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• Hur ser skördeläget ut hos dig? Hur blev   
avkastning och kvalitet hos dina kunder? 

• Det verkar bli allt vanligare med extremväder.  
Hur hanterar dina kunder situationen? 

• Hur tror du att växtodlingen i ditt område   
kommer att förändras på grund av klimat-  
förändringar? Hur kan det se ut om 20 år?

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!

Fältrapporten

I denna fältrapport

Frågorna är besvarade 20-21/9. Vi reserverar oss för att läget kan 
ha förändrats sedan dess. Vänligen kontakta våra rådgivare för 
dagsfärsk rapport. Texter: Boel Trulsson
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Hushållningssällskapet
Norrbotten-Västerbotten

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

LULEÅ

Det kan bli problem med övervintringen av vallarna, 
med ökad risk för skador orsakade av is samt snö-

mögel. En följd av detta kan vara att liggtiden för 
vallarna kortas och att man kommer att odla mer ettåriga 
grödor. 

Hur ser skördeläget ut hos dig? Hur blev 
avkastning och kvalitet hos dina kunder?   
– Det ser bra ut. Det har varit en varm sommar 
och det har gjort att en del kunnat tröska med 
lägre vattenhalt än normalt och därmed inte 
behövt torka spannmålen i samma omfattning 
som de brukar. I Norrbotten började de första 
tröska i andra halvan av augusti i år. Det finns 
en mindre del spannmål kvar att tröska i länet, 
främst på områden som på grund av mycket 
vatten i jorden i våras såddes något senare än 
normalt. 

Det var väldigt mycket bladlöss i kornet i början 
av sommaren, men man har inte sett några 
angrepp av rödsotvirus och inte heller några 
tydliga avkastningsminskningar. 

Man är klar med vallskördarna, som har avkastat 
ganska normalt i år.   

Det verkar bli allt vanligare med extremväder. 
Hur hanterar dina kunder situationen? 
– Vi har inte sett några direkta anpassningar än, 
men det är ett stort behov av dränering i området. 
Dräneringen är i många fall eftersatt och att ha en 
fungerande dränering är ett sätt att vara förberedd 
på stora nederbördsmängder. För mycket vatten 
är överlag ett större problem än för lite i området.  

Hur tror du att växtodlingen i ditt område 
kommer att förändras på grund av klimat-
förändringar? Hur kan det se ut om 20 år? 
– Vi ser redan nu ett ökat intresse för nya grödor 
som höstsäd och ärtor till tröskmognad, dock 
är säsongen något kort för tröskmogna ärtor än, 
men det kan vara ett framtida sätt att sprida risker 
på. Det kan bli problem med övervintringen av 
vallarna, med ökad risk för skador orsakade av 
is samt snömögel. En följd av detta kan vara att 
liggtiden för vallarna kortas och att man kommer 
att odla mer ettåriga grödor. 
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Hushållningssällskapet
Jämtland

Sigrid Tirén Växtodling
sigrid.tiren@hushallningssallskapet.se
070-206 01 62

ÅS

En längre växtodlingssäsong öppnar upp för nya 
grödor som höstvete och vårvete, och det är en 

spännande aspekt. Även baljväxter för tröskning kan 
vara aktuellt, både som foder och till livsmedel.  

Hur ser skördeläget ut hos dig? Hur blev 
avkastning och kvalitet hos dina kunder?   
– När det gäller grovfoderskörd, har de som tagit 
två skördar fått en väldigt bra förstaskörd, och de 
som tar tre skördar fick även en god andraskörd. 
Sistaskörden har inte varit bra i något av fallen 
eftersom det var väldigt torrt i slutet av juli. 
 
Spannmålsskörden blev bra till väldigt bra. 
Vädret har varit gynnsamt för spannmålen och 
det var lätt att tröska. Man tröskade någon vecka 
tidigare i år jämfört med normalåret. Totalt sett 
har det varit ett bra år, men det har varit en del 
lokala variationer.  
  
Det verkar bli allt vanligare med extremväder. 
Hur hanterar dina kunder situationen? 
– Vi har inte märkt så mycket av extremväder 
här, men lantbrukarna pratar allt mer om dräne-
ring som i vissa fall är väldigt eftersatt. Man har 
även börjat prata om försommartorka som ett 
nytt fenomen i området. 

Hur tror du att växtodlingen i ditt område 
kommer att förändras på grund av klimat-
förändringar? Hur kan det se ut om 20 år? 
– Det kommer att bli högre tryck av svampsjuk-
domar och insekter i området på grund av det 
varmare klimatet.  
 
En längre växtodlingssäsong öppnar upp för nya 
grödor som höstvete och vårvete, och det är en 
spännande aspekt. Även baljväxter för tröskning 
kan vara aktuellt, både som foder och till livsmedel. 
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Hushållningssällskapet
HS Konsult

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

BOLLNÄS

Man ökar kapaciteten på maskinsidan, framförallt 
när man ser till vallskörden, där många satsar på 

effektivare maskinkedjor.  

