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• Vad är dina bästa tips för att lyckas med   
grovfoderodlingen när plånboken är tunn?

• Vad ser du för trender i vallodlingen (nya arter, 
skördesystem, liggtid, etablering etc.)?

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

Texter: Boel Trulsson
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Hushållningssällskapet
Norrbotten-Västerbotten

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

LULEÅ

Det är viktigt att vara noggrannare än vanligt, som 
att göra en analys på sin stallgödsel istället för att 

använda schablonvärden. Det är även viktigt att man 
ser över behovet av kalium och fosfor och inte bara kväve. 

Vad är dina bästa tips för att lyckas med 
grovfoderodlingen när plånboken är tunn?  
– Det är viktigt att vara noggrannare än vanligt, 
som att göra en analys på sin stallgödsel istället 
för att använda schablonvärden. Det är även viktigt 
att man ser över behovet av kalium och fosfor och 
inte bara kväve. 
 
Kontrollera hur vallarna klarat vintern för att 
se om det finns behov av att hjälpså eller så om 
mer än planerat. Skörd vid rätt tidpunkt är också 
viktigt.  

Mineralgödseln är dyr, men för lågt proteinvärde 
eller för låg avkastning blir ännu dyrare, så planera 
noggrant var och när gödseln ska användas, såväl 
stallgödsel som mineralgödsel.  

Man ska inte stirra sig blind på EU-stöden, utan 
istället fundera på vad vallarna ska användas till. 
Rätt resurser på rätt plats. Man bör inte spara på 
insatsvarorna där man odlar foder till närings-
krävande djur som mjölkkor, men kan om man 
har nog mycket mark köra lite enklare och spar-
sammare på vallarna som används till foder till 
exempelvis sinkor och renar.  

Nyttja möjligheten till bete, om den finns. Ett bra 
bete kan ge en direktskörd med mule av högkvalita-
tivt foder, vilket varken kräver diesel eller plast.

Vad ser du för trender i vallodlingen? 
– Jag ser inte så mycket nya trender i vallodlingen 
just nu, i mitt område. Dock upplever jag att  
sedan det nya kompensationsstödet infördes 2015 
har risken för lång liggtid och sämre hantering av 
vallen ökat, eftersom stora vallarealer premieras. 
Rödklöver av typen Mattenklee testas här för 
första vintern i år, den har bättre motståndskraft 
mot rotrötor än den vanliga typen av rödklöver. 
Klarar den vintrarna här är den ett bra tillskott ef-
tersom vi har så mycket rödklöver i växtföljderna 
vilket ger problem med bland annat sjukdomar. 

Sensommarbete.
Foto: Kristina Sigfridsson
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Hushållningssällskapet
Jämtland

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

ÅS

Korta ner liggtiden för vallarna, det finns många 
gamla vallar i området, som inte längre presterar.

Vad är dina bästa tips för att lyckas med 
grovfoderodlingen när plånboken är tunn?  
– Utnyttja stallgödseln så effektivt som möjligt 
och analysera den för att anpassa behovet av 
mineralgödsel efter analysen. Ta hänsyn till mark-
karteringen för kaliumgödslingen. Var noggrann 
med timingen och hanteringen av stallgödseln, 
hela vägen från gödselbrunn till fält för att 
minimera förluster. Fokusera på förstaskörden 
och gödsla för gräset. Utnyttja baljväxternas 
kvävefixering till andraskörden.  
 
Framöver kan man fundera på lagringskapaci-
teten för stallgödseln, behöver den ökas genom 
exempelvis en satelitbrunn så att man kan sprida 
gödseln när grödan är i tillväxt? 
 
Korta ner liggtiden för vallarna, det finns många 
gamla vallar i området, som inte längre presterar. 

Vad ser du för trender i vallodlingen? 
– De flesta tar två skördar här, men allt fler går 
över till eller funderar på tre skördar för att få 
upp proteinet. Detta ska dock ställas mot det höga 
dieselpriset. Det hade varit intressant att se en 
utveckling av sortförsöken här i norr till system 
med tre skördar. 

