dagslängden är som längst i slutet av juni så bör dagslängden i mitten av september motsvara
mitten av april på våren, och då brukar det fortfarande ske bestockning i vårspannmål.

Bild 14. Bestockning hos korn sått början augusti.
Kunskapen om att en god bestockning kan ske vid sådd av vårspannmål i juli/augusti är viktig då det
innebär att det går att reducera utsädesmängderna från normala 180-200 kg/ha ner till 120-150
kg/ha, som några av lantbrukarna sått. Är det inte brist på växtnäring, vatten, värme eller sol så kan
det bli en biomassaskörd. Att spara på vårspannmålsutsädet har flera fördelar. Skörden blir vid de
flesta tillfälle större vid vårsådd av vårsäd och skördar som normalt. Efter ett torrår som 2018 så
riskerar det vara brist på utsäde som leder till dyrare utsäde kommande år och det blir ett ekonomiskt
incitament att spara utsädet till våren. Är dock foderbristen så stor så att mer grovfoder för vintern
behövs kan sådd under sen sommaren motiveras med en låg utsädesmängd.
Svampangrepp I flera fält av vårkorn sådda i juli/augusti ses det stora och omfattande
svampangrepp. Underlaget är litet för att uttala sig om angreppen är större där korn såtts efter korn,
men det tycks vara en tendens till det. De svampar som observerats är kornets bladfläcksjuka, kornrost
och eventuellt även ramularia, det sistnämnda kan vara svårt att okulärt skilja från kornets
bladfläcksjuka.
Växtpatogena svampar reducerar tillväxten i grödan genom att förbruka assimilationsprodukter som
socker och stärkelse samt ökar respirationen och sänker därmed skörden. Hanteringen av
svampangrepp i sensommarsådd spannmål bör belysas bättre framöver. De flesta svamppreparat har
för långa karenstider för att det ska var aktuellt att bekämpa kemiskt. De som har haft svampangrepp
har ofta inte uppmärksammat angreppen förrän grödan ska skördas. Jordbearbetning före sådd bör
minska svamptryck, men kunskapen om sådd sen sommar och hur det påverkar svamparnas livscykel
är inte känd. Om det går att prioritera en växtföljd, till exempel att inte så vårkorn efter vårkorn kan
det också ha effekt. Oftast är dock vårkorn en av de grödor som skördas först och därmed blir de fälten
lediga först för ytterligare sådd.
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När det gäller svampsjukdomar har de tidigt sådda fälten varit mer angripna av svamp än de senare
sådda. Det kan bero på att det funnits mer svampsporer i luften under juli/augusti, att betingelserna
för att svampen ska etablera sig har varit bättre eller att de haft längre tid att utvecklas. Det har
diskuterats på fältvandringar och träffar vad det har för betydelse för foderkvalliten. I Sverige pratas
det oftast om toxiska effekter av fusariumsvampar. Alla växtpatogena svampar utsöndrar någon form
av toxin för att kunna bryta ner växternas biologiska och/eller fysiska försvar (Agrios G.N. 1988).
Frågan är om det kan ha någon påverkan på foderkvalliten. Däremot så har de säkert en
skördesänkande effekt om grödan är svampangripen.
Vallinsådd i sommarsådd spannmål: Vallgräsen som såtts in i vårspannmål var vid
provklippningarna var mycket små och till viss del undertryckta av spannmålen. Förmodligen har
skörd i mitten oktober varit i tidigaste laget för vallgräsarterna. Gräsarterna hade med största
sannolikhet gynnats av en senare skörd. Tyvärr känner man inte till vädret i förväg och det har funnits
en oro att hösten 2018 ska bli lika nederbördsrik som 2017.
Ts halt Att grovfoder ligger inom rätt intervall av ts-halt är en fördel på flera sätt. Låga ts-halter (<30
%) medför att risken för spill från ensilaget i form av pressvatten. Pressvattnet innehåller bland annat
många sockerarter, så det blir inte bara vätskeförluster utan även förluster av fodervärde. Att ensilera
så pass blött foder ger problem. Lättaste sättet att få ett bra ensilage är att samensilera med torrare
grovfoder, t.ex. halm i plansilo som kan suga upp pressvattnet och därmed höja fodervärdet i de
torrare skikten i plansilon. Även spannmål kan användas ihop med grönmassa.
Flera lantbrukare har samensilerat sina skördar av de sensommarsådda grödorna vid skörd med
etablerade vallar som skördats samtidigt Detta gör att det är svårt att vid skörd ta analyser vid skörd
som är användbara för att värdera det slutliga ensilaget. Ingen av de lantbrukare som besöktes har
varit intresserade av analys vid skörd. De har i så fall varit intresserade av att analysera när de börjar
utfodra med ensilaget i vår. Därför är bara ts-analyser tagna.
Jordens mikroorganismer I flera fält gick de lätt att se daggmaskarnas karakteristiska jordhögar
efter sina gångar. Det indikerar att det inte har varit för varmt och torrs för daggmaskar att överleva i
de halländska jordarna. Daggmaskar kan förflytta sig neråt i jordprofilen om det blir torrt i ytan, det
kan finnas en risk att antalet minskar vid mycket torrt väder. Förmodligen har resterande delar av
mikroorganismer som hjälper till att bryta ner organiskt material mm också kunnat överleva. Frågan
är hur varmt det varit i de översta jordlagren när lufttemperaturer når upp mot 35oC och hur
jordlevande organismer påverkas av så höga temperaturer och mycket dålig tillgång på vatten. Det bör
beaktas att mikroklimatet vid jordytan kan vara något helt annat än vad en väderstation visar. En
väderstation mäter temperatur på minst 120 m över marken. I en gröda som ger lä men där solen ändå
når markytan, kan temperaturen bli betydligt högre. Om de livsformerna i jorden försämras så har det
med stor sannolikhet en negativ effekt på växtodlingen.
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Bild 15: Daggmaskjordhögar

