Läget i fält med Hushållningssällskapens
växtodlingsrådgivare, hortorådgivare
och försöksledare
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Fältrapporten
Fältrapporten från Hushållningssällskapet visar läget i fält från norr till söder med
regelbundna rapporter, över odlingssäsongen. Rapporten baseras på intervjuer med
Hushållningssällskapets växtodlingsrådgivare över hela landet och den ger en inblick
i vad som är aktuellt i växtodlingen när det gäller skördeprognoser, sjukdomstryck,
insektsangrepp, kväveupptag och mycket annat.
Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

I denna fältrapport
•

Läget i fält från norr till söder

•

Viltskador - så har det förändrats de
senaste åren

•

Så bemöter rådgivarna och lantbrukarna
viltskadeproblemen i odlingarna

OBS! Frågorna är besvarade 3 och 4 september. Vi reserverar oss
för att läget kan ha förändrats sedan dess. Vänligen kontakta våra
rådgivare för dagsfärsk rapport. Texter: Boel Trulsson

Hushållningssällskapet
Norrbotten-Västerbotten

Kristina Sigfridsson Växtodling
kristina.sigfridsson@hushallningssallskapet.se
073-050 89 25

Hur är läget i fält nu?
Tröskningen är igång, men det ostadiga vädret
ställer till det. I de fyra nordligaste länen har vi
fått dispens för glyfosatbehandling före skörd,
det var på sina håll väldigt välkommet eftersom vi
lokalt har problem med framförallt liggsäd, men
även med grönskott.
Vad har ni för viltskadeproblem i området?
Har det skett någon förändring senaste åren?
Här i Norrbotten har vi lokalt stora problem med
renar som skadar vallarna. De betar vallarna på
hösten och på vintern orsakar de isbränna eftersom de packar snön som då blir till is. Ett annat
problem är när renar och rådjur äter av foder i
balar och silos och förorenar det. Även flyttfåglar
som tranor, gäss och svanar ställer till problem,
dels för att de äter ärtorna i grönfoderutsädet
efter sådd, dels för att de äter och trampar ner i
spannmålen före skörden.

Det är svårt att anpassa
odlingen efter renarna, vi
måste ju odla vall här hos
oss. Det krävs att renägarna
snabbt hämtar renarna när
de hittat en god vall, de gör
fort stor skada.

LULEÅ

Behöver du anpassa din rådgivning eller
lantbrukaren sin odling efter viltförekomst?
Har du förslag på vad drabbade lantbrukare
kan göra?
- Det är svårt att anpassa odlingen efter renarna,
vi måste ju odla vall här hos oss. Det krävs att
renägarna snabbt hämtar renarna när de hittat
en god vall, de gör fort stor skada, säger Kristina
Sigfridsson.
När det gäller fåglarna kan man välja att odla
vicker istället för ärter i grönfoderblandning, då
vickerfröna inte alls är lika smakliga för fåglarna.

Korn utanför Boden.
Foto: Kristina
Sigfridsson

Hushållningssällskapet
Jämtland

Anna Dencker Växtodling
anna.dencker@hushallningssallskapet.se
070-284 48 38

Hur är läget i fält nu?
Just nu är man igång med vallskörd och slår
antingen en sen andraskörd eller tredjeskörd,
samt skördar grönfoder av exempelvis ärter eller
havre. Man skördar även helsäd som skördas vid
degmognad. Spannmålströskningen är inte igång
än. I länet har vi områdesvis haft stora problem
med grönskott, vilket ger stora skillnader i utvecklingsstadier.
Nu har vi i Norrland fått dispens som gör att vi
får glyfosatbehandla spannmålen före skörd,
för att uppnå en jämn mognad. Det är väldigt
positivt för lantbruken här i området, säger Anna
Dencker.
När det gäller skördenivåer på vallen gav förstaskörden ungefär 75 procent av normalskörd, dock
var materialet väldigt torrt. Andraskörden var
ganska normal och tredjeskörden ser ut att bli
väldigt bra. Det har varit ganska kallt vilket gjort
att vallarna vuxit långsamt men blivit väldigt täta
och fina. De frostskador man kunde se i våras
är nu svåra att se. Vallarna har återhämtat sig

ÅS

bra, men en hel del åtgärder har gjorts på många
ställen.
I spannmålen har man sett en del angrepp av
minerarflugor, dock har torkan påverkat grödan
mer. I många fall har bara huvudskottet matats
medan sidoskotten varit väldigt omogna.
Vad har ni för viltskadeproblem i området?
Har det skett någon förändring senaste åren?
De viltproblem vi hör talas om här är tranor och
gäss, som äter i framförallt spannmålen när den
börjar mogna. De äter även gärna utsädet till
grönfoder med ärter. Fåglarna gör även skador i
gräs.
Behöver du anpassa din rådgivning eller
lantbrukaren sin odling efter viltförekomst?
Har du förslag på vad drabbade lantbrukare
kan göra?
Vi uppmanar lantbrukarna att kontakta Länsstyrelsen, som dels kan ersätta dem för skador,
dels kan hjälpa dem med åtgärder mot fåglarna.