5



Hushållningssällskapet
HS Konsult

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

BOLLNÄS

Allt fler använder sig av kvävesensor vid 
förstaskörden för att kunna anpassa gödslingen 

till andraskörden. 

Vad är dina bästa tips för att lyckas med 
grovfoderodlingen när plånboken är tunn?  
– Man kan inte bromsa sig igenom en upp-
försbacke, därför bör man gödsla normalt till 
förstaskörden och sedan, om man fick en bra 
förstaskörd, vara lite sparsammare med gödsling 
till andra- och tredjeskörden.  

Det är viktigt att vara noggrann och skörda i rätt 
tid för att få bra näringsvärden på vallen utifrån 
de kvaliteter man behöver. Det är även viktigt att 
följa vallprognoserna och gärna ta prognosprover 
i den egna vallen och följa utvecklingen i fält.  
Kom också ihåg att anlägga noll- och maxrutor 
även i vallen vid gödsling!

Vad ser du för trender i vallodlingen? 
– Allt fler har valt att gå upp till tre skördar.  
Maskinkedjor med större maskiner ger en 
snabbare skörd.  

Allt fler använder sig av kvävesensor vid första-
skörden för att kunna anpassa gödslingen till 
andraskörden.  

Foto: Kristina Sigfridsson
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Hushållningssällskapet
HS Konsult

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

BRUNNBY

För att säkra både volym och kvalitet är det 
viktigt att inte snåla med gödningen, framförallt inte 

till förstaskörden. Till andra- och tredjeskörden har 
baljväxterna kommit igång och behovet av kväve är inte 
lika stort.  

Vad är dina bästa tips för att lyckas med 
grovfoderodlingen när plånboken är tunn?  
– Satsa på förstaskörden, annars är det risk 
för att man tappar för mycket i volym. För att 
säkra både volym och kvalitet är det viktigt att 
inte snåla med gödningen, framförallt inte till 
förstaskörden. Till andra- och tredjeskörden har 
baljväxterna kommit igång och behovet av kväve 
är inte lika stort.  
 
Det är viktigt att se över sina skördetidpunkter, för 
anpassning till hur fodret ska användas. En tidigare 
skörd ger lägre volym, men högre kvalitet.  

Vad ser du för trender i vallodlingen? 
– Efter torråret 2018 riktade många lantbrukare
in sig på rörsvingel och rörsvingelhybrider, 
eftersom dessa är torktåligare. Nu har man börjat 
gå tillbaka till traditionella blandningar, eftersom 
det kan vara problem med kvalitet och smaklighet 
i foder baserat på rörsvingel. Rörsvingel kan dock 
vara ett bra komplement.  
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Rödklöver.
Foto: Linda af Geijerstam



Hushållningssällskapet
Gotland

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

Sedan torråret 2018 har vi sett mer torktåliga arter 
och arter med högre proteininnehåll. Man delar upp 

vallarna efter odlingsplats, så att man har rent gräs, 
som hybridrajgräs, på fält som är mer vattenhållande samt 
lusern och andra baljväxter på torrare fält.  

Vad är dina bästa tips för att lyckas med 
grovfoderodlingen när plånboken är tunn?  
– Utnyttja stallgödseln bättre och analysera 
näringsinnehållet i den. I detta läge med höga 
priser på växtnäring är det ännu viktigare med 
analyser. Dela upp kvävegivorna och anpassa dem 
efter väderleken. Har man ett bra fosforinnehåll i 
marken kan det räcka med N27 och kalisalt i år.

Vad ser du för trender i vallodlingen? 
– Sedan torråret 2018 har vi sett mer torktåliga 
arter och arter med högre proteininnehåll. Man 
delar upp vallarna efter odlingsplats, så att man 
har rent gräs, som hybridrajgräs, på fält som är 
mer vattenhållande samt lusern och andra balj-
växter på torrare fält.  

Man försöker pricka den optimala skördetid-
punkten där mängden och näringsinnehåll är 
som högst. Därför har man inte hela sin vallareal 
bestående av fröblandningar med litet skörde-
fönster.  

Man testar andra system för etablering som att 
så in i höstsäd på hösten, och även på våren. 
Man testar att så spannmål med varannan bill på 
såmaskinen och bredså vallfröblandningen.  