Byråkratiska begränsningar för handlingsfrihet
Under arbetet med att dokumentera genomförda strategier för att hantera torkans konsekvenser på
växtodlingen har många frågor kring om de åtgärder som gjorts får lov att göras med den lagstiftning
som reglerar lantbruket. Under 2018 har många lättnader i form av dispenser kommit och att
myndigheter inte har utfört de planerade kontroller de har ålagts. Detta agerande från Jordbruksverk,
de olika länsstyrelserna och kommunerna har underlättat mycket för lantbrukarna.
Om det framöver blir vanligare med extremväder, längre perioder med utebliven nederbörd eller
mycket nederbörd, höga temperaturer under lång tid eller låga temperaturer under längre perioder
kan dock befaras att de olika myndigheterna inte kan ha en sådan överseende syn på
regelefterlevnaden. Frågan blir då om lantbrukarna måste anpassa sig till befintliga regler som blir
svåra att både följa och bedriva sin verksamhet efter, eller om reglerna bör ses över så att de anpassas
till de klimatförändringar lantbruket är tvungna att anpassa sig till. Här nedan belyses några av de
problem kopplade till regler som projektet kunnat identifiera.
Markupplåtelse och tvärvillkor Under projektet har lantbrukare som odlat grödor efter
huvudgrödor för att andra ska kunna skörda varit med och en lantbrukare som lånat mark för en extra
skörd efter att arrendatorn tagit den skörd som planerats på fältet.
När det gäller direktstöden från EU så har den som söker stöden skyldighet att under hela
kalenderåret följa Tvärvillkoren. Tvärvillkoren är grundläggande lagkrav kring bland annat gödsling
djurmärkning och journalföring. Om inte Tvärvillkonen följs kan lantbrukarna få tvärvillkårsavdrag på
direktstöden som i normalfall är 3 % av stödsumman. Vilket kan bli kännbara avdrag om lantbrukaren
har mycket areal i sin ansökan. Om jordbruksmark upplåts till någon annan efter ordinarie gröda är
skördad och den verksamhetsutövaren inte följer tvärvillkoren, t.ex. använder icke godkänt
bekämpningsmedel så är det den som står för EU ansökan som får Tvärvillkorsavdrag, inte den som
utfört eller beställt bekämpningen. Det finns andra exempel där markutlånande kan bli rättsosäkert
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för den som söker direktstöd, t.ex. vid gödsling och bete. Tillexempel ska bortförsel av stallgödsel
journalföra annars kan verksamhetsutövaren få en miljösanktionsavgift. Men om en lantbrukare lånar
ett fält för att så en gröda som i exemplet med ensilagemajs, måste han journalföra den stallgödseln
han lägger där. Hur ska efterföljande arrendator förhålla sig till förfuktseffekt och eventuellt restkväve
vid beräkning av kvävebehov till 2019 års gröda. 2019 års brukare av fältet känner kanske inte ens till
att det varit två grödor på fältet.
Jordbruksverket bör ha i åtanke vid utformandet av stöd inför den nya stödperioden som beräknas
börja från och med 2020 att jordbrukets växtodling kommer med stor sannolikhet bli mer dynamiskt
framöver och behöva kunna situationsanpassas efter rådande väder och inte låsa sig fast vid att på ett
fält finns bara en gröda och en brukare per år.
Gödsling regleras främst i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62)
om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. I den föreskriften finns regler om när och hur
mycket kväve och fosfor som får ges för växtodling. Det finns även reglerat hur mottagande och
bortförande av stallgödsel ska journalföras.
Inom känsligt område finns begränsningar för hur mycket lättillgängligt kväve som får sprida inför
höstsådd. 60 kg N/ha för höstoljeväxter och 40 kg N/ha för övriga växtslag. (19 § SJVFS 2004:62). Det
finns inte någon definition av vad som räknas som höstsådd och därför är det inte helt givet att
begränsningen i 19§ skulle gälla för sådd av gröda under sensommar (juli-augusti) för skörd under
hösten samma år. I kommunikation med Jordbruksverket anser de att det är rimligt att räkna augusti
som en sommarmånad och att sådd i augusti därmed inte kan anses vara höstsådd, vilket gör att
begräsningen i § 19 inte är aktuell (Anna Holmkvist 2018 personligt meddelande).
Men en lantbrukare bör ta hänsyn till § 20 i samma föreskrift ”Inom känsliga områden ska tillförseln
av kväve via gödselmedel begränsas så att den inte överstiger den mängd som för avsedd gröda kan
anses vara nödvändig för att utnyttja växtplatsens produktionsförmåga. På jordbruksföretag ska
behovet av gödselkväve för den förväntade skördenivån beräknas efter att hänsyn tagits till
stallgödselns långtidseffekt, förfruktseffekt, eventuell mulljord samt tillförsel av stallgödsel och andra
organiska gödselmedel till årets gröda.
Vid beräkning av gödslingsbehovet till en enskild gröda ska utgångspunkten vara den förväntade
skördenivån för det aktuella fältet. I beräkningen ska de ingående posterna enligt bilaga 6 vara med.
Beräkningen ska dokumenteras genom en växtodlingsplan eller motsvarande. Beräkningen ska
användas som utgångspunkt för gödslingen.”
Det innebär att hänsyn ska ta till efterverkan av kväve i marken. I praktiken under sensommar tidig
höst 2018 ser det dock inte ut som om kvävet kommer loss, dvs mineraliseras så att den ny grödan kan
tillgodogöra sig kvävet. Frågan är ju också hur mycket restkväve som kan finnas kvar. Om förfrukten
varit vårspannmål och givan varit 120 kg N/ha och halv skörd fås kan grödan mycket väl ha förbrukat
> 60 kg N/ha och >10 kg N/ha försvunnit i denitrifikation eller andra kvävgas förluster till atmosfären.
Nästa fråga är hur mycket kväve eftergrödan behöver, förmodligen bör kvävegivan räkna som
spannmål om det är stråsäd med insådd till helsädesskörd men hur stor skörd är svår bedömt i
dagsläget utan försök. Vall med bara en skörd finns inte rekommendationer för. Raps finns det
rekommendationer för höstoljeväxter och de bör kunna följas som riktvärde.
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Företagsintervjuer - helhetsperspektiv
Helhetsperspektiv, företagande, innovation och lärande
Djupintervjuer genomfördes under slutet av oktober/början av november 2018. Ägare till sex halländska
lantbruksföretag med olika produktionsinriktning intervjuades vid bokade besök på gårdarna.
Intervjuerna varade ca 1-2 timmar per intervju, spelades in, transkriberades och analyserades därefter
enligt Gioia-metoden (Gioia et al. 2013).
Lantbruksföretagarna fick beskriva sig själva, sitt företag med dess affärsmodell samt företagets
utveckling. I dessa frågor vävdes in erfarenheter, idéer och lärande som kommit ur torkkrisen och
eventuellt tidigare upplevda krissituationer. Följdeffekter och påverkan av den strategiska utvecklingen
och ledningen av företaget diskuterades samt hur kommande krissituationer och utmanande situationer
kan underlättas. Intervjuguide finns som bilaga 1.