Nu har vi i Norrland fått dispens som gör
att vi får glyfosatbehandla spannmålen före
skörd, för att uppnå en jämn mognad. Det är
väldigt positivt för lantbruken här i området.

Hushållningssällskapet
HS Konsult

BOLLNÄS

Henrik Bergman Växtodling
henrik.bergman@hushallningssallskapet.se
073-039 14 16

Hur är läget i fält nu?
Skörden är i full gång i området. Man börjar bli
klar med höstgrödorna, men det finns mycket
vårsäd kvar. Vårsäden har mognat ojämnt och
har mycket grönskott, efter att det först varit
varmt och torrt vilket hämmade huvudskotten
och sedan kom regn vilket gjorde att sidoskotten
utvecklades och har växt sig högre än huvudskotten, det är dock väldigt stor variation beroende på
jordart och lokala regn. I vårsäden har skörden
varit klen på en del håll, förmodligen på grund av
torkan i juni, medan höstsäden gett normala till
bra skördar som tröskats under bra förhållanden.
Nu hoppas vi på några veckor med fint väder för
skörd av vårsäden. I vallodlingarna är man igång
med tredjeskörden.
Höstsådden är igång och man sår mer höstsått i
år än normalt tack vare den tidiga skörden.

Vårt största problem är fåglar. Tranor och gäss
gör skador på försommaren och kajor precis före
skörd. Vi kan se flockar med tusen kajor som äter
av den tröskmogna spannmålen. Fåglarna är ett
ökande problem och framförallt ökar antalet gäss,
säger Henrik Bergman.
Lokalt har vi problem med björn som dels förstör
ensilagebalar, dels trampar ner grödan och dessutom äter framförallt havre.
Behöver du anpassa din rådgivning eller
lantbrukaren sin odling efter viltförekomst?
Har du förslag på vad drabbade lantbrukare
kan göra?
Det vi gör är att vi tipsar om olika typer av skrämmor,
men det är svårt att hitta lösningar som fungerar
i slutänden. Vi försöker även propagera för att
drabbade lantbrukare ska ansöka om tillstånd för
skyddsjakt.

Vad har ni för viltskadeproblem i området?
Har det skett någon förändring senaste åren?
Vi har inte så stora problem med vilt. Det finns
vildsvin i södra Dalarna.

Skador av kajor i
havre. Foto: Henrik
Bergman

Vårt största problem är
fåglar. Vi kan se flockar
med tusen kajor som
äter av den tröskmogna
spannmålen.

Kajor har gått hårt åt
havren.
Foto: Henrik Bergman

Vårkorn, skador av
Kanadagäss.
Foto: Henrik Bergman

Hushållningssällskapet
HS Konsult

STRÄNGNÄS
Richard Eriksson Växtodling
richard.eriksson@hushallningssallskapet.se
072-402 12 35

Hur är läget i fält nu?
Det mesta är färdigtröskat, men det finns vårraps
kvar.
– I stort sett har skörden gått väldigt bra, tack
vare det stabila vädret och låga vattenhalter. Några olika lantbrukare har sagt att årets skörd var
den lättaste de någonsin upplevt, säger Richard
Eriksson.
Höstsäden har gett bra skördar, medan det
vårsådda varit sämre, förmodligen på grund av
den torra våren som gav grödorna en sämre start.
Höstrapsen har många varit nöjda med och man
har sett en del skördar på över fyra ton, vilket är
bra i vårt område.
De flesta sådde höstraps för ungefär en månad
sedan, men eftersom det varit torrt har den inte
kommit upp förrän nu när det regnat. Vi är oroliga för att den har lönngrott, så det ska bli spännande att se om rapsen kommer upp eller inte.
Kommer den inte upp, får vi fatta beslut om man
ska så höstvete eller vårsäd istället. Än så länge
har man inte sett några angrepp av skadegörare i
höstrapsen, dock gör man i hög grad förebyggande
bekämpning av sniglar.
Höstvetesådden bör vara igång i nästa vecka
(vecka 37), några enstaka har redan sått.

Vad har ni för viltskadeproblem i området?
Har det skett någon förändring senaste åren?
Vi har problem med allt! Vildsvin, dovhjort, kronhjort och älg.
– Totalt sett är vildsvinen det största problemet,
men lokalt kan dovhjortarna åstadkomma totala
skador. Det finns inget kvar när de dragit fram,
dels äter de upp grödan, dels trampar de ner den.
Man har sett flockar med upp till 150 dovhjortar i
och de förstör precis allt, säger Richard Eriksson.
Höstraps är den gröda som är hårdast drabbad.
Problemen med vilt är ökande.
Behöver du anpassa din rådgivning eller
lantbrukaren sin odling efter viltförekomst?
Har du förslag på vad drabbade lantbrukare
kan göra?
Många lantbrukare väljer bort att odla höstraps,
det finns ändå inget kvar av grödan på våren. Det
enda botemedlet mot detta är att man minskar på
viltstammarna, men tyvärr har jägarna och ibland
jordägarna inte samma bild av detta problem som
lantbrukarna har, det är helt enkelt motstridiga
intressen. Lantbrukarna får välja att odla grödor
som är mindre smakliga för viltet. En bra idé
är de burar som man sätter upp på en liten del
av fältet, för att visa hur grödan sett ut, utan
viltskador. Det ger en bra referens exempelvis vid
arrendediskussioner, då lantbrukaren kan visa för
markägaren vad viltet ställer till med.