Hur ser skördeläget ut hos dig? Hur blev 
avkastning och kvalitet hos dina kunder?   
– Det finns lite kvar att tröska, och som väder-
leksprognosen ser ut nu, är det risk att man inte 
blir klar förrän i oktober. Skörden gick bra till att 
börja med, men nu har det varit motigt ett tag på 
grund av vädret. Generellt sett är avkastningen 
lägre än normalt, men det är väldigt stora 
variationer. Höstsäden var ganska ok före de 
stora regnen men tappade kvalitet därefter och 
vårsäden tog stryk av torkan i juli, vilket resul-
terat i låg rymdvikt för havren. Vårvetet är den 
gröda som klarat sig bäst, eftersom den inte var 
skördemogen vid de stora regnen i augusti. I Bollnäs 
fick man 225 mm, och i exempelvis Gävle väsent-
ligt mer, vilket gjorde att det var svårt att komma 
ut och tröska.  

Svampbekämpningen i främst vårkorn ser ut att 
ha gett goda effekter, även om man inte sett några 
större svampangrepp. Detta beror förmodligen på 
greeningeffekten, vilket i sin tur gjort att grödan 
klarat torkan bättre.  

Det verkar bli allt vanligare med extremväder. 
Hur hanterar dina kunder situationen? 
– Man är mer noga med att se över sin dikning, 
både öppna diken och täckdikning.  
 
Man ökar kapaciteten på maskinsidan, fram-
förallt när man ser till vallskörden, där många 
satsar på effektivare maskinkedjor.  

Vi ser ett ökat intresse för höstsådd spannmål.  
 
Hur tror du att växtodlingen i ditt område 
kommer att förändras på grund av klimat-
förändringar? Hur kan det se ut om 20 år? 
– Den höstsådda arealen har redan ökat, men jag 
tror att den kommer att öka ännu mer. Kanske 
kommer man att ta fram mer torkresistenta 
sorter?  
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Sjuhärad. Vall etablerad i 
rågvete - augusti 2021
Foto: Katarina Berlin Thorell
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Hushållningssällskapet
HS Konsult

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

STRÄNGNÄS

Dränering blir allt viktigare. Vi såg väldigt tydliga
skillnader i år. De som hade en väl fungerande 

dränering och bra struktur på jorden klarade sin 
vårspannmål väsentligt bättre än andra. Det är viktig 
information inför framtiden.  

Hur ser skördeläget ut hos dig? Hur blev 
avkastning och kvalitet hos dina kunder?   
– Skörden avslutas nu i dagarna. Det är väldigt 
sent sådd vårspannmål som varit kvar, samt 
eventuellt lin och vårraps. De vårsådda grödorna 
har varit katastrof. Sådden drogs ut på grund av 
mycket regn, och regnet gjorde att jorden slamm-
ade igen, vilket i sin tur ledde till syrebrist, som 
i kombination med värmen i juli skapade väldigt 
dåliga förutsättningar för de vårsådda grödorna.  
 
Höstsäden var skaplig. Den såg väldigt fin ut före 
torkan i juli, men i och med värmen i juli, med 
flera veckor med 30 grader, försvann potentialen 
för en riktigt bra skörd. Kärnorna matades inte 
ordentligt vilket resulterade i dålig rymdvikt. Den 
höstsäd som tröskades i början av augusti höll bra 
kvalitet med höga falltal, som sedan stadigt sjönk 
i och med regn och varannandagsväder. Av den 
sent tröskade höstsäden blev en stor del fodersäd.  
Höstrapsskörden var ok i området. 

Det verkar bli allt vanligare med extremväder. 
Hur hanterar dina kunder situationen? 
– På kort sikt väljer man att så, så mycket höstsäd 
som möjligt, men på lång sikt är det inte helt 
lyckat på grund av ökad förekomst av ogräs och 
sjukdomar.  
 
Dränering blir allt viktigare. Vi såg väldigt tydliga 
skillnader i år. De som hade en väl fungerande 
dränering och bra struktur på jorden klarade sin 
vårspannmål väsentligt bättre än andra. Det är 
viktig information inför framtiden.  
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Hushållningssällskapet
Gotland

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

Jag tror på annan bevattningsteknik i framtiden, där 
man går ifrån kanonerna och istället använder ramp 

eller pivotbevattning, samt droppbevattning i grön-
saksodlingar, för att utnyttja vattnet bättre. 