Generella utmaningar
Det finns tre generella faktorer eller utmaningar, som tydligt framträdde i intervjuerna. För det första
var ordet ”kris” något som de intervjuade ställde sig tveksamma till. De menade att det var ett starkt ord
att tala om kris efter sommarens torka, och gav exempel på flera andra saker som är och har varit
betydligt värre för dem som lantbruksföretagare. Exempelvis uppgavs vildsvinsproblematiken vara ett
större problem, eftersom de inte ser ett slut på detta, och inte själva kan påverka problemet. Som
lantbrukare och därmed familjeföretagare påverkas livet och företagandet av personliga kriser,
skilsmässor, sjukdomar osv, vilket också angavs som exempel på större kriser än torkan.
Den andra faktorn var den psykiska stressen som torkan och andra påfrestande situationer innebar. Vi
vet från forskningen att psykisk stress skapas genom bland annat obalans mellan krav och kontroll
(Karasek, 1979) exempelvis när vi inte själva kan påverka situationen, eller när vi har för höga krav men
inte tillräckligt stöd. Ovanstående exempel är faktorer som skapar psykisk stress.
Den tredje faktorn var strategisk planering, och hur detta påverkar såväl företagsledning, innovation
och lärande, som hur krissituationer och andra påfrestande situationer upplevs och hanteras.

