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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
•

Hur går det med vårbruket?

•

Hur har höstrapsen övervintrat?

•

Hur ser det ut med vårsådda oljeväxter i
ditt område?

Frågorna är besvarade 2-3/5. 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 odlas lite vårrybs i området, men vi ser det
som en nischgröda. Jag har inte märkt av något ökat
intresse för vårrybs.
Hur går det med vårbruket?
– Snömängderna minskar väsentligt. Här vid
Norrbottenkusten har vi mellan noll och en
decimeter snö. Vi hade en vecka då det var upp
till 15 grader på dagarna, då töade det rejält,
därefter har det varit lite kallare med frostnätter.
Detta gör att det inte blir något ovanligt tidigt
vårbruk, men det är för tidigt att säga om vårbruket kommer att kunna starta normal tid eller
om det blir försenat.

Hur har höstrapsen övervintrat?
– Höstraps odlas inte i området.
Hur ser det ut med vårsådda oljeväxter i
ditt område?
– Det odlas lite vårrybs i området, men vi ser det
som en nischgröda. Jag har inte märkt av något
ökat intresse för vårrybs.

Åkrarna tinar fram i Norrbotten.
Foto: Kristina Sigfridsson
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Hushållningssällskapet
Jämtland

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

ÅS

En handfull lantbrukare odlar vårrybs, men den
hinner inte alltid mogna och det är svårt odla den
som avsalugröda, då närmsta uppköpare finns i
Västerås, men, det är en intressant gröda och med tanke på
det gynnsamma priset på raps så kan det kanske löna sig
att frakta den, om man inte själv har avsättning för den.
Hur går det med vårbruket?
– Det är tjäle kvar i marken på sina håll, så det
dröjer någon eller några veckor innan vårbruket
sätter igång på allvar.

Hur ser det ut med vårsådda oljeväxter i
ditt område?
– En handfull lantbrukare odlar vårrybs, men den
hinner inte alltid mogna och det är svårt odla den
som avsalugröda, då närmsta uppköpare finns i
Västerås, men, det är en intressant gröda och med
tanke på det gynnsamma priset på raps så kan det
kanske löna sig att frakta den, om man inte själv
har avsättning för den.

Hur har höstrapsen övervintrat?
– Höstraps odlas inte i området.
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Hushållningssällskapet
HS Konsult

BOLLNÄS

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

Vårrybs är en bra avbrottsgröda, som många
försöker få med i sin växtföljd, men man ser ingen
ökning nu då de flesta redan har så mycket rybs med
som växtföljden tål.
Hur går det med vårbruket?
– Det är kallt, torrt och blåsigt. Dessutom finns
lite tjäle kvar och det går lite långsamt, även
om det fortfarande är normaltid för vårbruk i
området. Vårbruket ligger i startgroparna, men
det är lite segt. Det är några som börjat plöja och
köra gödsel, och även med lite harvning. Sådden
kommer förmodligen igång denna vecka.
Hur har höstrapsen övervintrat?
– Det finns enstaka höstrapsfält i området, främst
dvärghybrider som är anpassade för det kallare
klimatet, och de har klarat vintern bra.
Hur ser det ut med vårsådda oljeväxter i
ditt område?
– Vårrybs är en bra avbrottsgröda, som många
försöker få med i sin växtföljd, men man ser
ingen ökning nu då de flesta redan har så mycket
rybs med som växtföljden tål.
Höstraps dvärghybrid som klarat vintern i Hälsingland.
Foto: Henrik Bergman
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Hushållningssällskapet
HS Konsult

UPPSALA
Gunnar Cederberg Växtodling
gunnar.cederberg@hushallningssallskapet.se
076-669 83 05

Mycket av höstrapsen har utvintrat och kanske hälften
av arealen körs upp. Det viktigaste skälet till detta
är att det stått mycket vatten i fälten, vilket gjort att
rapsplantorna ruttnat. Även det växlande vädret med varma
dagar och kalla nätter har påverkat höstrapsen negativt.
Hur går det med vårbruket?
– Vårbruket är igång och i genomsnitt har man
kommit halvvägs. Det som såddes först, nere vid
Mälaren, börjar komma upp, men det går långsamt eftersom det varit kalla nätter. Det har varit
ganska mycket tjäle i området och det har gett ett
fint bruk vid sådden. Det är torrt och det behövs
regn för att gödningen ska komma ner i jorden.
Höstvetet har tagit skada av att det stått så
mycket vatten i fält.