Ekovall med lucern. 
Foto: Kristina Sigfridsson
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Hushållningssällskapet
Jönköping

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

HUSKVARNA

Det är viktigt att följa vallprognoserna och att även 
analysera grönmassan före skörd, för att få ut bästa 

möjliga ur sitt grovfoder och då kunna minska mängden 
kraftfoder, även det är dyrt. Man sparar in pengar om man 
har ett bra grovfoder. Skörd vid rätt tidpunkt är viktigt.  
Det är viktigt att vårda det man har! 

Vad är dina bästa tips för att lyckas med 
grovfoderodlingen när plånboken är tunn?  
– I stallgödseln finns en väldig resurs som ska 
utnyttjas och analysera gärna näringsinnehållet i 
den. Det kan vara en bra idé att prioritera första-
skörden och ge den en hög stallgödselgiva och 
endast lite mineralgödsel. Sedan kan man avvakta 
och se hur priset på mineralgödseln utvecklar 
sig och anpassa näringen till återstående skördar 
efter det.  
 
Det är viktigt att följa vallprognoserna och att 
även analysera grönmassan före skörd, för att få 
ut bästa möjliga ur sitt grovfoder och då kunna 
minska mängden kraftfoder, även det är dyrt. 

Man sparar in pengar om man har ett bra grov-
foder. Skörd vid rätt tidpunkt är viktigt. Det är 
viktigt att vårda det man har! 

Vad ser du för trender i vallodlingen? 
– Allt fler börjar med fyra skördar och det finns 
de som tar upp till fem skördar. Vallodlingen blir 
allt intensiv.  

Ett nytt koncept med växtföljden är att man börjar 
med traditionell vall i fyra år, sedan sår man 
exempelvis ett tidigt sexradskorn som tröskas i 
juli och sår in en gräsblandning med wester-
woldiskt rajgräs, som är ettårigt. Detta växer 
till sig och skördas på hösten. Därefter sår man 
spannmål med insådd av en traditionell vall-
blandning med baljväxter. 

Sudangräs finns som en reserv att ta till vid torra år. 
Grönrågen ökar, det är dock viktigt att notera att det 
inte är samma sorter som odlas till tröskning.  

Håll koll på vallprognoserna! På vallprognos.se kan du klicka på en 
provpunkt nära dig för beräknat skördedatum och provskördar.
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Vi gör det

TILLSAMMANS

START
9 februari

Vi garanterar dig en korrekt ifylld SAM-ansökan
utifrån dina förutsättningar. Boka tid hos en av våra

EU-specialister idag.

Vi finns i hela landet.
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Hushållningssällskapet
Västra

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

KUNGÄLV

Lägg mer kväve på yngre vallar med sämre klöver-
bestånd, än på gamla. Man kan inte pressa upp skörden 

lika mycket med hjälp av kväve på en gammal vall.

Vad är dina bästa tips för att lyckas med 
grovfoderodlingen när plånboken är tunn?  
–Studera vallarna och styr om kvävegivorna. De 
vallar som har ett gott klöverbestånd behöver inte 
lika mycket kväve som dem med mindre klöver. 
Försök att hålla en hög andel baljväxter i vallarna. 
 
Lägg mer kväve på yngre vallar med sämre 
klöverbestånd, än på gamla. Man kan inte pressa 
upp skörden lika mycket med hjälp av kväve på 
en gammal vall. 
 
Spara inte av den dyra handelsgödseln till 
återväxten, utan använd den till förstaskörden i 
hopp om prissänkningar.  Det är även mer fart på 
klövern i återväxten 
 
Lindningsplast är dyrt, fundera på att bygga 
plansilo istället. I längden kanske det lönar sig, 
trots att det är dyrt att bygga. Rundbalsystem har 
självklart även andra fördelar.

Vad ser du för trender i vallodlingen? 
– Man tar allt fler och spädare skördar för att 
öka proteininnehållet i grovfodret så att man kan 
minska mängden inköpt proteinkraftfoder som soja.  