Underlättande faktorer
Företagarnas mind-set, dvs. sätt att tänka och se på såväl sommarens torka som andra utmanande
situationer påverkar deras agerande. Erfarenheter från tidigare kriser eller likande situationer har
skapat lärande och gjort att de som exempelvis upplevt tidigare torka i början av 90-talet, likande 2018
års torka, var bättre förberedda genom att exempelvis ha visst lager av foder etc. Det uppgavs många
exempel på lärdomar från tidigare kriser som lantbrukarna haft nytta av vid senaste torkan. De som
agerat snabbt i början av sommaren genom exempelvis inköp av foder, säkrade avtal, samarbeten osv
har haft nytta av detta. Här har både erfarenhet och strategisk planering spelat stor roll. Genom att
veta vad man strategiskt vill med företaget och livet, har det varit lättare att både agera snabbt och på
ett bra sätt. Lantbrukarnas livssituation påverkar också hur de tar sig an utmanande situationer, bl a
eftersom familjen är så involverad i lantbruksföretagandet.

Förnyade arbetssätt, innovationer och utveckling
Kriser skapar nya sätt att tänka och agera, vilket getts åtskilliga exempel på, både när det gäller nya
samarbeten, innovativa arbetssätt, produkt- och processutveckling. En stor utmaning för de halländska
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lantbrukarna har varit, och är fortfarande, det motsatta till torkan, dvs. för mycket regn. Här har många
åtgärder gjorts för att dränera och underlätta brukandet vid stora regnmängder och blöta årstider, vilket
även visat sig vara till fördel vid torkan. Kriser skapar även försiktighet när det gäller t ex risktagande.
Även här spelar erfarenhet roll. En annan effekt av upplevda krissituationer är att de uppmuntrar och
synliggör vikten av strategisk planering och ledning. Vid intervjuerna framkom även här flera exempel
på att dessa områden utvecklats efter tidigare upplevda situationer, och att lantbrukarna med dessa
erfarenheter ifrågasätter och reflekterar mer än de gjorde innan de upplevt sådana situationer.
Sommarens torka innebar en stor ekonomisk utmaning, som tvingade fram affärsmässighet och struktur
i företagandet hos lantbrukarna.

