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	 	 	 						veriges	Frö-	och	Oljeväxtodlare
	 	 	 				har	en	historia	som	sträcker	sig	
	 	 	 	drygt	30	år	tillbaka	i	tiden.	Dessförin-	
	 	 												nan	verkade	de	två	odlingsgrenarna	
	 	 				var	för	sig	ytterligare	drygt	40	år	tillbaka.	

Redan	på	den	tiden	ansåg	man	att	det	var	viktigt	att	
verka	under	gemensamt	namn	gentemot	uppköpare	
och	myndigheter.	Odlingar	som	i	omfattning	var	små	
jämfört	med	spannmål,	krävde	samarbete.

Att	var	frö-	och	oljeväxtodlare	är	ett	aktivt	val	man	gör	
som	lantbrukare.	Dessa	grödor	kräver	ett	större	intresse	
och	engagemang	jämfört	med	andra	grödor.	Man	bru-
kar	tala	om	att	det	är	bra	att	ha	fingertoppskänsla	som	
odlare	av	vallfrö	och	oljeväxter.	

I	denna	skrift	finns	ett	axplock	av	odlare	av	våra	vall-
frösorter,	oljeväxter	och	lin.	De	berättar	entusiastiskt	
om	varför	de	odlar	grödan	och	bjuder	också	på	flera	
odlingstips.	En	inspirerande	inblick	i	grödan	som	kom-
pletteras	på	vår	hemsida	www.svenskraps.se

Samtidigt	ges	en	bild	av	hur	organisationen	har	utveck-
lats	under	åren	till	att	idag	vara	en	spetsorganisation	
som	hyser	respekt	i	agrara	sammanhang.	

Att	finnas	och	verka	som	organisation	under	snart	ett	
århundrade	visar	att	Sveriges	Frö-	och	Oljeväxtodlare	
lever	och	utvecklats	till	en	modern	odlarförening.

S

Göran Brynell, ordförande
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
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Sveriges	Frö-	och	Oljeväxtodlare	(SFO)	är	en	riks-
organisation	som	idag	har	11	lokala	föreningar	vilka	
är	spridda	från	Skåne	i	söder,	till	Gävleborg	i	norr.	
Det	är	en	traditionsfull	organisation	som	härstam-
mar	från	två	olika	föreningar,	Sveriges	Fröodlarför-
bund	(bildad	1914)	och	Sveriges	Oljeväxtodlares	
Centralförening	(SOC,	bildad	1943).	Dessa	båda	
föreningars	verksamheter	slogs	samman	1988	och	
bildade	då	Sveriges	Frö-	och	Oljeväxtodlare	ek.	för.	

Ett	stort	antal	av	våra	lokala	Frö-	och	Oljeväxt-
odlarföreningar	bildades	i	början	av	1900-talet.	
Äldsta	föreningen	är	Örebro	läns	Fröodlingsföre-
ningen	som	bildades	redan	1908	och	den	yngsta	
är	Gävleborgs	Oljeväxtodlare	som	bildades	1985.	
Från	början	var	det	vanligt	att	det	i	länen	fanns	
en	fröodlingsförening	och	en	oljeväxtodlarefören-
ing.		Men	i	takt	med	strukturrationaliseringar	var	
det	tungrott	att	ha	två	föreningar	där	det	dessutom	
inte	var	ovanligt	att	det	vara	samma	personer	som	

satt	i	styrelsen	för	båda	föreningarna.	I	de	flesta	
länen	slogs	de	båda	föreningarna	samman	till	en,	
och	idag	ser	vi	allt	fler	föreningar	som	slås	samman	
över	länsgränserna.

Frö-	och	Oljeväxtodlarna	har	idag	knappt	5	000	
medlemmar.	Det	betyder	att	cirka	75	procent	av	
landets	oljeväxtodlare	är	medlemmar	i	föreningen.	
Av	fröodlarna	är	medlemsanslutningen	högre	och	
nästan	90	procent	av	odlarna	har	valt	att	vara	med-
lemmar	i	föreningen.	