Det odlas mer grönfoderblandningar som 
exempelvis korn/ärt och havre/vicker, dock kan 
detta innebära att ökat problem med rotröta, då 
baljväxterna återkommer för ofta i växtföljden.  
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Hushållningssällskapet
Västra

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

SKARA

System med fyra skördar är på gång, men det 
kostar och med dagens dieselpriser är det tveksamt 

om det lönar sig, det är kanske bättre att fortsätta 
med tre skördar.  

Vad är dina bästa tips för att lyckas med 
grovfoderodlingen när plånboken är tunn?  
– Har man djur är vallen viktig och den ska 
prioriteras. Gödsla och sköt om den noggrant. Ge 
stallgödsel minst en gång per säsong. Spannmålen 
kan klara minskad fosforgödsling enstaka år.  

Fokusera på bra förfrukter. 

Gödsla vallen med sunt förnuft. Fick man en bra 
förstaskörd och man har gott om foder kan man 
dra ner på gödslingen till kommande skördar.  

Var försiktig så att man inte gödslar bort klövern i 
förstaårsvallar. 

Vad ser du för trender i vallodlingen? 
– System med fyra skördar är på gång, men det 
kostar och med dagens dieselpriser är det tvek-
samt om det lönar sig, det är kanske bättre att 
fortsätta med tre skördar.  

Nollrutor som gödslingsunderlag i vallen kommer! 
 
Efter torråret 2018 har många valt att öka sin 
vallareal, och man har även utökat sina lagrings-
möjligheter som en anpassning till svängningarna 
i klimatet.  

Bevattning vall. 
Foto: Elisabeth Thisner
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Hushållningssällskapet
Sjuhärad

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

LÄNGHEM

Har man behov av mycket grovfoder och högt 
protein går det inte att snålgödsla. Även om handels-

gödseln är dyr, blir det dyrare att täcka energi- och 
proteinbehovet med mer kraftfoder likaså att sänka sin 
mjölkavkastning. 

Vad är dina bästa tips för att lyckas med 
grovfoderodlingen när plånboken är tunn?  
– Att ha rätt timing för stallgödselspridning är 
viktigt och det kan vara aktuellt med en högre 
giva stallgödsel.  

Förstaskörden bör prioriteras och det är dit man 
ska prioritera mineralgödseln, eftersom det är 
förstaskörden som har störst potential till både 
avkastning och bra kvalitet.  

Det är viktigt att skörda vid rätt tidpunkt för att få 
högt energiinnehåll.  
 
Har man behov av mycket grovfoder och högt 
protein går det inte att snålgödsla. Även om 
handelsgödseln är dyr, blir det dyrare att täcka 
energi- och proteinbehovet med mer kraftfoder 
likaså att sänka sin mjölkavkastning.  
 
Det är viktigt att förnya vallarna så de är fräscha 
med bra baljväxtandel, och mindre mängd ogräs 
och mer sådda vallgräs för att säkerställa en hög 
avkastning.  

Vad ser du för trender i vallodlingen? 
– Lusern dyker upp ibland, men det funkar inte 
alltid så bra här, då den inte verkar trivas på våra 
jordar. 

En del vallodlare etablerar nya vallar genom att så 
in dem i höstsäd i augusti/september.  

Allt fler tar fyra skördar, men det är mycket års-
månsberoende om det blir tre eller fyra skördar.  

Vallinsådd. 
Foto: Linda af Geijerstam
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Hushållningssällskapet
Kalmar Kronoberg Blekinge

Linda af Geijerstam Växtodling
linda.af.geijersstam@hushallningssallskapet.se
070-605 67 55 KALMAR

Satsa lite extra i år på att vara noggrann, det kostar 
inget. Bland annat kan man planera för god kvalitet 

genom att inte missa optimal skördetidpunkt för att 
få högre kvalitet på grovfodret så att man kan dra ner på 
det dyra kraftfodret.  

Vad är dina bästa tips för att lyckas med 
grovfoderodlingen när plånboken är tunn?  
– Satsa lite extra i år på att vara noggrann, det 
kostar inget. Bland annat kan man planera för 
god kvalitet genom att inte missa optimal skörde-
tidpunkt för att få högre kvalitet på grovfodret så 
att man kan dra ner på det dyra kraftfodret.  
 