Stöd för kommande utmaningar
Stödsystemet, dvs. kompetens och stöd på olika sätt både från myndigheter, rådgivnings- och
branschorganisationer, skulle kunna utvecklas för att underlätta kommande kriser och utmaningar. Ett
exempel som framkom vid intervjuerna var att aktörerna i stödsystemet skulle kunna bli bättre på att
agera tidigare, bla uppgavs exempel på s.k. torkmöten, vilka upplevdes positivt, men som skulle kunnat
ha hållits tidigare i mellersta Halland.
Rådgivningen behöver ligga i framkant i utvecklingen inför exempelvis klimatförändringar. De
intervjuade lantbrukarna menar att de själva är mycket pålästa och har tillgång till information på nätet
och via egna nätverk, och att de ser att rådgivningen behöver arbeta ännu hårdare för att vara i framkant
i utvecklingsfrågor. De ser också ett behov av att diskutera strategiska frågor utifrån ett
helhetsperspektiv, och att komplettera och samordna de diskussioner som idag förs inom exempelvis
olika produktionsgrenar av olika specialister/rådgivare från såväl rådgivningsorganisationer som
säljföretag och myndigheter. De ser en möjlighet att använda erfarenheter och skapa lärande, genom bla
ökad samverkan mellan aktörerna i stödsystemet. Även behovet av att tala om psykisk stress och
situationen för små familjeföretagare så som dessa lantbruks- och landsbygdsföretagare är, uppkom
som en del av framtida behov för utveckling.
Materialet från de här intervjuerna kommer att bearbetas ytterligare utanför detta projekt och
publiceras internationellt.
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Workshops och Slutseminarium
Workshop
Under projektet har tre workshop hållits i projektgruppen för att samordna och hitta nya infallsvinklar
i projektgruppen. Under projektet anpassades arbetet något efter vädrets utveckling. Då arbetet
påbörjades i augusti visste ingen att det skulle komma regn under hösten och att hösten dessutom
skulle ha så pass många bra skördetillfällen. Projektgruppen har även i möjligaste mån försökt delta på
olika sammankomster där torkan och dess effekter har diskuterats, detta för att inhämta information
och infallsvinklar.
En workshop var att besöka fältvandringen på Skepparslöv i Kristianstad den 5/10-2018 för att se och
lära vid en fältvandring i en demonstrationsodling av sommarsådda grovfodergrödor. Demoförsöket
var sått den 31/7 2018 efter spannmålsskörd och att jorden bearbetats 3 gånger med Carrier. Halva
demoodlingen hade fått en kvävegiva på 50 kg N/ha vid sådd. Odlingen bevattnades med 20 mm
vatten den 1/8 för att grödorna skulle gro. Sedan hade det kommit ca 100 mm regn.
Det gödslade ledet var visuellt bättre i alla grödor, diskussion om markens förmåga att leverera kväve
uppstod under fältvandringen. För att kväve ska mineraliseras krävs ett fungerande mikroliv i marken.
En tanke var hur maskar och jordbakterier mm har påverkats av den höga temperaturen. Visuellt såg
grödorna i Kristianstad trakten ut att ha betydligt mindre tillväxt än de grödor som provklippts i
Halland under samma tid. Med största sannolikhet beror det på att Halland fått ca 100 mm regn mer
än Kristianstad vid tidpunkten för fältvandringen.
Av de grödor som såtts i demoodlingen var foderrova och blandningen med luddvicker, blodklöver och
italienskt rajgräs de som såg intressantast ur. Bägge grödor var tänkta till bete. En iakttagelse gjorts
vid fältvandringen var att grovfoder odlat till efter bete kan vara mycket intressant så en mule är
mycket mer effektiv på att skörda grödan längre ner mot marken än en slåttermaskin.
De två övriga workshopen användes till att inom projektgruppen sammanställa lämpliga frågor och
arbetssätt. Det var ganska tidigt klart att dokumentationen från de olika gårdarna inte kan behandlas
som försöksresultat där det går att mäta effekter av insatser, då det finns många olika parametra som
påverkar resultatet. Parametra som det kan vara tal om som gör jämförelser mellan gårdar svåra kan
bland annat vara jordart, odlingshistorik och nederbördsvariationer Projektgruppen har även deltagit
på seminarium med anknytning till projekten så som Vallföreningens årsmöte samt Fältvandring i
mellangrödor på Bjärehalvön.

Slutseminarium
Slutseminarium hölls den 6:e december på Agrocenter utanför Falkenberg. I seminariet deltog 11
personer varav två lantbrukare och två representanter från länsstyrelsen. Power Points presentationen
ligger som bilaga till rapporten (Bilaga 2).
Efter gemensam genomgång av Växa Sveriges och Hushållningssällskapet Hallands dokumentation
diskuterades främst följande områden:
Det konstaterades att regnet som började komma i augusti och framåt räddade situationen för
grovfodertillgången. Erfarenheten från andra år är att den normala årsmedelnederbörden brukar
komma under året, med andra ord en lång torka följs oftast av en lång regnperiod. Det har gjort att för
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vissa grödor har flera jordbrukare inte vågat vänta in optimalt skördetidpunkt, dvs när grödan har nått
ett utvecklingsstadium då den har optimal fodervärde. Man har valt att skörda då vädret varit bra för
skörd, d.v.s. tidigare än vad som varit optimalt. Ingen hade heller kunnat förutse den milda hösten
med tillväxt in i november/december.
Den psykiska och sociala utsattheten lantbrukaren har i sitt arbete tog en stor del av diskussionstiden.
Byråkratins begränsningar i handlingsutrymme så som viss oklarhet kring direktstöden och
tvärvillkoren kopplade till dessa. Om en lantbrukare lånar ut sin mark under året för att
arrendatorn/”mark lånaren”
Växa Sverige har i sin analyser sett en tendens till både högt energiinnehåll och proteininnehåll. Hur
detta kan komma sig diskuterades. Högt energiinnehåll är ganska enkelt att förstå då det med största
sannolikhet har funnits gott om kväve i marken. Däremot det skördade fodrets höga innehåll av
protein svårare att förklara.
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Majsens vattenbehov
Under 2018 blev det tydligt att majsen har ett större vattenbehov än vad som tidigare varit känt.
Redan i början på juni började majsen se ut att lida av torkan. Kunskapen om majsens vattenbehov
och bevattningsstrategi har varit något bristfällig. För att få en förståelse av vad vattenförsörjningen
till majplantan betyder för skörden har en mindre litteraturstudie genomförts.