Man har sett flockar med upp till 150 dovhjortar i
och de förstör precis allt.

Vildsvinsskador i Växjö. – Bonden fick rädda grovfoderförsörjningen
med att så majs på dessa fält efter grisens härjningar. Om vi får så här
mycket gris i Västsverige så hade inte majs varit ett alternativ på lerorna.
Och grisarna är på frammars även här, säger Martin Niklasson.
Foto: Martin Niklasson

Hushållningssällskapet
HS Konsult

BRUNNBY
Alexia von Ehrenheim Växtodling
alexia.von.ehrenheim@hushallningssallskapet.se
070-758 20 26

Hur är läget i fält nu?
Det är relativt färdigtröskat i området. Det är
mest vårsäd kvar att tröska. Många blev klara igår
(2 september), idag regnar det.
- Generellt sett har vi haft bra skördenivåer.
Höstgrödorna har varit jämna och bra, medan
vårsäden varit mer blandad, där havre varit bra
och kornet varit mer ojämnt. Totalt sett ligger
skördarna över medel, men det har inte synts
några rekordskördar, säger Alexia von Ehrenheim.
Höstrapssådden ser tveksam ut. Det som såddes
i månadsskiftet juli-augusti ser något bättre
ut, även om det varit problem med sniglar och
insekter. Mycket av arealen såddes sent, när det
var torrt, vilket gett dålig och ojämn uppkomst.
De kommande veckorna är spännande, det är ett
svårt läge för höstrapsen, men får vi en mild och
fin höst kan det bli bra, trots tveksam etablering.
Sådden av höstsäd är i full gång. Just nu sår man
höstkorn och i denna vecka bör även höstvetesådden komma igång. Vi fick regn under den
gångna helgen, men mängderna varierade mycket,
från åtta till femtio millimeter. De som fick mest
nederbörd har inte kunnat börja så än, så det är
väldigt olika förutsättningar. Totalt sett ser det
bra ut med höstetableringarna.

Vad har ni för viltskadeproblem i området?
Har det skett någon förändring senaste åren?
Omfattningen av viltskador är blandad i länet.
Generellt är det mer vilt ju närmre Mälaren man
kommer och mellanbygderna är mer påverkade
än slättbygderna. Vildsvinsproblemen ökar, men
det är inte så många som har väldigt stora problem
med dem. Det syns tydligt om man arbetar aktivt
med jakt. Vildsvinen drar sig allt längre norrut
och nu finns de i södra Dalarna. Det finns en del
hjort, som lokalt ställer till problem.
Behöver du anpassa din rådgivning eller
lantbrukaren sin odling efter viltförekomst?
Har du förslag på vad drabbade lantbrukare
kan göra?
I huvudsak behöver jag inte anpassa min rådgivning efter viltproblematik, men i vissa områden
måste valet av grödor anpassas. Man antingen
väljer bort raps, ärtor och bönor eller placerar
dem på fält som inte är så utsatta för det vilda.
Detta gör att man får färre möjligheter för odling
av avbrottsgrödor. I Västmanland finns totalt
sett lite vall och mycket slättbygd, vilket gör att
viltproblemen blir mindre.

Generellt sett har vi haft bra skördenivåer.
Höstgrödorna har varit jämna och bra, medan vårsäden
varit mer blandad, där havre varit bra och kornet varit mer
ojämnt. Totalt sett ligger skördarna över medel, men det
har inte synts några rekordskördar.

Hushållningssällskapet
Gotland

Stefan Uddin Växtodling
stefan.uddin@hushallningssallskapet.se
070-710 22 11

GOTLAND

Hur är läget i fält nu?
Nu ser det bra ut i fält, vi har fått en del regn, men
tidigare var det torrt. På mulljordarna finns en del
kvar att tröska, men än så länge känns det lugnt.

Höstvetesådden har inte kommit igång än, men
som det ser ut nu, med fukt i jorden, borde det
bli bra, förutsatt att det inte kommer för mycket
regn.

- Spannmålen har gett skördar som varit normala
till lite över normala, medan oljeväxterna har
varit under normalskördar med låga rymdvikter.
Ärterna har gett ungefär halv skörd där man inte
bevattnat och lite under normalskörd där man
kunnat vattna, säger Stefan Uddin.