Hur ser skördeläget ut hos dig? Hur blev 
avkastning och kvalitet hos dina kunder?   
– I stort sett allt är skördat. Det finns majs och 
bruna bönor kvar. I genomsnitt i alla tröskade 
grödor har skörden varit 75 % av normalskörden. 
Dock har det varit väldigt varierande i framförallt 
vårsäden, där vi sett allt från ett ton till fyra, fem 
ton per hektar. Höstvetet har avkastat från något 
under normalt till bra. Kvalitetsmässigt har det 
varit dåliga rymdvikter och småkärnigt men 
protein och falltalen har varit bra. Det var i stort 
sett bra väder under skörden.  

I vallen är tredjeskörden inne nu och totalt sett 
har det varit väldigt bra grovfoderskördar. Majs-
en är kvar att skörda och den ser ut att ge en bra 
skörd i både volym och kolv.  

Det verkar bli allt vanligare med extremväder. 
Hur hanterar dina kunder situationen? 
– Man bygger bevattningsdammar och anpassar 
sina grödval. Man ser över och sköter sina diken 
och dräneringar. 

Odlar man grovfoder fokuserar man på att säkra 
upp så att man har den kvantitet som behövs. I år 
har vi haft två lantbrukare som odlat sudangräs 
för grovfoder, och det har gett bra skörd. Sudan-
gräs är en gröda som avkastar väldigt bra även 
om det är varmt och torrt.

Hur tror du att växtodlingen i ditt område 
kommer att förändras på grund av klimat-
förändringar? Hur kan det se ut om 20 år? 
– Det blir mer torktåliga växter och nya protein-
grödor, som sojabönor. Eventuellt blir vi självför-
sörjande på proteingrödor.  
 
Jag tror på annan bevattningsteknik i framtiden, 
där man går ifrån kanonerna och istället använd-
er ramp eller pivotbevattning, samt droppbevatt-
ning i grönsaksodlingar, för att utnyttja vattnet 
bättre.  

9



Hushållningssällskapet
Östergötland

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

VRETA

Det är fokus på att ta hand om stora nederbörds-
mängder. Man underhåller befintliga dräneringar 

och allt fler nyanlägger. I området pratar man en del 
om reglerbara dräneringar, som ska sättas igen så att 
vattnet hålls kvar, om det skulle bli torra förhållanden.

Hur ser skördeläget ut hos dig? Hur blev 
avkastning och kvalitet hos dina kunder?   
– Höstsäden har avkastat ganska bra. Mycket av 
höstvetet i området går till etanolproduktion, där 
man inte har några direkta kvalitetskrav, utan det 
är hög avkastning som räknas. Även de som odlar 
brödvete har fått ganska bra skördar.  

Avkastningen på vårsäden varierade mycket, från 
riktigt dåligt till skapligt. Havreskörden var hos 
en lantbrukare så låg som 1500 kg per hektar. 

Havren har fått en del kvalitetsavdrag på grund 
av låg rymdvikt. Annars har kvaliteten på årets 
spannmålsskörd generellt sett varit bra.  
Allt i området är tröskat.  

Förstaskörden på vallarna var bra och många 
blev nöjda med resultatet. Därefter har skördarna 
varierat på grund av torkan i juli.  
 

Det verkar bli allt vanligare med extremväder. 
Hur hanterar dina kunder situationen? 
– Efter torråret 2018 var det många som pratade 
bevattning och det har lett till att några få har 
skaffat bevattningsanläggningar och några har 
utökat befintliga anläggningar, men nu några år 
senare, är det inget större fokus på torkproble-
matiken. Det är fokus på att ta hand om stora 
nederbördsmängder. Man underhåller befintliga 
dräneringar och allt fler nyanlägger. I området 
pratar man en del om reglerbara dräneringar, 
som ska sättas igen så att vattnet hålls kvar, om 
det skulle bli torra förhållanden.

Hur tror du att växtodlingen i ditt område 
kommer att förändras på grund av klimat-
förändringar? Hur kan det se ut om 20 år? 
– Jag tror inte att det blir så stora förändringar. 
Klimatet kommer att bli bättre, men det kommer 
även att innebära högre tryck från skadegörare. 
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Hushållningssällskapet
Jönköping

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

HUSKVARNA

Man har börjat så in vall i renbestånd i augusti, efter 
tidigt foderkorn, för att få en bättre etablering av 

vallen som står emot torkan på våren bättre.  

Hur ser skördeläget ut hos dig? Hur blev 
avkastning och kvalitet hos dina kunder?   
– Skörden har varit väldigt varierande i området, 
man har nog inte sett så varierande skördar 
tidigare. Det har gått från halv skörd till lite 
bättre än normal skörd. Man kan tydligt se hur 
nederbörden rört sig. Där det regnat mer har 
skördarna blivit bättre. Där det inte regnat, har 
grödan brådmognat.  