Hur ser det ut med vårsådda oljeväxter i
ditt område?
– Det är ett större intresse för vårraps i år. Man
sår vårraps där man skulle haft korn, som istället
sås efter uppkörd höstraps, så det blir lite pusslande
för lantbrukarna att få ihop det. Det Buteo-betade
vårrapsutsädet påverkar också, liksom det goda
prisläget för raps. Många lantbrukare väljer att så
en Clearfield-raps för att effektivt kunna bekämpa
ogräsen.

Hur har höstrapsen övervintrat?
– Mycket av höstrapsen har utvintrat och kanske
hälften av arealen körs upp. Det viktigaste skälet
till detta är att det stått mycket vatten i fälten,
vilket gjort att rapsplantorna ruttnat. Även det
växlande vädret med varma dagar och kalla nätter
har påverkat höstrapsen negativt.
De som kör upp sin höstraps ersätter den i allmänhet med korn. På grund av risk för klumprotsjuka
och insektsangrepp väljer man att inte så vårraps
där man kört upp höstrapsen.
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Hushållningssällskapet
HS Konsult

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

Vårbruket är igång för fullt. En del, främst i slättbygderna, är klara, medan andra, främst i skogsbygderna, precis har börjat. Utsädet gror fint, men
det har inte börjat komma upp än. Det finns fukta i marken,
men det börjar bli torrt för det höstsådda och vallarna. Det
syns tydligt vid jämförelse med nollrutorna, att det kväve
som spreds före nederbörden i början av april gjort nytta.
Hur går det med vårbruket?
– Vårbruket är igång för fullt. En del, främst i
slättbygderna, är klara, medan andra, främst i
skogsbygderna, precis har börjat. Utsädet gror
fint, men det har inte börjat komma upp än. Det
finns fukta i marken, men det börjar bli torrt för
det höstsådda och vallarna. Det syns tydligt vid
jämförelse med nollrutorna, att det kväve som
spreds före nederbörden i början av april gjort
nytta.

liggande punkter i fälten. Bristen på snö när det
var kallt har också påverkat höstrapsen negativt.
Den raps som inte körts upp är ofta liten, men
den bör komma igång med värme och nederbörd.
Vi har varit förskonade mot kalla vintrar och
utvintring de senaste åren, så det en stor skillnad
mot tidigare år.
Hur ser det ut med vårsådda oljeväxter i
ditt område?
– Vi ser ett något ökat intresse för vårraps, det
är fler som vågar sig på att odla grödan, men de
flesta väljer hellre höstraps. Det är framförallt
i områden med mycket vilt man väljer vårraps.
Den utvintrade höstrapsen ersätts inte med vårraps, på grund av risken för klumprotsjuka.

Hur har höstrapsen övervintrat?
– Höstrapsen varierar väldigt mycket. En hel
del har körts upp. Det kom en tidig tjäle, redan
i december, som gjorde att den nederbörd som
kom, stannade kvar på ytan och det trivdes rapsplantorna inte alls i. Detta syns framförallt på lågt
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Hushållningssällskapet
Gotland

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

GOTLAND

Det som såddes tidigt har precis börjat komma upp,
det har tagit lite tid eftersom det varit kallt och
torrt. Det har varit minusgrader på nätterna under en
ganska lång period.
Hur går det med vårbruket?
– Vårbruket har gått bra och merparten är sått.
Det som är kvar att så nu är myrjordarna samt en
del majs. Det är torrt, det har inte kommit någon
nederbörd sedan början av april, men än finns det
fukt i marken.

Hur har höstrapsen övervintrat?
– Höstrapsen ser fin ut, dock har det varit en del
betesskador av gäss och svanar från i höstas. Höstrapsen behöver regn nu, när den börjat växa.
Hur ser det ut med vårsådda oljeväxter i
ditt område?
– Vårrapsarealen är ungefär lika stor som den
brukar, eventuellt har någon enstaka valt att så
mer jämfört med förra året, på grund av det höga
rapspriset.