Verksamheten	finansieras	genom	medlems-	och	
serviceavgifter.	2010	är	medlemsavgiften	150	
kronor	och	serviceavgiften	är	delad	i	en	fast	och	en	
rörlig	del.	Den	fasta	delen	är	250	kronor	och	den	
rörliga	1,9	öre	per	kilo	oljeväxtfrö	och	1,0	procent	
av	frölikviden.	Dessa	avgifter	gör	det	möjligt	för	
organisationen	att	driva	en	verksamhet	som	verkli-
gen	kommer	odlarna	till	gagn.	

SFO
utvecklar svensk växtodling
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Försök och forskning skapar mervärden
En	mycket	stor	och	viktig	del	i	föreningens	verk-
samhet	är	att	bedriva	försök	och	forskning	på	både	
oljeväxt-	och	vallfröområdet.	Årligen	satsas	nästan		
3	miljoner	kronor	i	försöksverksamhet	med	olje-
växter	och	vallfrö.	Det	är	helt	klart	att	svenska	
oljeväxtodlare	fått	tillgång	till	det	nyaste	och	bästa	
sortmaterialet	via	organisationens	försöksverksam-
het.	Stora	resurser	läggs	på	att	testa	olika	odlings-	
tekniker	i	både	oljeväxter	och	vallfrö	för	att	för-
bättra	odlingssäkerheten	och	ge	odlaren	ett	bättre	
ekonomiskt	utbyte	av	grödorna.	Det	kan	handla	om	
såväl	testning	av	nya	bekämpningsmedel	för	ogräs	
och	svamp,	som	att	undersöka	nya	etableringste-
kniker.	En	hel	del	av	försöksverksamheten	drivs	
inom	Projekt	20/20	i	oljeväxter,	och	Vallfrö	10	000.	
Forskningsprojekt	inom	oljeväxtområdet	bedrivs	
med	medel	från	Stiftelsen	Svensk	Oljeväxtforskning.

Medlemstidningen Svensk Frötidning
Föreningens	medlemsblad	Svensk	Frötidning,	
tillhör	en	av	landets	äldsta	tidningar	inom	lantbruk-
sområdet.	Redan	1932	kom	det	första	numret	ut,	
och	den	har	sedan	dess	utkommit	utan	avbrott.		De	
första	32	åren	var	det	Sveriges	Fröodlareförbund	
som	gav	ut	tidningen	och	innehållet	var	inriktat	på	
fröodling,	frökontroll	och	fröhandel.	Men	i	takt	
med	att	oljeväxtodlingen	blev	allt	viktigare	för	
många	lantbrukare	blev	önskemålet	att	man	skulle	
skriva	mera	om	aktuella	problem	för	oljeväxt-
odlingen.	Således	blev	Svensk	Frötidning	1964	ett	
gemensamt	medlemsblad	för	vallfrö-	och	oljeväx-
todlare.	Idag	är	Svensk	Frötidningen	en	modern	
växtodlingstidning	som	har	mycket	gott	renommé	i	
lantbrukskretsar.

Svensk Raps AB ett branschbolag
Under	andra	halvan	av	1990	talet	minskade	olje-
växtarealen	dramatiskt.	Från	att	som	högst	ha	legat	
på	160	000	hektar	under	1980-talet	hade	vi	under	
andra	halvan	av	1990-talet	en	nedgång	till	under	
65	000	hektar.	Orsaken	till	detta	var	framförallt	ett	
lågt	pris	som	gjorde	att	lantbrukarna	fann	andra	
mer	lönsamma	grödor	att	odla.	Denna	utveckling	
var	negativ	av	flera	skäl.	Raps	behövs	både	som	
en	oljeproducerande	växt,	men	även	foderkakan	är	
en	viktig	produkt	för	djupproducenter.	Ur	väx-
tföljdssynpunkt	är	det	också	ytterst	negativt	om	

oljeväxterna	skulle	försvinna	som	omväxlingsgrö-
da.	Inte	minst	i	de	på	många	håll	spannmålsdomin-
erade	växtföljderna	i	framförallt	Mellansverige.	Ett	
samarbete	startade	då	inom	branschen	för	att	åter	
öka	intresset	för	rapsodlingen.	År	2000	såldes	49	
procent	av	aktierna	i	det	helägda	Frö-	och	Oljeväxt-
odlarnas	Service	AB	till	andra	företag	i	branschen	
och	bolaget	bytte	namn	till	Svensk	Raps	AB.