Även grovfoderskördarna har varierat mycket, 
från väldigt bra till riktigt dåliga skördar. Det har 
varit lite av lotteri beroende på var i området man 
har sitt lantbruk.  

Allt är tröskat i området och det har varit en del 
kvalitetsproblem med nedklassning av grynhavre 
till foderhavre och rågvete som grott i axen.  
 

Det verkar bli allt vanligare med extremväder. 
Hur hanterar dina kunder situationen? 
– Man har börjat så in vall i renbestånd i augusti, 
efter tidigt foderkorn, för att få en bättre etabl-
ering av vallen som står emot torkan på våren 
bättre. Några lantbrukare har börjat odla sudan-
gräs, som är torktåligare, för att kunna säkra upp 
att man får in de grovfoderskördar man behöver.  

Hur tror du att växtodlingen i ditt område 
kommer att förändras på grund av klimat-
förändringar? Hur kan det se ut om 20 år? 
– Man kommer förmodligen att odla mer majs i 
området, och mer höstsådd spannmål, samt tork-
tåligare grovfoderblandningar med exempelvis 
lusern i. Man kommer nog att bygga bevattnings-
dammar för att kunna vattna sina vallar.  

Sudan gräs i fält, 8 veckor efter sådd. Foto: Johan Danielsson
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Hushållningssällskapet
Västra

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

KARLSTAD

Jag tror att det om 20 år kommer finnas bättre 
verktyg för att hitta rätt timing, mer automatisering 

och mer datainsamling som hjälper oss att hitta rätt 
förutsättningar. Jag hoppas även på säkrare väderleks-
prognoser. 

Hur ser skördeläget ut hos dig? Hur blev 
avkastning och kvalitet hos dina kunder?   
– Spannmålsskörden är i stort sett klar, men 
det finns exempelvis en mindre areal sent sådd 
vårvete kvar att tröska. Skördenivåerna har varit 
normala eller något under normala och kvaliteten 
på spannmålen verkar ok.  

I år har man för första gången på 30 år i Värm-
land odlat ärter till Toppfrys. Skörden blev klar i 
veckan och den blev betydligt lägre än förväntat.  
Vallarna har gett bra skördar, de har fått till-
räckligt med vatten. Generellt har det varit bra 
skördeförhållanden med endast lite nederbörd.  
 
Det verkar bli allt vanligare med extremväder. 
Hur hanterar dina kunder situationen? 
– Man fokuserar på bättre grundförutsättningar,
genom välfungerande dränering och bättre 
bördighet. Fler intresserar sig exempelvis för att 
behålla halmen på fälten och inleder samarbeten
för att få in vall i växtföljden. Det är ett ökat 
intresse för bevattning, men än så länge har inga 
investeringar gjorts.  

Hur tror du att växtodlingen i ditt område 
kommer att förändras på grund av klimat-
förändringar? Hur kan det se ut om 20 år? 
– Ifall det blir varmare, kommer det nog leda till 
mer höstsådda grödor inklusive proteingrödor, 
mer majsodling och mer grönsaksodling. Värmen 
kommer även att leda till högre tryck av insekter 
och svampsjukdomar.  

Blir det mer extremväder, med längre perioder 
med mycket nederbörd respektive längre perioder 
utan nederbörd, kommer dränering, bördighet 
och bevattning bli än mer viktigt.   
 
Jag tror att det om 20 år kommer finnas bättre 
verktyg för att hitta rätt timing, mer automati-
sering och mer datainsamling som hjälper oss 
att hitta rätt förutsättningar. Jag hoppas även på 
säkrare väderleksprognoser. 

Tröskning av ärter till 
Toppfrys, 8 september. 
Foto: Pia Björsell
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Täckdikning i Värmland.
Foto: Karin Granström

Nollruta i höstvete Kalmar 
strax innan skörd, 5 augusti.

Foto: Pia Björsell
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Hushållningssällskapet
Västra

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

KUNGÄLV

Det varmare klimatet bör även ge högre skördar. 
Kanske får vi om tjugo år skördenivåer lika dem som 

man har i England och norra Frankrike nu.  

Hur ser skördeläget ut hos dig? Hur blev 
avkastning och kvalitet hos dina kunder?   
– För vårsäden har vi en gradient från fruktans-
värt dålig till normal skörd. Detta på grund av för 
mycket vatten i våras och torka i juli. Sämst är det 
som såddes dagarna före 60 mm regn. Det finns 
sent sådda fält som ännu inte tröskats. Årets höga 
spannmålspriser kompenserar inte för dessa fält. 
För höstsäden har vi inte sett toppskördar, det 
har varit lite för torrt för dem plus att det var en 
del påfrestningar för dem i vintras. Skördarna har 
legat runt två ton lägre än målet per hektar och 
det är godkänt med tanke på omständigheterna. 
Skördnivåerna har varierat en del beroende hur 
grödan tålt vintern.  