Det som såddes tidigt har precis börjat komma
upp, det har tagit lite tid eftersom det varit kallt
och torrt. Det har varit minusgrader på nätterna
under en ganska lång period.
Det finns ovanligt mycket höstsått i år, och det
har övervintrat bra. Totalt sett ser det bra ut men
vallarna och höstsådden behöver snart regn.
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Skorpharvade bönor - fattas plantor.
Foto: Elisabeth Thisner
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Hushållningssällskapet
Västra

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

SKARA

Höstrapsen har klarat vintern fint i området, men
kalla nätter med minusgrader och nordanvind nu på
sistone har gjort att rapsen backat. Knoppar har blivit
frostbrända, men förhoppningsvis kommer sidoskott som
kompenserar. Det finns även helt döda plantor i samma fält.
Graden av påverkan styrs bland annat av jordart och läge.
Hur går det med vårbruket?
– I slättbygderna är vårbruket klart och vårsäden
börjar sticka upp. På de lite tyngre lerjordarna,
där även dräneringsstatusen avslöjas, i framförallt norra Skaraborg, är det lite senare och i
skogsbygderna har vårbruket precis börjat. Man
ser en del manganbrist orsakad av kylan. Det kom
en del snö som drabbade bland annat tidigt sådda
åkerbönor genom skorpbildning. Vårbruket har
rullat på bra, men det varierar mycket och det är
ganska utdraget, så det kommer att bli spännande
att följa utvecklingen. Höstvetet ser fint ut, även
om det finns mycket visset material i botten.

Hur ser det ut med vårsådda oljeväxter i
ditt område?
– I området syns ett något ökat intresse för
vårraps, dels på grund av att man nu kan köpa
betat utsäde mot rapsjordloppor, dels det högre
avräkningspriset på raps. Det är lite av en riskgröda, men tack vare prisbilden är det värt att
våga prova, även om det är mycket som ska
vaktas i grödan, som rapsbaggar.
Bortfrusen höstraps.
Foto: Elisabeth Thisner

Hur har höstrapsen övervintrat?
– Höstrapsen har klarat vintern fint i området,
men kalla nätter med minusgrader och nordanvind
nu på sistone har gjort att rapsen backat. Knoppar
har blivit frostbrända, men förhoppningsvis
kommer sidoskott som kompenserar. Det finns
även helt döda plantor i samma fält. Graden av
påverkan styrs bland annat av jordart och läge.
Mer skyddade fält har klarat sig bättre än dem
som ligger fritt. Även sortvalet påverkar, sorterna
får helt enkelt bekänna färg. Den korta hösten,
och den därmed korta tillväxtperioden, påverkar
också negativt. En del fält har råkat ut för viltskador och som en följd av detta röta, som gjort
att en del plantor dött. Dock har ingen i området
behövt köra upp sin höstraps. Raps och övriga
grödor behöver regn.
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Hushållningssällskapet
Västra

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

KUNGÄLV

Höstrapsen ser överlag bra ut. Den var lagom stor
inför vintern. Ingen av mina kunder har behövt köra
upp rapsen.
Hur går det med vårbruket?
– Vårbruket är klart. Det gjordes i två omgångar.
Många körde i månadsskiftet mars/april, medan
en del tyckte att det var alldeles för kallt. Det kom
en del nederbörd i början av april. I områdets
södra delar kom nederbörden i form av regn, med
skorpbildning som följd, medan det i de norra
delarna kom snö, som inte påverkade jorden lika
mycket. Det tidigt sådda har kommit upp sedan
en till två veckor. Andra delen av vårbruket inleddes
två veckor in i april och har fortgått månaden ut.

Hur har höstrapsen övervintrat?
– Höstrapsen ser överlag bra ut. Den var lagom
stor inför vintern. Ingen av mina kunder har
behövt köra upp rapsen.
Hur ser det ut med vårsådda oljeväxter i
ditt område?
– Intresset för våroljeväxter ökar igen, men de
flesta väljer att odla höstoljeväxter.

Efter nederbörden i början av april, har det inte
kommit någon nederbörd alls, vilket gör att det
kväve som övergödslats inte fått något regn alls.
I en del höstvetefält ligger gödningen kvar på
ytan, vilket är en ovanlig situation i detta område,
som normalt får ganska mycket nederbörd.
I höstsäden börjar detta bli allvarligt och kommer
det inte regn inom en vecka så får det konsekvenser
på skörden.