Vad har ni för viltskadeproblem i området?
Har det skett någon förändring senaste åren?
I jordbruket har vi inga större problem med vilt.
Vitkindad gås och svan kan göra skador i vallar
och höstsäd. Vildkaninen, rabbis, som lever i
kolonier kan väldigt lokalt ställa till stora skador i
vallar. I skogsbruket har man däremot stora
problem med rådjur.

När det gäller grovfoder bör det finnas tillräckligt
på Gotland, men det kan vara så att man behöver
fördela om det då skördarna varierat en del.
Man har sått en del höstraps som nu börjar komma
upp. Den totala höstrapsarealen blir mindre än
normalt eftersom det varit torrt och en del därför
låtit bli att så. Angrepp av rapsjordloppa och
kålbladsstekellarv finns, däremot har man inte
sett sniglar än.

Behöver du anpassa din rådgivning eller
lantbrukaren sin odling efter viltförekomst?
Har du förslag på vad drabbade lantbrukare
kan göra?
Tack vare de små problemen behöver man inte ta
någon större hänsyn till viltet i rådgivningen.

Spannmålen har gett skördar som varit normala till
lite över normala, medan oljeväxterna har varit under
normalskördar med låga rymdvikter. Ärterna har gett
ungefär halv skörd där man inte bevattnat och lite
under normalskörd där man kunnat vattna.

Hushållningssällskapet
Östergötland

Christian Danielsson Växtodling
christian.danielsson@hushallningssallskapet.se
070-829 08 56

Hur är läget i fält nu?
Det mesta är färdigtröskat, men det finns enstaka
fält med framförallt åkerböna kvar att tröska.
Överlag har det varit bra skördar i alla grödor,
med lite variationer. Höstrapsen har varit väldigt
bra på de fält som såg bra ut efter vintern.
Den tidigt sådda höstrapsen såddes när det fanns
lite fukt i marken och den ser bra ut, medan den
som är sådd senare har påverkats lite av den torra
väderleken. Man ligger just nu i startgroparna för
sådd av höstvete. Råg, rågvete och höstkorn har
börjats med tidigare. Det har nu kommit regn på
flera håll i länet medan det lokalt fortfarande är
torrt i fält.
Vad har ni för viltskadeproblem i området?
Har det skett någon förändring senaste åren?
Man har problem med gäss omkring Vättern och
Tåkern, och i mellanbygden i länet är det vildsvin
och hjort som ställer till problem. Problemen
med vildsvin och hjort är ökande, det börjar även
synas skador av vildsvin ute på slätten.

VRETA

Behöver du anpassa din rådgivning eller
lantbrukaren sin odling efter viltförekomst?
Har du förslag på vad drabbade lantbrukare
kan göra?
Det man gör för att anpassa sin växtodling efter
problemen med viltet är att man väljer bort
exempelvis ärter. Vissa lantbrukare har testat
att hägna in sina fält, men det är kräver mycket
arbete. Man kan välja mer borstiga grödor, som
inte gillas av djuren. En annan anpassning är att
inte låta sina vallar ligga för länge. Ligger vallarna
länge, ökar mängden kvickrot i vallarna vilket
vildsvinen gillar, därför går vildsvinen gärna ut
och bökar i dessa fält, med stora skador som följd.
På mindre fält i skogsområden är det svårt att
göra något åt angreppen, vildsvinen äter vad som
finns att tillgå. När det gäller raps kan det vara ett
alternativ att välja dvärghybridsorter, som har en
lägre tillväxtpunkt och då blir mindre känsliga för
betskador av älg och hjort.
Den mest effektiva lösningen mot viltproblemen
är att jaga hårdare. Det är den enda långsiktiga
lösningen, säger Christian Danielsson.

Vildsvinsbök i höstvete. Foto: Christian
Danielsson

Den mest effektiva
lösningen mot viltproblemen är att jaga
hårdare. Det är den
enda långsiktiga
lösningen.

Hushållningssällskapet
Jönköping

Andreas Svensson Växtodling
andreas.svensson@hushallningssallskapet.se
070-829 09 71

Hur är läget i fält nu?
Det mesta i området är tröskat, men det finns
lite havre kvar. Skördenivåerna har varit väldigt
varierande. I exempelvis Skärstadsdalen har man
fått fina höstvete- och höstrapsskördar och lantbrukarna där är väldigt nöjda. I Habotrakten har
man fått fina havreskördar. De sämre skördarna i
andra områden kan bero på att det i slutet av maj
var ovanligt kallt, man mätte sju minusgrader
som lägst. När det gäller vallarna har man fått allt
ifrån toppskördar till skördar som gett 60 procent
av normalskörd.
Man ligger i startgroparna med höstsådden.
Några få, med stora arealer att så, har börjat så
smått. Höstrapsen har börjat komma upp och än
så länge har man inte sett några skadegörare.
Vad har ni för viltskadeproblem i området?
Har det skett någon förändring senaste åren?
Vildsvinspopulationen har ökat från att man sett