Oljeväxterna har varit väldigt fina, men de gav 
inte toppskördar utan runt fyra ton per hektar, 
vilket är ganska bra. Oljeväxterna var invintrade 
innan det blev kallt, det gjorde att de klarade 
vintern bättre än höstsäden.  

Vallskördarna har varit väldigt goda, de har gett 
mycket foder med mycket klöver i, det har gjort 
att det finns gott om grovfoder i området. När 
man ser till kvaliteten på skörden var det fall-
talsproblematik i höstvetet och gråfärgning av 
grynhavren. Båda på grund av för mycket regn i 
skörden.  

Spannmålen som såddes efter regnen i juni är 
inte tröskad än. Den ser fin ut, men blir förmod-
ligen lätt. Det har varit fina bestånd och den har 

varit fin att titta på jämfört med den tidigare 
sådda spannmålen, men det är inte säkert att 
man hinner tröska den.  
 
Det verkar bli allt vanligare med extremväder. 
Hur hanterar dina kunder situationen? 
– Man försöker satsa på bättre dränering, och 
jordbearbetningsfrågor är mer i fokus. Man tittar 
mer på tidigare spannmålssorter och sorter med 
bra falltal.  I området är kraftiga regn ett större 
problem än torka.  

Hur tror du att växtodlingen i ditt område 
kommer att förändras på grund av klimat-
förändringar? Hur kan det se ut om 20 år? 
– Spridningen av skadegörare har ökat och 
kommer att fortsätta att öka och ogräsen hittar 
nya odlingslokaler. Nu ser vi att hönshirs har 
ökat lavinartat, kanske på grund av en genetisk 
mutation som gör att den utvecklas tidigare på 
växtsäsongen. Den ökade problematiken med 
hönshirs kan ge ökad odling av höstsäd.  

Vi har inte sett någon ökning av svampsjukdomar 
och antalet insektsarter än, men ett varmare klimat 
bör ge ökat svamptryck och fler insektsarter.  
 
Det varmare klimatet bör även ge högre skördar. 
Kanske får vi om tjugo år skördenivåer lika dem 
som man har i England och norra Frankrike nu.  
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Det pratas om investeringsstöd för dikning och det gör att allt fler pratar om att 
dränera. De som arrenderar kanske släpper mindre lönsamma arrenden med dålig 

dikning. Det är problematiskt med korta arrendeavtal när man ser till dikning. 
         Vem ska stå för kostnaden?  - Elisabeth Thisner
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Hushållningssällskapet
Västra

Elisabeth Thisner Växtodling
elisabeth.thisner@hushallningssallskapet.se
070-101 08 37

SKARA

Man satsar på mark som presterar bra och använder 
sig av autonoma och mindre maskiner för att komma 

ifrån markpackningsproblematiken, som kommer att 
bli ett större problem om det blir mer nederbörd. Vi tänker 
mer på att vara rädda om det vi har, för att slippa brist på 
livsmedel.  

Hur ser skördeläget ut hos dig? Hur blev 
avkastning och kvalitet hos dina kunder?   
– I princip är allt tröskat i området. Det var en 
tidig start och en del blev klara med skörden 
väldigt tidigt men för andra väldigt utdragen. 
Höstsäden gav medelskörd, med hög proteinhalt. 
Låg avkastning på vårsäd. Baljväxtskörden har i 
genomsnitt varit lägre än normalskörd, och 
rapsskörden var måttlig. Hettan i juli, när det 
var över 30 grader, tog hårt på spannmålen och 
kärnorna matades inte tillräckligt. Insådderna 
ser väldigt bra ut, de drog stor nytta av den stora 
nederbördsmängden i maj och blev i några fall så 
kraftig att lantbrukarna valde att skörda spann-
målen som helsäd istället för att tröska.
 
Det verkar bli allt vanligare med extremväder. 
Hur hanterar dina kunder situationen? 
– Det pratas om investeringsstöd för dikning och 
det gör att allt fler pratar om att dränera. De som 
arrenderar kanske släpper mindre lönsamma 
arrenden med dålig dikning. Det är problematiskt 
med korta arrendeavtal när man ser till dikning. 
Vem ska stå för kostnaden?  

Det är mer maskinsamarbeten, man tänker på 
läglighetseffekten och hjälps åt när det är bra 
förhållanden. Man kanske slutar jaga fler hektar 
och satsar istället på att sköta det man har genom 
en god dränering.  
 
Hur tror du att växtodlingen i ditt område 
kommer att förändras på grund av klimat-
förändringar? Hur kan det se ut om 20 år? 
– Redan nu höstsås mycket på grund av de våta 
vårarna. Kanske blir det ännu mer med grödor 
som höstsådda åkerbönor? Man dränerar oftare. 
Andra arrendeavtal där dräneringsfrågan är en 
viktig del.  
 