Långsiktigt konkurrenskraftiga grödor
Svensk	Raps	AB	är	ett	branschbolag	där	Sveriges	
Frö-	och	Oljeväxtodlare	är	huvudägare.	Övriga	
delägare	är	Svenska	Lantmännen,	AarhusKarl-
shamn,	Lantmännen	SW	Seed,	Föreningen	Foder	
och	Spannmål,	Svenska	Foder	och	Scandinavian	
Seed.	Målet	för	Svensk	Raps	är	att	den	svenska	
oljeväxtodlingen	ska	vara	minst	100	000	hektar	och	
vara	en	långsiktigt	konkurrenskraftig	odlingsgren.

Flera framåtsträvande projekt
Svensk	Raps	arbetar	med	intressebevakning	för	
både	lin	och	oljeväxter.	Eftersom	mycket	av	
förutsättningarna	för	odlingen	styrs	av	politiska	
beslut	har	Svensk	Raps	ständiga	kontakter	med	
såväl	svenska	myndigheter	som	EU-kommissionen.	
En	annan	viktigt	uppgift	är	att	sprida	information,	
vilket	bland	annat	sker	genom	sms,	hemsidan		
www.svenskraps.se,	och	givetvis	med	Svensk	
Frötidning.	Marknadsföring	är	en	tredje	viktig	
uppgift	som	ska	öka	användningen	av	oljeväxt-
produkter	och	därmed	bidra	till	en	ökning	av	den	
svenska	oljeväxtarealen.	Svensk	Raps	driver	idag	
ett	stort	3-årigt	EU-projekt	som	heter	”Raps-olja	
för	hälsa	och	njutning”.	Syftet	med	projektet	är	att	
användningen	av	rapsolja	ska	öka	genom	att	öka	
konsumenternas	och	de	professionella	matlagarnas	
kunskaper	om	rapsoljans	breda	användningsom-
råde	och	dess	stora	hälsofördelar.

Odlarna i fokus
Men	utvecklingsarbetet	får	sitt	fulla	värde	först	
när	det	omsätts	i	praktiken.	Vi	presenterar	i	denna	
skrift	odlarambassadörer	som	initierat	och	inspi-
rerande	delar	med	sig	av	sina	erfarenheter	av	att	
odla	SFO:s	grödor.	16	odlare	med	16	grödor	som	
berikar	svenska	lantbrukare	och	svenskt	lantbruk.	
Kontakta	gärna	oss	på	SFO	eller	fördjupa	dig	i	
oljeväxter,	vallfrö	och	lin	på	www.svenskraps.se
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Ädel vy. Jörgen Ehrensvärd i en fin Calypso på våren. 
Blommande höstraps lämnar ingen oberörd. I bakgrunden 
Tosterups Slott.
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Höstraps
– underskönt vacker gröda med stor potential
Höstraps	har	odlats	från	och	till	i	Sverige	under	långa	
tider.	Det	finns	uppgifter	från	år	1756	om	en	långt	gången	
odling	i	Skåne	och	på	1890-talet	noteras	att	odlingen	på	
Alnarp	ger	hela	30	deciton	per	hektar!	Under	andra	
världskriget	kom	odlingen	igång	ordentligt.	De	jung-
fruliga	och	friska	jordarna	gav	höga	skördar	medan	
efterfrågan	på	olja	resulterade	i	fantastiska	priser.	1942	
betaldes	rapsfrö	motsvarande	dagens	penningvärde	till	
17:50	kronor	per	kilo.	En	del	odlare	satsade	storstilat	på	
stora	rapsarealer	år	efter	år.