Majsens biokemi och fysiologi
Majs är en C4 växt, det innebär att majs skiljer sig hur den fysiologiskt binder CO2 vid fotosyntesen.
En C4 planta kan binda CO2 betydligt mer effektivt och i större mängd än en vanlig C3 planta som bara
använder atmosfärens CO2, medan en C4 planta även kan använda regenererat CO2. Att en C4 planta
inte bara behöver använda atmosfärisk CO2 medför att de kan ha klyvöppningarna stängda vid höga
temperaturer och därmed minska transpirationen. Photorespirationen är nästintill obefintlig i en C4
planta, medan mycket CO2 och O2 förloras i en C3 planta (Salisbury F.B. & Ross C.W, 1992).
Egenskapen att majsen är en C4 planta och kan ha effektiv fotosyntes utan öppna klyvöppningar gör
att i Sverige har det utgåtts från att majs har mindre vattenbehov än andra grödor.

Litteraturgenomgång bevattning till majs
I Sverige har majs odlats till ensilage i större skala sedan 1990-talet. I Halland har majs odlats till
grovfoder sedan 1980-talet. Vår kunskap om odlingsteknik i majs är därför inte så stor utan kunskap
bör sökas i länder där erfarenhet finns av att odla majs under torra förhållanden. Därför har en mindre
litteratursökning gjorts på bevattningsmanagement av majs i den amerikanska Mellanvästern.
Att det under majsens blomning är viktigt med god vattentillgång har varit känt länge, men det har
utgåtts ifrån att majsen på grund av sin torktålighet som C4 planta inte har så stort totalt
bevattningsbehov. Det i kombination med att Halland inte brukar ha försommartorka har gjort att
bevattning av majs inte har varit en aktuell fråga i Halland tidigare. I danska Dyrkningsvejledning
vanding (2015) så framhålls också att vattenberäkningar för bevattningsbehov bör starta i slutet av
juni. Redan i början av juni kunde syntes att majsen led av torka på Laholms slätten med
upprättstående, lätt hoprullade blad.
Majsens har ett grunt rotsystem vilket ger att den har svårt att ta upp vatten i djupare jordlager och att
vissa lättare jordar med dålig vattenbindande förmåga förmodligen redan i juni tömts på vatten.
En översiktlig litteratursökning på bevattning av majs i USA, där mycket majs odlas och i
Mellanvästern med inlandsklimat med sommartorka och brist på vatten genomfördes. Bevattning i
dessa trakter är kopplade till stora ekonomiska och miljömässiga värden. Grödorna behöver vatten för
att kunna ge skörd men samhället har brist på vatten så det är viktigt med bevattningsräkenskaper för
att utnyttja vattnet optimalt. (Kranz W. L. et. al., 2008)
I bevattningsmanagement instruktioner för Nebraska kan följande utläsas I ett majsfält beräknas
vattenförbrukningen fördelas på 20-30 % via avdunstning samt 70-80% via transpiration. Majsens
vattenbehov varierar under säsongen genom att små plantor har en lägre transpiration och därmed
lägre vattenbehov, för att få som störst vattenbehov då bladytan är störst när växten går från den
vegetativ till den generativa fasen. Vilket kan ses i figur 15. Kurvan A illustrerar det genomsnittliga
vattenbehovet i majs under en tioårs period i Nebraska, USA. Kurvan B illustrerar den dagliga
variationen av transpiration under ett år. Utvecklingsstadierna är markerat med pilar över kurvorna.
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Författarna slår även fast att risken för störst negativ påverkan av vattenbrist i majs är under tidigare
etablering om det råder torka, d.v.s. marken kan inte leverera vatten till växterna.