Man satsar på mark som presterar bra och 
använder sig av autonoma och mindre maskiner 
för att komma ifrån markpackningsproblematiken, 
som kommer att bli ett större problem om det blir 
mer nederbörd. Vi tänker mer på att vara rädda 
om det vi har, för att slippa brist på livsmedel.  

Höstvete Stava
Foto: Elisabeth Thisner
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Hushållningssällskapet
Sjuhärad

Katarina Berlin Thorell Växtodling
katarina.berlin@radgivarna.nu
0325-618 616

LÄNGHEM

Det finns möjligheter att utnyttja säsongen bättre 
med den nu längre tillväxtsäsongen som ger en 

säkrare höstetablering.  

Hur ser skördeläget ut hos dig? Hur blev 
avkastning och kvalitet hos dina kunder?   
– Man är i stort sett färdig med tröskningen i 
området. Det har varit fint skördeväder nu i 
augusti och september med bra värme. Avkast-
ningen på vårsäden är generellt sett sämre än 
genomsnittsåret, dock varierar det ganska mycket. 
Det regnade mycket i maj och det påverkade den 
tidigt sådda vårsäden negativt. Det som såddes 
efter regnet har i vissa fall inte tröskats än, den 
kalla våren gjorde att grödan försenades.  

Höstvete och rågvete har överlag gett bra avkast-
ning och lantbrukarna är nöjda med sin skörd.  
Majsen, som odlas för ensilering, såddes sent på 
grund av den kalla och regniga våren och den är 
inte skördad än. Den ser väldigt fin ut med bra 
kolvsättning, men än så länge är den inte mogen 
och stärkelsehalten är låg.  

Vallskördarna har varit ganska bra överlag och 
som helhet är många nöjda med dem. Förstaskörden 
gav bra kvalitet, andraskörden var sämre när man 
ser till mängden på grund av torka i juni och juli. 
I år är det fler än normalt som tar fyra skördar, 
där den fjärde får kompensera för den sämre 
andraskörden. Vallinsådderna ser bra ut inför 
nästa år.  

Det verkar bli allt vanligare med extremväder. 
Hur hanterar dina kunder situationen? 
– Vi ser inga tydliga ändringar i strategier, men 
lantbrukarna diskuterar torkkänslighet för olika 
grödor och pratar en del om mer majs och lusern, 
och även andra grödor, exempelvis proteingrödor. 
Man sprider riskerna mellan vårsådda och 
höstsådda grödor. En del provar att så in vallen i 
höstsäden istället för i vårsäden. En del funderar 
på bevattning. Det finns möjligheter att utnyttja 
säsongen bättre med den nu längre tillväxtsäsong-
en som ger en säkrare höstetablering.  
 
Hur tror du att växtodlingen i ditt område 
kommer att förändras på grund av klimat-
förändringar? Hur kan det se ut om 20 år? 
– Vi har mycket vall och grovfoderproduktion här 
i området och jag tror att det kommer att vara 
fortsatt fokus på det. Man kommer nog att titta 
mer på vilka sorter som är högavkastande, och att 
de ska klara både torka och stora vattenmängder. 
Man kommer nog att öka den egna proteinförsörj-
ningen till sina djur, och man kommer nog att 
välja grödor med större variation, för att sprida 
de egna riskerna.  

Majs, ej mogen - 13 september
Foto: Katarina Berlin Thorell
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Hushållningssällskapet
Kalmar Kronoberg Blekinge

Hans Hedström Växtodling
hans.hedstrom@hushallningssallskapet.se
070-543 40 91

BRÄKNE-HOBY

Utebliven tjäle gör att marken inte återställs på 
samma sätt, utan man måste lösa markpackningen 

på andra sätt. Ett annat problem relaterat till tjälen är 
spillpotatisen. Den behöver frysa två gånger för att ruttna 
bort. Nu har jag odlare som haft spillpotatis som åter-
kommit i fem år.  

Hur ser skördeläget ut hos dig? Hur blev 
avkastning och kvalitet hos dina kunder?   
– Spannmålsskörden är helt klar. Före torkan i 
juli hoppades vi på en bra skörd eftersom det såg 
bra ut, men skörden blev mindre än normalskörd 
med många små kärnor.  

Man är halvvägs med skörden av stärkelsepotatis 
och det ser ut att bli normal skördemängd, dock 
är det låga stärkelsehalter och det är något som 
gör oss konfunderade. Det kan bero på att potatisen 
fortfarande växer och det gör att vi hade önskat 
en senare upptagning, men då kan det bli svårt 
att hinna med innan det blir för blött och kallt.  
Vallskördarna är det positiva i år, det har varit 
väldigt bra grovfoderskördar.  
 