HUSKVARNA

dem sporadiskt till att de blivit ett stort problem.
En lantbrukare har nämnt att man sett så många
som 90 grisar på samma åtelkamerabild. Vildsvinen är tveklöst det största viltproblemet i
området. Man har även problem med tranor och
gäss, framförallt mot Bredarydstrakten.
Behöver du anpassa din rådgivning eller
lantbrukaren sin odling efter viltförekomst?
Har du förslag på vad drabbade lantbrukare
kan göra?
– Vi har några potatisodlare i området som har
slutat med potatis då de inte kunnat hantera
vildsvinen, säger Andreas Svensson.
De som odlar helsäd har varit tvungna att byta
från havre-ärtblandning till blandning med vårrågvete och lupin alternativt blandning med korn
och vicker. I de gristäta områdena har man helt
slutat med havreodling.

Vi har några potatisodlare i området
som har slutat med potatis då de inte
kunnat hantera vildsvinen.

Hushållningssällskapet
Västra

KARLSTAD
Pia Björsell Växtodling
pia.bjorsell@hushallningssallskapet.se
072-402 35 14

Hur är läget i fält nu?
Alla höstgrödor är tröskade, men det finns vårgrödor kvar att tröska. Grönskott ställer till det
i vårgrödorna genom vattenhalter på 20 till 25
procent. Det har även varit lite ostadigt väder på
sistone. Skördarna har varit bra, runt normalnivåer och lite under normalt på de lättare jordarna
på grund av torkan. Lantbrukarna verkar vara
nöjda, men det har inte varit några rekordskördar.
Man är igång med tredjeskörden av vallarna och
man har fått in rejält med grovfoder.
Man har sått en del höstkorn och man börjar med
höstvetet i dagarna och det är bra förhållanden
för sådd. Höstrapsen ser bra ut, den har fyra till
fem örtblad och har kommit upp jämnt. Det har
varit en del problem med angrepp av kålbladsstekellarver på den tidigast sådda rapsen och de
kan vara väldigt glupska. Inga rapsjordsloppsangrepp har synts hittills.
Vad har ni för viltskadeproblem i området?
Har det skett någon förändring senaste åren?
Man har haft problem med älg och rådjur sedan
tidigare. Numera ställer även vildsvin samt kronoch dovhjort till skador och de är ett ökande
problem. Man har även problem med gäss, tranor
och svanar. Oavsett djurslag är skadorna ungefär

Gulskål i fält för att
upptäcka kålbladsstekel
och rapsjordloppa.
Foto: Pia Björsell

de samma; de äter av grödorna, lägger sig i grödorna och trampar runt i dem. Man har även sett
hur älgar sparkar upp potatis ur jorden. Vildsvinen
ställer till mycket oreda i vallarna eftersom de
dessutom bökar upp sten och jord, som orsakar
problem vid skörden. Man kan se hur djuren
vallfärdar till rapsfält under hösten och tidig vår.
Gäss, älg och svanar är de största problemen när
man ser till hela Värmland. Lokalt kan dock hjort
och vildsvin ställa till väldigt stora skador.
Behöver du anpassa din rådgivning eller
lantbrukaren sin odling efter viltförekomst?
Har du förslag på vad drabbade lantbrukare
kan göra?
De anpassningar man gör är att inte odla havre,
ärter och raps, framförallt inte på små, skogsnära
skiften. Det skulle helt enkelt inte bli någon gröda
kvar.
- Lantbrukarna måste anpassa sin växtföljd efter
det vilda. Exempelvis kan man välja korn och
råg, som är två grödor som är lite mer borstiga än
havre, och därför inte gillas lika mycket av djuren,
säger Pia Björsell.
Andra råd är att kontakta Länsstyrelsen för att få
hjälp med skrämmor mot fåglarna.

Lantbrukarna måste
anpassa sin växtföljd efter
det vilda. Exempelvis kan
man välja korn och råg,
som är två grödor som är
lite mer borstiga än havre,
och därför inte gillas lika
mycket av djuren.

Gässbetad vall i
Orust, Bohuslän.
Foto: Jakob Eriksson.

Skador av hjort i nordvästra Västergötland.
Foto: Henrik Nilsson

Vildsvinsskador i vete,
nordvästra Västergötland.
Foto: Henrik Nilsson

Hushållningssällskapet
Västra

Martin Niklasson Växtodling
martin.niklasson@hushallningssallskapet.se
0521-72 55 22