Bättre upp på Tosterup
Rapsodlingen	befinner	sig	ånyo	i	kraftig	uppgång.	På	
österlenska	Tosterups	Gård	ökar	man	nu	från	100	till	
150	hektar	höstraps.
	 –	Jag	tror	att	höstrapsen	har	en	mycket	positiv	fram-
tid,	berättar	Jörgen	Ehrensvärd	som	driver	gården	med	
tillhörande	slott	ett	sista	år	innan	generationsskiftet	är	en	
realitet.
	 Huvudmotiven	för	höstrapsodlingen	är	god	ekonomi	
och	positiv	växtföljdseffekt,	men	engagemanget	för	
grödan	sträcker	sig	längre	än	så.	Han	är	en	trogen	försöks-

värd	för	fältförsök	i	Frö-	och	oljeväxtodlarnas	regi.
	 –	Det	har	alltid	känts	självklart	att	ställa	upp	för	odlin-
gens	utveckling,	betonar	Jörgen	Ehrensvärd.
	 Leverans	av	rapsfrö	till	kallpressad	rapsolja	är	ett	annat	
framåtsträvande	engagemang.	Bengt	Frithiofssons	Ap-
pellation	Österlen	Contrôlée	emanerar	ur	slottets	ägor.

Etablering med tunn sådd är viktigast
Höstraps	förknippas	ibland	med	viss	odlingsosäkerhet.	
På	Tosterup	satsar	man	säkert	men	högt.	Etableringen	
sker	plöjningsfritt	med	några	Carrier-överfarter.	7-8	ton	
hönsgödsel	på	hösten	ger	säker	kväveleverans	såväl	höst	
som	tidig	vår.	Ingen	risk	för	tidig	kvävebrist	således.	
Sortfrågan	löser	man	fint	genom	en	fördelning	fifty-
fifty	mellan	hybrid-	och	linjesort.	Det	ger	spridning	i	
skördetidpunkt,	hösttillväxt	och	övervintring.	Tunn	sådd	
minskar	risken	för	förväxning	på	hösten.
	 Sammantaget	ligger	skördarna	de	senaste	åren	tryggt	
över	fyra	ton	per	hektar.	Men	på	skördekartan	dundrar	
skörden	upp	till	sju	ton	på	vissa	bitar.	
	 Visst	är	det	potential	i	höstrapsen!

FAKTA : HÖSTRAPS

Latinskt namn: Brassica napus f. biennis.
Höstraps står för halva den svenska oljeväxtare-
alen. Odlingen har fördubblats under de senaste 
åren och ligger kring 70 000 hektar. Halva arealen 
ligger i Skåne. 

Vinterhärdigare sorter och varmare höstar möjlig-
gör kraftigt ökad odling norrut. Det finns goda 
exempel på höstraps i Mälardalen och Dalarna.

Avkastningen har historiskt sett legat högt men 
dämpats av nödvändiga förädlingssteg som krävt 
inkorsning av våroljeväxter som tillfälligt försämrat 
avkastning och vinterhärdighet. 

Medelskörden de senaste fem åren ligger kring 
3300 kilo per hektar.

Mer info www.svenskraps.se
Strålande framtid. Höstrapsblommor älskar solenergi, och omvandlar 
den till finast tänkbara olja.

Jag tror att höstrapsen har en 
mycket positiv framtid.”