Det verkar bli allt vanligare med extremväder. 
Hur hanterar dina kunder situationen? 
– Man har börjat titta på hur man kan samla 
vintervatten genom att bygga bevattningsdammar, 
som ett sätt att förebygga torka. Det finns ett 
ganska stort täckdikningsbehov.

Hur tror du att växtodlingen i ditt område 
kommer att förändras på grund av klimat-
förändringar? Hur kan det se ut om 20 år? 
– Det finns en nyfikenhet på värmekrävande 
grödor. Exempelvis funderar man på sojabönor 
och det finns ett ökat intresse för bönor av olika 
slag, inte bara av klimatmässiga skäl, utan även 
för att möta det ökande intresset av vegetabiliskt 
protein.  

Angrepp av insekter och sjukdomar samt ogräs-
förekomsten kommer att förändras. Exempelvis 
har vi sett en ökning av hönshirs i Blekinge, 
Kalmar och Kronoberg, där ogräset nu blivit 
ganska allmänt. Kanske blir koloradoskalbaggen 
ett allmänt problem i framtiden? 
 
Utebliven tjäle gör att marken inte återställs på 
samma sätt, utan man måste lösa markpackningen 
på andra sätt. Ett annat problem relaterat till 
tjälen är spillpotatisen. Den behöver frysa två 
gånger för att ruttna bort. Nu har jag odlare som 
haft spillpotatis som återkommit i fem år.  
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Hushållningssällskapet
Halland

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

LILLA BÖSLID

I grovfoderodlingen blir hanteringen av vatten allt 
viktigare, om man inte har tillgång till vatten under 

sommaren och blir det torka så kan vallen gå i till-
växtvila under sommarmånaderna och man får bara grov-
foderskörd på vår och höst. Man kan behöva välja andra 
grödor till grovfoder. Redan nu har de flesta mjölkgårdar 
både vall och majs, så en anpassning har ju redan skett. 

Hur ser skördeläget ut hos dig? Hur blev 
avkastning och kvalitet hos dina kunder?   
– Allt är tröskat och det mesta av grovfodret är 
skördat. Det kan finnas någon som satsar på fem 
vallskördar som inte skördat sistaskörden än. 
Majsskörden är igång. 

Havren har inte klarat kvalitetskraven för gryn-
havre framförallt på grund av låg rymdvikt. Totalt 
sett har spannmålen gett normalskördar eller 
strax under normalskörd.  
  
Det verkar bli allt vanligare med extremväder. 
Hur hanterar dina kunder situationen? 
– Allt fler funderar på hantering av vattning. 
Vattenbrist är det stora bekymret, så det är en del 
fokus på bevattning. Även andra sorter och andra 
grödor funderar man på, dock inte lika mycket 
som vattenproblematiken. Dränering diskuteras 
inte så mycket ännu, men det finns behov av 
översyn framöver. Det är risk för torka som är 
den stora frågan, vi har varit vana vid god neder-
börd under växtsäsongen historiskt, men neder-
bördsmönstret blir allt ojämnare. 

Hur tror du att växtodlingen i ditt område 
kommer att förändras på grund av klimat-
förändringar? Hur kan det se ut om 20 år? 
– Man kommer att se över vattenhanteringen 
och sortval, och även välja andra grödor. I grov-
foderodlingen blir hanteringen av vatten allt 
viktigare, om man inte har tillgång till vatten 
under sommaren och blir det torka så kan vallen 
gå i tillväxtvila under sommarmånaderna och 
man får bara grovfoderskörd på vår och höst.  
Man kan behöva välja andra grödor till grovfoder. 
Redan nu har de flesta mjölkgårdar både vall och 
majs, så en anpassning har ju redan skett.   
 
Rena växtodlingsgårdar letar också efter alterna-
tiva grödor, men det ska finnas uppköpare av 
grödorna för det ska vara intressant.  

Problematiken med gräsogräs som hönshirs blir 
allt större och vi ser hur det breder ut sig i fler 
områden. Vi börjar även se renkavle i Halland. 
Det kommer förmodligen bli ett större problem 
med insekter och svamp.  
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Hushållningssällskapet
Skåne

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

BORGEBY

Nya grödor kan bli aktuella, kanske mer majs och 
mer proteingrödor som ärter och bönor, om det blir 

lättare att hitta köpare av dem, och om man förädlar 
fram sorter som är stabilare och säkrare och då ger jämnare 
skördar.  

Hur ser skördeläget ut hos dig? Hur blev 
avkastning och kvalitet hos dina kunder?   
– Skörden är i stort sett klar. Det finns enstaka 
fält med åkerbönor kvar, samt majs för ensilering. 
Skörden blev ganska utdragen på grund av neder-
börd och det har gjort att vetesådden blivit något 
sen, men det stämmer å andra sidan bra med 
våra rekommendationer att så senare på grund av 
risken för rödsotvirus och renkavle.  