Hur är läget i fält nu?
Skörden går mot sitt slut i området. I slättbygderna finns det lite åkerböna kvar och i mellanbygderna vårsäd. I vårsäden har man haft problem
med grönskott, beroende på att grödan vuxit om
efter torkan, men nu verkar allt vara moget. Även
tredjeskörden av vallarna är avslutad. Det har
varit väldigt fina skördeförhållanden i området,
vilket inte är det normala, då det ofta är blött och
besvärligt. Skördenivåerna för höstsäd är lägre
än normalt, beroende på den våta och besvärliga
tiden efter sådd. Däremot är nivåerna för vårsäd
ganska normala eller över medelskörd, trots
vårens torka, men nederbörden senare under
säsongen kompenserade. Höstrapsskörden var
väldigt fin. För vallskörden var förstaskörden mager
på grund av torka medan andra- och tredjeskörden var bra, vallarna kompenserade med
råge genom god återväxt och det finns gott om
grovfoder.
För eko-odlarna i området har det varit en kämpig
säsong, det har varit svårt att få kvävet att räcka
till tidigt på säsongen och på grund av torkan har
ogräset i vissa fall tagit överhand, säger Martin
Niklasson.
Höstrapsen såddes i början av augusti och har nu
fem blad. Man har inte sett så många skadegörare, dock bekämpar man oftast sniglar förebyggande i höstrapsen. Sådd av höstsäd är på gång,
några har börjat. Det är torra och fina förhållanden, till skillnad från det normala med blöt jord
och besvärliga förhållanden. Det är en avvägning
om när man ska så. Att så tidigt ökar risken för
insektsangrepp samtidigt som senare sådd ökar
risken för sämre förhållanden i jorden.

KUNGÄLV

Vad har ni för viltskadeproblem i området?
Har det skett någon förändring senaste åren?
Det största problemet med vilt i Västsverige är
kanadagäss. De finns främst utmed kustlinjen
och vid insjöar. De äter upp grödan och skitar
ner. Problemet har varit det samma under tio till
femton år.
- Vildsvinen är i vissa områden ett väldigt stort
och ökande problem, både i antal och utbredning.
Att man på vissa platser utfodrar vildsvinen är en
viktig orsak till problemen. Det borde stoppas,
säger Martin Niklasson.
Lokalt kan hjort skapa stora problem.
I mellanbygder kan älg ställa till stora skador men
det är inget nytt bekymmer. Ofta tänker man att
älgen främst äter raps och spannmål, men även
vallar blir hårt betade. Försök med stängsling har
givit stora utslag.
Behöver du anpassa din rådgivning eller
lantbrukaren sin odling efter viltförekomst?
Har du förslag på vad drabbade lantbrukare
kan göra?
Åtgärder man gör för att minska viltskadorna är
bland annat att man väljer andra grödor. I älgtäta
områden undviker man havre och väljer korn och
vårrågvete istället. Där det finns många vildsvin
väljer man ofta att ”lappa och laga” sina skadade
vallar samt byta spannmålslag men det hjälper
dåligt. Länsstyrelsen kan hjälpa till med fågelskrämmor.

Att man på vissa platser utfodrar vildsvinen är en
viktig orsak till problemen. Det borde stoppas.

Hushållningssällskapet
Sjuhärad

Ola Hallin Försök
ola.hallin@hushallningssallskapet.se
070-170 92 25

Hur är läget i fält nu?
Det mesta i området är tröskat och det har varit
bra skördar. Dock har det varit problem med
grönskott i vårsäden. Många är igång med en fjärde
vallskörd, trots att de från början planerat tre
skördar, men man valde kortare intervall mellan
de tidigare skördarna.
Sådd av höstsäd har precis börjat, men just nu
är det för blött för att kunna så. Vi önskar oss
en vecka med fint och stabilt väder. Tidigare har
vädret varit väldigt omväxlande.
Vad har ni för viltskadeproblem i området?
Har det skett någon förändring senaste åren?
Vildsvin är ett stort och ökande problem i området,
som består av mycket blandning av skog och åker.
Vildsvinen ökar både i antal och i utbredning
och de kan förstöra hela vallar och i nästa steg
vallskördemaskinerna. Även hjortarna ökar. Gäss
kan lokalt ställa till väldigt stora problem genom
att de kan förstöra en hel vallskörd.

LÄNGHEM

Behöver du anpassa din rådgivning eller
lantbrukaren sin odling efter viltförekomst?
Har du förslag på vad drabbade lantbrukare
kan göra?
Lantbrukarna i områden med vildsvin lägger
mycket tid på att skydda sina grödor och de måste
anpassa sina grödval efter grisarna. Det innebär
mindre areal spannmål och mer vall, men det
ställer till problem i detta område, eftersom det
redan odlas mycket vall.
I och med att problemen med vildsvin ökar blir
det svårare för lantbrukarna att producera foderspannmål och proteinfoder till djuren, säger Ola
Hallin.
I vissa områden kan inte majs odlas på grund av
stor risk för skador och skördebortfall orsakade
av vildsvin. Lantbrukarna jobbar med åtgärder
som ökad skyddsjakt för att minska problemen.
Det är viktigt att kunna fortsätta odla!

I och med att problemen med vildsvin ökar
blir det svårare för lantbrukarna att producera
foderspannmål och proteinfoder till djuren.