Diagram 4 Schematisk skiss över majsens vattenbehov vid olika utvecklingsstadier.
Hur lång tid en enskild majssort behöver för att kunna utvecklas till full skörd har också betydelse. I
Sverige används det kanadensiska begreppet FAO-tal för att sorter med olika behov av längd på
växtsäsong för att hinna mogna. Enligt Kranz W. L. et. al.( 2008) har en majssort med lägre krav på
växtsäsongens längd, det som oftas kallar en tidig sort, lägre totalt vattenbehov under säsongen än en
majssort med krav på längre växtodlingssäsong. Majssorter med kortare krav på växtsäsong har dock
en lägre skördepotential.
Majs kan inte på grund av sitt grunda rotsystem ta upp så stor del av vattnet i lägre jordlager. I Figur
17 kan ses en schematisk bild över hur fördelningen av var vatten tas upp görs av en majsplanta (Kranz
W. L. et. al. 2008). Den kunskapen kan vara intressant när bevattningsstrategi i majs planerar, att inte
för stora bevattningsgivor ska läggas då vattnet riskerar tränga ner så djupt att majsen inte kan
tillgodogöra bevattningsvattnet.

Diagram 5: Rotzonens upptag av vatten i olika jorddjup och under
majsens utvecklingsstadier (Kranz W. L. et. al. 2008).
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Enligt Rhoads. (2000) så kan majs tillgodogöra sig 50 % av jordens vatten innan majsen börjar lida av
torkstress. Som nämnts tidigare i denna rapport har jordarten stor betydelse för hur mycket vatten en
jord kan innehålla. Med andra ord kan en majs lida av torka betydligt tidigare på en lätt jord än på en
jord med lera.
Tabell 5: Genomsnittligt vattenbehov vid olika utvecklingsstadier hos en majsplanta
som behöver 113 dagar för att mogna i Nebraska (Kranz et.al. 2008)
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Diskussion/Slutsatser
Kartläggningen konsekvenser för 2018 års torka på grovfoderproduktionen i Halland visar att de
halländska lantbrukarna klarade grovfoderproduktionen bättre än befarat med hjälp av olika insatser.
Nederbörden som kom under hösten, från och med augusti, var dock med till att rädda situationen.
Lantbrukare har att hantera komplexa frågeställningar och problem i sina företag och de är inte sällan
ganska ensamma om att fatta beslut. I djupintervjuerna framstod vikten av att ha bra stödstrukturer i
form av rådgivare, myndigheter och branschorganisationer men också att ha stöd från familj och
kollegor. Vikten av att de tre förstnämnda stödstrukturerna samarbetar och att de kan agera snabbt
när lantbruken behöver råd poängterades.
Kartläggningen fann att det finns flera åtgärder för säkra en produktion av grovfoder även sent på
säsongen vid torka. Det går att etablera vårgrödor i juni/augusti och hinna få en skörd i oktober/
november på upp mot 30 ton/ha. Det blir dock ett blött foder som kan vara svårt att hantera vid
ensileringen.
Det tycks ha haft en god effekt av att etablera grödan med någon form av bearbetning. Direktsådd i
stubb tycks vara något sämre. Att göra någon form av återpackning har varit viktigt.
Utsädesmängderna tycks kunna hållas nere vid sådd under sensommaren, då bestockningen var god.
En tidig sådd var viktig för att få en hög ts-skörd. Bevattning av sensommarsådda grödorna tycks ha
haft en god effekt.
Någon form av startgödning tycks ha haft positiv effekt. Frågan om restkvävets storlek och betydelse
var svår att utröna och skulle behöva belysas mer. Eventuellt kan restkvävet vara bundet i den
organiska delen och behöva tillföra lättillgängligt kväve så att det kan bli tillgängligt för växterna.
Problem som observerades i sensommarssådd spannmål är svampsjukdomar, effekten av dessa i foder
är inte riktigt belysta. Förfrukten kan ha betydelse för svampangreppens storlek, liksom såtidpunkt
och väder.
Lantbrukarnas begränsning i handlingsfrihet orsakas ibland av byråkratiska krav. När det sker översyn
av föreskrifter och författningar måste det finnas handlingsutrymme att ändra agerande i fall av
oförutsägbara händelser, till exempel sommarens torka. Viktigt att lagstiftningen är tillämpbar på alla
former av lantbruk och att myndigheter förstår att lantbruk i Sverige i dag är inne i en stor förändring