Ekoraps Bohuslän, 28 april. Foto: Martin Niklasson
Vänster: Havre Dalsland, 3 april. Höger: Bönor Bohuslän, 29 april. Foto: Martin Niklasson

Det finns det gott om fukt i marken, dock är
jorden ganska kall. Man ska komma ihåg att regn
har en värmebärande funktion och höjer marktemperaturen. Vallar och kombisådd vårsäd har
god tillgång till både gödsel och vatten.
Det är bra snurr i växtodlingen, trots omvärldsläget. De större lantbrukarna skräms inte av
negativa rubriker om diesel och gödning, utan
tänker istället på att det är väldigt hög efterfrågan
på spannmål.
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Hushållningssällskapet
Västra

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

Man ser ett något ökat intresse för vårraps i
Värmland, där man historiskt odlat ganska mycket
vårraps, men under senare år har grödan inte odlats
alls. Nu påverkar det goda prisläget och intresset ökar något.
Hur går det med vårbruket?
– Det är mer variationer tidsmässigt, än vanligt.
I de södra delarna av Värmland närmar man sig
slutet av vårbruket medan man i nordligare delar
inte har börjat än, då det fortfarande finns en
del snö kvar där det är skuggigt. Några enstaka
lantbrukare i södra Värmland hann så före snön,
som kom i början av april, och där har man varit
tvungna att skorpbryta för att grödan ska kunna
ta sig upp. Annars har vårbruket flutit på fint,
utan avbrott för nederbörd. Det är ovanligt kallt,
men det är kanske en fördel när det är så torrt
som det är nu.

Hur har höstrapsen övervintrat?
– Det odlas inte så mycket höstraps i Värmland,
men den som odlas ser ganska bra ut. En del av
höstrapsen har viltskador och såg ganska dålig ut,
men den tar sig. Dock har det på sina håll varit en
del sena frostnätter där oljeväxterna gett med sig.
Hur ser det ut med vårsådda oljeväxter i
ditt område?
– Man ser ett något ökat intresse för vårraps i
Värmland, där man historiskt odlat ganska mycket
vårraps, men under senare år har grödan inte
odlats alls. Nu påverkar det goda prisläget och
intresset ökar något.

Höstvetet har övervintrat fint, till skillnad från
förra året, och med tanke på omvärldsläget är det
väldigt tacksamt.
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Hushållningssällskapet
Sjuhärad

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

LÄNGHEM

Det är torrt i området, men det kom en del regn och
snö i början av april, dock inte tillräckligt. Man är
lite bekymrad för tillväxten i vallarna på grund av den
låga nederbördsmängden.
Hur går det med vårbruket?
– Vårbruket går bra och det mesta av vårsäden
bör vara sådd nu, men finns blötare och senare
lägen som inte är sådda ännu. Många kom igång
tidigt, bland annat såddes en del åkerböna i
månadsskiftet mars-april. Det har varit bra förutsättningar för det vårsådda, även om det varit lite
kallt. Majssådden påbörjas nog inom kort.

Hur har höstrapsen övervintrat?
– Det finns ytterst lite höstraps i området.
Hur ser det ut med vårsådda oljeväxter i
ditt område?
– Det odlas inte alls vårsådda oljeväxter i området.

Det är torrt i området, men det kom en del regn
och snö i början av april, dock inte tillräckligt.
Man är lite bekymrad för tillväxten i vallarna på
grund av den låga nederbördsmängden.
En del höstvete som såddes sent, framförallt på lerjordar, har såtts i eller såtts om med vårspannmål.
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Hushållningssällskapet
Kalmar Kronoberg Blekinge

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

KALMAR

Det mesta av de vårsådda grödorna är sådda, inklusive
lök och ärt. Det har varit ett gynnsamt vårbruk utan
avbrott. Man började så majs i förra veckan och till
helgen bör majssådden vara i full gång. Även potatissättningen är igång. Sådd av bruna bönor sker senare i maj.
Hur går det med vårbruket?
– Det mesta av de vårsådda grödorna är sådda,
inklusive lök och ärt. Det har varit ett gynnsamt
vårbruk utan avbrott. Man började så majs i förra
veckan och till helgen bör majssådden vara i full
gång. Även potatissättningen är igång. Sådd av
bruna bönor sker senare i maj.

Hur har höstrapsen övervintrat?
– Höstrapsen ser överlag bra ut efter vintern. Nu
är de första knopparna på väg att slå ut och det
gäller att ta beslut om bekämpning av bomullsmögel i full blom. Det torra och kalla vädret talar
emot just nu.
Hur ser det ut med vårsådda oljeväxter i
ditt område?
– Normalt odlar man inte vårraps i området,
men i år kan det vara motiverat även om det är
riskartad gröda.