Hushållningssällskapet
Kalmar Kronoberg Blekinge

Therese Tarler Växtodling
therese.tarler@hushallningssallskapet.se
070-605 67 55

Hur är läget i fält nu?
Det mesta, 90 till 95 procent, i trakten är tröskat
och det ligger lite halm kvar i strängar. Skördenivåerna har varit bra i spannmål och raps, från
medelskördar och uppåt. Många lantbrukare är
nöjda med årets skörd.
Den tidigast sådda rapsen, som såddes runt 10 till
15 augusti har nu fått sitt första örtbladspar och
man har sett lite angrepp av rapsjordloppa och
sniglar. Rapsen som såddes senare, runt den 20
till 25 augusti, grodde omedelbart, till skillnad
från den tidigast sådda. Den sent sådda har
hittills klarat sig utan insektsangrepp och andra
skadegörare.
Man är igång och bekämpar spillsäd i området.
Sådd av höstspannmål är inte igång än, men man
bör börja med höstkorn och höstråg under nästa
vecka.
Under nästa vecka början skörden av stärkelsepotatis. Provgrävningarna har visat på goda skördar.
Det har helt enkelt varit en bra sommar för odling
av stärkelsepotatis.
Majsen påverkades av veckorna med höga temperaturer, men den har kommit igång igen efter
regnet och man avvaktar med skörden.

KALMAR

Vad har ni för viltskadeproblem i området?
Har det skett någon förändring senaste åren?
Vildsvinen ökar, framförallt i skogsnära områden.
Vissa gårdar har väldigt stora problem med
vildsvinen, framförallt inåt i landet där de kan
äta upp hela fält. På Öland har man inga stora
bekymmer med vildsvinen, däremot har man
problem med hjort och rådjur, som betar hårt och
då ställer till med stora bekymmer.
Behöver du anpassa din rådgivning eller
lantbrukaren sin odling efter viltförekomst?
Har du förslag på vad drabbade lantbrukare
kan göra?
Det viktigaste är att man har ett bra jägarteam.
För att få bukt med vildsvinen är det viktigt
att jaga dem aktivt. En annan åtgärd är att så
spannmål inne i skogen för att locka vildsvinen
ifrån vallar och andra grödor. Man har slutat att
så havre- och ärtblandning till helsädsensilage i
vissa skogsområden, säger Therese Tarler.
I slättområdena har man ännu inte ändrat sin
odling på grund av vildsvinen
Det borde vara lättare att sälja vildsvinsköttet, så
att intresset för jakten ökar.

För att få bukt med vildsvinen är det viktigt att jaga
dem aktivt. En annan åtgärd är att så spannmål inne i
skogen för att locka vildsvinen ifrån vallar och andra
grödor. Man har slutat att så havre- och ärtblandning
till helsädsensilage i vissa skogsområden.

Hushållningssällskapet
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Louise Zetterholm Växtodling
louise.zetterholm@hushallningssallskapet.se
070-001 90 44

Hur är läget i fält nu?
Skörden är i stort sett avklarad nu, det finns några
enstaka fält kvar att tröska. Spannmålsskördarna
har varit på hyfsade nivåer, även om hagel och
häftiga regnskurar ställt till det på sina håll.
Höstrapsen börjar komma upp och man är igång
med ogräs- och insektsbekämpning. Insekterna
man bekämpar är rapsjordloppa och kålbladsstekellarv. På styvare jordar med mycket struktur
har man bekämpat förebyggande mot sniglar.
Sniglarna har överlevt torkan.
Vad har ni för viltskadeproblem i området?
Har det skett någon förändring senaste åren?
När man kommer närmre skogsbygderna blir
vildsvin ett stort problem.

LILLA BÖSLID

Lagstiftningen kring arealstöd och miljöstöd
gör det ibland ännu svårare att hantera. Ibland
kanske man inte tar med mark som man brukar
för man är rädd att de inte klara en kontroll från
Länsstyrelsen om de skulle vara uppbökade. Det
ökar på osäkerheten.
I majsodling är svartfågel ett problem. De äter de
nyuppkomna plantorna.
Behöver du anpassa din rådgivning eller
lantbrukaren sin odling efter viltförekomst?
Har du förslag på vad drabbade lantbrukare
kan göra?
Man får välja sorter/grödor som inte är så smakliga, samt sätta stängsel runt majsodlingar. Men
det allra viktigaste är att öka jakten på vildsvinen.

Problemen med vildsvin är i vissa områden så stora
att man börjar se en uppgivenhet hos lantbrukarna.
De undrar om det överhuvudtaget är lönt att odla
något, säger Louise Zetterholm.

Problemen med vildsvin är vissa områden så stora att
man börjar se en uppgivenhet hos lantbrukarna. De
undrar om det överhuvudtaget är lönt att odla något.