vad gäller företagsstrukturer, djurhållning och odlingssätt. Lantbruk är dynamiskt över året och ett fält
är inte låst till en lantbrukare, men direktstöden och tillsynen är uppbyggda som om de vore det.
Viktigt att tillsynsmyndigheter har handlingsfrihet att kunna ge dispenser. Men också viktigt att det
finns likriktning så att det inte skiljer geografiskt för lantbrukare mellan län eller kommuner vilka
villkor olika myndigheter ställer för att bedriva lantbruk
Bevattning av majs visade sig vara viktigt även tidigt på säsongen 2018. Mer kunskap behövs
bevattningsstrategier på olika jordarter och i olika grödor. Även hur lantbrukare ska prioritera olika
grödor vid bevattning beroende på bevattningsbehov och tillgänglig vatten kapacitet behöver tas fram.
När det gäller bevattningsmanagement är det viktigt att ha tillgång till prognosmodeller, detta finns på
marknaden. Prognosmodeller är dock inte alltid anpassade efter svenska förhållande, som
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jordartsindelning mm. Utvärdering av bevattningsmodeller och översättning av bevattningsstrategier
för till exempel bevattning i majs till svenska förhållanden och jordarter hade varit av vikt och bör
kunna finansieras med offentliga medel då ökad svensk livsmedelsproduktion är prioriterat i den
nationella livsmedelsstrategin.
Det hade varit önskvärt med en tydlig prioritering från samhällets sida över hur hushållningen med
vatten ska ske mellan samhällets olika behov, där livsmedelsproduktionen borde vara prioriterat.
Torka drabbar växtodling direkt. Livsmedelsproduktionen och animalieproduktionen blir indirekt
drabbat. Nu finns bara rekommendationer för husdjurens vattenbehov inte för odling av spannmål,
potatis, grönsaker, grovfoder mm.
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Bilaga 1. Intervjuguide
Allmän info
1. Berätta om dig själv (ålder, familjestatus, roll i företaget mm).
2. Berätta om ditt företag (Inriktning, omsättning, resultat, personalstyrka, bolagsform,
ägandeform).
3. Vad säljer ni och till vem/vilka?
4. Vilken är er huvudsakliga inkomstkälla, dvs vad tjänar ni pengar på?
5. Hur samarbetar du/ni med andra aktörer?
6. Hur arbetar ni med företagets strategiska utveckling? Strategiska forum?
Kris (ge exempel på samtliga punkter…)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Torkan är ju nära i tiden, men har du upplevt någon kris i verksamheten förut?
Om ja, hade du förändrat något i verksamheten efter den tidigare krisen?
Förändrade arbetssätt? Ny teknik?
Hur tänkte du när det började bli torrt i juni? (strategier, tankar)
Vilket stöd fick du under krisen/efter krisen?
Vad var bra? Vad var mindre bra?
Vad saknade du?
Vad hade du kunnat göra tidigare, för att klara av krisen bättre?

15. Vilket stöd hade du behövt då?
16. Har du diskuterat detta med rådgivningen tidigare? Diskuterat med någon annan?
17. Har dispenser från Jordbruksverket underlättat? På vilket sätt?
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Kan du ge exempel på något du gjorde innan krisen, som du hade nytta av under/efter krisen?
Hur kan du förbereda dig själv framåt för liknande situationer och för andra typer av kriser?
Vad har du lärt dig av det som hänt och vad tar du med dig i framtiden?
Påverkar det hur mycket du satsar i ditt företag?
Påverkar det hur du riskmässigt sprider din verksamhet (ex fler typer av verksamheter)?
Förändrade arbetssätt? Ny teknik? (efter torkkrisen)

24.
25.
26.
27.

Diskuterar du risker i verksamheten? På vilket sätt? Vem/vilka diskuterar du med?
Hur ser du på din roll och ditt företagande nu? Har denna syn förändrats sedan innan krisen?
Hur påverkades familjen av krisen?
Hur skulle nya innovativa arbetssätt kunna utvecklas:
a. i egna verksamheten?
b. hos rådgivare och andra?

28. Har jag missat att fråga om något viktigt? Vill du göra något medskick till stödsystemet?
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Louise Zetterholm
www.hushallningssallskapet.se | 035-465 29 | info@hushallningssallskapet.se
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