Om det inte är risk för foderbrist kan man passa 
på att verkligen testa åtgärder för mer baljväxter 
som att sänka kvävegivan etableringsåret och 
vallår ett.  

Det kan vara en idé att lägga om fler vallar nu, då 
går det åt mindre kväve, men det krävs ju att man 
har grovfoder i lager. Ett annat alternativ för att 
spara in på gödslingen är att så vall i renbestånd, 
då krävs inte samma kvävemängder, och det kan 
bli fina vallar, men å andra sidan går man miste 
om en spannmålsskörd. 

Utnyttja stallgödseln. Prioritera tider på året och 
spridning som ger minst förluster. Att ha precision 
i sin kvävegödsling är också viktigt.  

Vad ser du för trender i vallodlingen? 
– Det är fortsatt behov av att höja proteinhalten 
i grovfodret så att man kan minska mängden 
inköpt kraftfoder. Man går från tre till fyra eller 
fyra till fem vallskördar. Man har mer precision i 
sin kvävegödsling.  

Många väljer majssorter med kortare odlings-
säsong, för att kunna så senare och då slippa en 
del skadegörare, som svamp och fåglar. Dock ger 
en längre odlingssäsong ofta en högre avkastning.  
Bygga för bevattning.

Många väljer majssorter med 
kortare odlingssäsong. 
Foton: Linda af Geijerstam
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Hushållningssällskapet
Halland

Sofie Pålsson Växtodling
sofie.palsson@hushallningssallskapet.se
0700-25 14 24  FALKENBERG

Det är viktigt att skörda vid rätt tidpunkt, och man 
måste ha fattat beslut om man ska satsa på volym 

eller kvalitet, så att rätt insatser görs. 

Vad är dina bästa tips för att lyckas med 
grovfoderodlingen när plånboken är tunn?  
– Det är viktigt att skörda vid rätt tidpunkt, och 
man måste ha fattat beslut om man ska satsa på 
volym eller kvalitet, så att rätt insatser görs.  

Stallgödselspridning måste göras vid rätt tid-
punkt, med rätt väder. Undvik varma och soliga 
dagar och mylla gärna ner gödseln, allt för att 
minska kväveavgången så att kvävet utnyttjas på 
bästa sätt.  

Prioritera flytgödsel tidigt på säsongen, före 
förstaskörden.  

Satsa på de nya vallarna när det gäller växtnäring, 
då de har högre skördepotential än de gamla.  

Vad ser du för trender i vallodlingen? 
– Allt fler tittar på att bevattna sina vallar, som 
ett led i anpassning efter klimatförändringarna.  

De flesta större gårdar tar nu fyra skördar.  

Man gör försök med höstsådda vallar, men än 
så länge är det endast enstaka lantbrukare som 
höstsår.

Försök med höstsådd vall 
vid Lilla Böslid i Halland.
Foto: Sofie Pålsson
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Hushållningssällskapet
Skåne

Mats Håkansson Växtodling
mats.hakansson@hushallningssallskapet.se
010-476 22 83

HÖRBY

Man har börjat med styrfiler även i vallodlingen, för 
styrd tilldelning av kalium och kväve till återväxten. 

Givorna styrs av lerhalten och markkartan. 

Vad är dina bästa tips för att lyckas med 
grovfoderodlingen när plånboken är tunn?  
– Det är viktigt att inte snåla med gödslingen till 
förstaskörden. Eftersom risken för torka är större 
inför andra- och tredjeskörden är det klokare att 
dra ner på gödslingen då. 
 
Det är viktigt att förnya vallarna. Blir de för gamla 
avkastar de sämre, samtidigt som skördekost-
naderna är de samma. 
 

Vad ser du för trender i vallodlingen? 
– Allt fler har lusern i sina vallar. Skördetidpunkten 
tidigareläggs, för att få ett grovfoder med högre 
näringskoncentration, vilket är bra till framförallt 
växande djur.  
 
Man har börjat med styrfiler även i vallodlingen, 
för styrd tilldelning av kalium och kväve till åter-
växten. Givorna styrs av lerhalten och markkartan.  

Vall i sydligaste Skåne.
Foto: Boel Trulsson
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