Det är många olika strategier för kvävegödsling,
från de riktigt sparsamma till dem som satsar
fullt ut. Det finns många sätt att tänka på när det
gäller kvävegödsling. Något som är en fördel för
den mer skogsnära växtodlingen är dispensen för
Nexide mot fritfluga som angriper majs och sent
sått vårvete och havre.
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Hushållningssällskapet
Halland

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

FALKENBERG

Höstrapsen ser fin ut, det är väldigt fina bestånd och
den klarade vintern bra. Dock var det några fält som
tog skada av de stora regnen i februari.
Hur går det med vårbruket?
– Spannmålssådden är klar och man är igång
med majs och potatis nu. Några av dem som
sådde väldigt tidigt och har skorpbenägna jordar
fick skorpa efter regnet i början av april, då man
fick upp till 50 mm direkt efter sådd. Vårbruket
har gått snabbt och man är snart igång med
ogräsbekämpningen i det vårsådda.

Hur har höstrapsen övervintrat?
– Höstrapsen ser fin ut, det är väldigt fina
bestånd och den klarade vintern bra. Dock var
det några fält som tog skada av de stora regnen i
februari.
Hur ser det ut med vårsådda oljeväxter i
ditt område?
– Det odlas i stort sett ingen vårraps alls i
området. Det finns helt enkelt inget utrymme,
de som vill odla oljeväxter väljer höstraps.

Vänster: Ogräs i vårkornet. Nedan: Höstvete i Halland.
Foto: Sofie Pålsson
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Hushållningssällskapet
Skåne

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

Någon vecka efter att de flesta betorna såtts,
kom det 40 till 50 millimeter regn, som gjorde att
jorden blev packad och syrefattig, vilket ledde till att
betorna inte orkade upp. De fält som inte såtts om, är tunna
och glesa.
Hur går det med vårbruket?
– Vårbruket är i stort sett avklarat i mitt område.
Man sådde majs i förra veckan och det sätts
potatis nu. En stor del av sockerbetsarealen har
såtts om, eller ska sås om. Det var ovanligt tidig
sådd, och det var torrt vid sådden, vilket gjorde
att man sådde lite djupare än vanligt. Någon
vecka efter att de flesta betorna såtts, kom det 40
till 50 millimeter regn, som gjorde att jorden blev
packad och syrefattig, vilket ledde till att betorna
inte orkade upp. De fält som inte såtts om, är
tunna och glesa.

Hur ser det ut med vårsådda oljeväxter i
ditt område?
– Det är några enstaka som sått vårraps.
Blommande raps, Skåne
Foto: Boel Trulsson

Enstaka vårsädsfält har också såtts om, även här
har plantorna haft svårt att hitta upp, men här
är det lättare att bryta skorpan, utan att skada
grödan, och på så sätt hjälpa plantorna.
Hur har höstrapsen övervintrat?
– Höstrapsen är igång med blomningen, just nu
går det från begynnande till nära full blom, och
det är torrt. Rapsen skulle behöva lite regn nu.
Det var en del angrepp av rapsbaggar när värmen
kom och en del har bekämpat.
Vi har sett lite blygrå rapsvivel och skidgallmygga
i gulskålarna, men än är det för kallt för större
angrepp. Det ska vara upp emot 20 grader.
Än så länge har vi inte sett några svampangrepp
i rapsen.
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Regnet i början av april ställde till det för en del av
det vårsådda genom skorpbildning och packning, vilket
lett till att en hel del hektar sockerbetor har såtts om.
Den senare sådden kan orsaka skördeförluster på upp till
1,5 ton socker per hektar. Även vårkornet har påverkats av
skorpbildning, men här har det oftast räckt med harvning
för att hjälpa plantorna upp.
Hur går det med vårbruket?
– Det stora vårbruket är klart i området. Många
var klara redan i slutet av mars, vilket är ovanligt
tidigt. Även majsen är nu sådd.
Regnet i början av april ställde till det för en del
av det vårsådda genom skorpbildning och packning, vilket lett till att en hel del sockerbetor har
såtts om. Den senare sådden kan orsaka skördeförluster på upp till 1,5 ton socker per hektar.
Även vårkornet har påverkats av skorpbildning,
men här har det oftast räckt med harvning för att
hjälpa plantorna upp. I mitt område såddes som
tur var mycket av betarealen efter det stora regnet
och de har nu kommit upp fint.
Efter regnet i början av april har det inte kommit
någon nederbörd vilket lett till att en del av kvävet
ligger kvar på ytan istället för att nå grödan.
Hur har höstrapsen övervintrat?
– Höstrapsen ser fin ut och det har inte varit
någon utvintring.

Sockerbetor sådda efter regnet.
Foto: Boel Trulsson

Hur ser det ut med vårsådda oljeväxter i
ditt område?
– Det odlas inte alls våroljeväxter i området.
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