Foto: pixabay.com

Ett växande problem
Viltskadeproblemen varierar över landet, dock
finns problem med fåglar som gäss och svanar
över stora delar av landet. Vildsvinen drar sig
allt längre norrut och de finns nu upp till och
med södra Dalarna. Tidigare har man menat att
de endast är ett problem i skogsbygder, men
nu börjar de dra sig ut på slättbygderna i bland
annat Östergötland.
Renar kan vara ett problem i landets nordligaste
delar. I kust- och sjönära områden i västra
Sverige är gässen det största problemet. Hjortar
kan lokalt ställa till väldigt stora problem.
Det händer att problemen är så pass stora
att lantbrukarna frågar sig om det
överhuvudtaget är lönt att odla.

Hushållningssällskapet
Skåne

Olof Pålsson Växtodling
olof.palsson@hushallningssallskapet.se
010-476 22 90
BORGEBY

Hur är läget i fält nu?
Läget i fält ser ganska bra ut här i västra Skåne.
På några få platser har det kommit lite för lite
regn för höstrapsen, framförallt längs Öresundskusten. Dock har det lokalt kommit väldigt
mycket regn den senaste veckan. Nu fokuserar
lantbrukarna på höstsådden med glyfosatbehandlingar och själva sådden bör komma igång nu i
dagarna.
Skördarna i Skåne har i genomsnitt varit normala,
men de lätta jordarna har tagit stryk på grund
av torkan. På de vattenhållande jordarna har det
varit bättre. Lokalt har man sett väldigt stora
variationer, även på enskilda fält.

Behöver du anpassa din rådgivning eller
lantbrukaren sin odling efter viltförekomst?
Har du förslag på vad drabbade lantbrukare
kan göra?
Vissa lantbrukare väljer bort att odla raps på
grund av gässen.
Lantbrukare som väljer att så höstvete efter sockerbetor kan behöva plöja, för att bearbeta ner betnackarna i jorden, även om plöjning egentligen
inte behövs. Kombinationen betnackar och nyuppkommet höstvete skapar ett smörgåsbord för
gässen, säger Olof Pålsson.

Vad har ni för viltskadeproblem i området?
Har det skett någon förändring senaste åren?
Än så länge ser vi inga större skador i mitt område.
Men flyttgässen är på väg tillbaka och de kan
ställa till problem. Gässen är det största viltproblemet i området.

Lantbrukare som väljer att så höstvete efter
sockerbetor kan behöva plöja, för att bearbeta ner
betnackarna i jorden, även om plöjning egentligen inte
behövs. Kombinationen betnackar och nyuppkommet
höstvete skapar ett smörgåsbord för gässen.

Hushållningssällskapet
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Frans Brodde Växtodling
frans.brodde@hushallningssallskapet.se
010-476 22 96
SANDBY GÅRD

Hur är läget i fält nu?
Det ser bra ut i fält. Vi fokuserar på höstrapsen
som har kommit upp efter lite regn. Även spillsäden har kommit upp som är aktuellt att
bekämpa nu i det flesta fall. Vi ser angrepp av
rapsjordloppa, även om det är få fält som är över
bekämpningströskel. Höstvetesådden har inte
kommit igång än.
Skördarna i området var normala i genomsnitt,
och bättre än förväntat trots torkan. Dock har
man sett stora variationer beroende på jordart,
både mellan fält och inom fält. Lantbrukarna är
nöjda med skörden med tanke på det nederbördfattiga odlingsåret.
Vad har ni för viltskadeproblem i området?
Har det skett någon förändring senaste åren?
På slätten är det än så länge inga större problem,
en tendens till att både vildsvin och gäss ökar i
antal och med det också skadegörelsen i fält. I
skogsnära områden är där större problem med
både vildsvin och hjortdjur.
Behöver du anpassa din rådgivning eller
lantbrukaren sin odling efter viltförekomst?
Har du förslag på vad drabbade lantbrukare

kan göra?
Lantbrukare i områden med mycket hjort har
slutat med höstgrödor helt och i vissa område
odlas det endast spannmål med borst så som rågvete och korn som är mindre smakligt för djuren.
Totalt sett är hjortarna ett ökande problem.
En majsodlare fick så om sin majs tre gånger innan odlingen lyckades. Första gången åt fåglarna
fröet och nästa gång var det grisarna. Majsförsöken stängslas in i området för att inte grisarna
skall kunna förstöra dem, som även har hänt i
rapsförsök.
Någon lantbrukare har stängslat runt sina sockerbetor för att skydda dem mot vildsvin.
Mitt råd till lantbrukare med stora viltproblem
är att de kontaktar Länsstyrelsen. De är rätt så
behjälpliga med bland annat skrämmor till gäss,
och man kan även vara berättigad till ersättning.
Det är viktigt att man anmäler sina problem till
Länsstyrelsen så att problemen uppdagas. Och,
det är även viktigt att skjuta av bestånden och
att man inte utfodrar hjortar och vildsvin, säger
Frans Brodde.

Det är viktigt att man anmäler sina problem till
Länsstyrelsen så att problemen uppdagas. Och, det
är även viktigt att skjuta av bestånden och att man
inte utfodrar hjortar och vildsvin.
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