I nordvästra Skåne var skördenivåerna normala 
för spannmålen, 7,5–8 ton höstvete per hektar. 
Kvalitetsmässigt var det något låga rymdvikter, 
något man brukar se efter en torr sommar. I kornet
var proteinhalten väl hög och efter regnet i mitten 
av augusti, såg man falltalsproblem i vete.  
 
Det verkar bli allt vanligare med extremväder. 
Hur hanterar dina kunder situationen? 
– Det är svårt att anpassa sig. De har redan flera 
olika grödor i sin växtföljd och de olika grödorna 
klarar olika temperaturer olika bra. Än ser den 
vanliga spannmålsodlaren inga vinster med be-
vattning. Vi ser att kanske något fler är igång med 

dränering och det är något vi har rekommenderat 
länge. Ett kommande stöd för dikning kan göra 
att fler dikar i framtiden. Vi har sett att man efter 
torråret 2018 blivit försiktigare med prissäkring 
och man väntar med att sälja sin skörd tills man 
har den i silon.  

Hur tror du att växtodlingen i ditt område 
kommer att förändras på grund av klimat-
förändringar? Hur kan det se ut om 20 år? 
– Kanske en ökning av höstsådda grödor, de 
tål extremväder bättre, samtidigt som det finns 
en problematik med ogräs som renkavle, som 
gynnas av höstsådd spannmål och varma vintrar.  
Nya grödor kan bli aktuella, kanske mer majs och 
mer proteingrödor som ärter och bönor, om det 
blir lättare att hitta köpare av dem, och om man 
förädlar fram sorter som är stabilare och säkrare 
och då ger jämnare skördar.  

Nya CAP öppnar upp för mer mellangrödor, vilket 
kan ge mer vårsådda grödor. Något som det pratas 
om, är att mer av skörden skulle kunna gå till 
biogasproduktion.  
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Hushållningssällskapet
Skåne

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

SANDBY GÅRD

En stor del av det tänkta maltkornet hade för hög 
proteinhalt och blev foderkorn istället. Detta efter-

som många gödslade för en högre skörd utifrån 
förutsättningarna i våras. Spannmålen såg ut att ha hög 
potential ända fram till juni då framförallt värmen men även 
utebliven nederbörd sänkte skörden avsevärt vilket ledde 
till höga proteinhalter. 

Hur ser skördeläget ut hos dig? Hur blev 
avkastning och kvalitet hos dina kunder?   
– Spannmålsskörden är avklarad i området jag 
jobbar i. Skörden blev lägre än förväntad, en bit 
lägre än genomsnittsskörden i området. Kvalitets-
mässigt blev det låga rymdvikter, småkärnigt och 
höga proteiner i spannmålen. Sockerbetsskörden 
är i sitt startskede. En stor del av det tänkta malt-
kornet hade för hög proteinhalt och blev foder-
korn istället. Detta eftersom många gödslade för 
en högre skörd utifrån förutsättningarna i våras. 
Spannmålen såg ut att ha hög potential ända fram 
till juni då framförallt värmen men även utebliven 
nederbörd sänkte skörden avsevärt vilket ledde 
till höga proteinhalter.   
 
Det är många i området som odlar stärkelsevete 
till bränneriet i Åhus. Med högt protein blev 
stärkelsehalten något lägre än normalt men det 
var framförallt rymdvikterna som har gjort att 
mycket har klassats ner till foderkvalitet.    

Det verkar bli allt vanligare med extremväder. 
Hur hanterar dina kunder situationen? 
– De tänker på att sprida riskerna genom fler 
grödor samt grödval som är stabilare i avkastning 

vid extremväder. Man försöker anpassa insatserna 
utifrån förutsättningarna så gott det går och delar 
upp kvävegödslingen till exempel. Allt fler inser 
vikten av att ha koll på det grundläggande som 
dränering och jordstruktur. 

Hur tror du att växtodlingen i ditt område 
kommer att förändras på grund av klimat-
förändringar? Hur kan det se ut om 20 år? 
– Det kommer troligen att bli ett större tryck på 
insekter och svampsjukdomar, men förmodligen 
färre växtskyddspreparat att tillgå. Det gör att 
IPM kommer att vara väldigt viktigt i framtiden 
för att undvika resistens mot de bekämpnings-
medel som finns att tillgå. Man kommer troligen 
flytta fram sådatum för höstspannmål ytterligare, 
med tanke på insekts-, svamp- och gräsogräs-
problematiken och för att grödorna inte skall bli 
förvuxna inför våren.  

Det kommer nog att öppnas upp för mer pro-
teingrödor som sojabönor om det blir varmare 
klimat. Vi kan tänka oss att man odlar samma 
grödor som man odlar i södra Tyskland nu.
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