”
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Lyser i höstrusket. Stefan Karlsson, Björksund öster 
om Nyköping, brinner för höstrybs och plogsådd. Här har 
torkan hämmat höstutvecklingen i den styva leran, men 
andra år har metoden gett tre ton frö per hektar.
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Höstrybs
– hårda höstars härskare
Höstraps	har	hög	tillväxtpunkt,	höstrybs	har	låg	tillväxt-
punkt.	Grundläggande	växodlingskunskap	i	klass	med:	
gran	–	korta	barr,	tall	–	långa	barr.
	 Men	höstrybs	är	mer	än	en	låg	tillväxtpunkt.	Det	är	
grödan	som	går	att	så	när	höstens	sista	rapståg	sedan	
länge	lämnat	perrongen.	Och	för	den	enskilde	odlaren	
kan	det	vara	skillnaden	mellan	att	ta	nytta	av	eller	inte	ta	
nytta	av	en	bra	höstsådd	oljeväxtgröda.	
	 Den	kan	också	vara	ett	bra	alternativ	under	extensiva	
förhållanden.	Eller	som	Hugo	Osvald,	professor	vid	
Institutionen	för	växtodlingslära,	Lantbrukshögskolan,	
redan	år	1945	slog	fast:	”Liksom	rovan	håller	tillgodo	
med	sämre	jord	än	kålroten,	kan	rybsen	odlas	på	ma-
grare	jord	än	rapsen”.

Tål tramp
Odlingen	av	höstrybs	var	en	gång	i	tiden	betydande	
men	har	under	många	år	fört	en	alltmer	tynande	tillvaro.	
Arealmässigt	ligger	den	numera	kring	eller	under	1	000	
hektar.	Odlarna	är	inte	så	många	men	en	av	höstryb-
sentusiasterna	är	Stefan	Karlsson	på	Björksund	utanför	
Nyköping.
	 –	Det	finns	flera	goda	skäl	till	att	jag	odlar	höstrybs	
och	en	av	dessa	är	att	skörden	inte	kolliderar	med	vet-
eskörden	vilket	höstrapsen	gör,	säger	Stefan	Karlsson.

Den	tidiga	skörden	är	nästan	att	jämföra	med	halvträda	
inför	höstvetesådden.	Andra	fördelar	är	att	klövviltet	
inte	trampar	sönder	plantorna	lika	mycket	som	höstraps.	
Det	är	en	uppenbar	fördel	eftersom	gårdens	540	hektar	
åker	ligger	i	ett	naturskönt	men	mycket	viltrikt	område.

Plogsådd med mersmak
På	Björksund	kan	man	säga	att	rybsens	låga	tillväxt-
punkt	är	den	lägsta	möjliga.	Man	tillämpar	sedan	flera	år	
plogsådd	med	Kverneland	Ecomat.	På	den	styva	leran	
hamnar	fröna	en	bit	ner	i	tiltan	och	ligger	där	i	suveränt	
skydd	mot	väder	och	vind.
	 –	Plogsådden	går	bra	i	spannmål,	men	faktum	är	att	
den	faktiskt	gått	bäst	i	höstrybs,	berättar	Stefan	Karls-
son.
	 Filosofin	är	att	spara	diesel	och	andra	kostnader	med	
bibehållen	skörd.	Metoden	ska	ge	mindre	ogrästryck	och	
i	samband	med	sådden	förs	fukt	upp	till	såbädden.	Men	
det	händer	att	vissa	höstar	är	osedvanligt	ihållande	torra,	
vilket	medför	att	beståndet	inte	utvecklats	så	kraftigt	
som	önskvärt.	Trots	detta	har	höstrybsen	kommit	för	att	
stanna	som	oljeväxtgröda	på	Björksund.	Toppnoteringen	
ligger	kring	tretusen	kilo	per	hektar	vilket	enligt	Stefan	
Karlsson	borde	räcka	som	motiv	för	många	att	odla	
höstrybs!

FAKTA : HÖSTRYBS

Latinskt namn: Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) 
Briggs. Det finns fler latinska beteckningar men 
denna är den vanligast förekommande. 

Det svenska namnet rybs är en förkortning av det 
tyska ”Rübsamen” det vill säga frö av Rübe. Språk-
ligt sett betyder rybs faktiskt samma sak som raps.

Den svenska förädlingen av höstrybs är nerlagd 
och fördes för några år sedan över till Jögeva 
Plant Breeding Institute i Estland. Verksamhetens 
omfattning där är för närvarande okänd liksom övrig 
höstrybsförädling i världen. Men det ryktas om 
ryska höstrybssorter.

De senaste åren har odlingen i Sverige legat stabilt 
kring 1 000 hektar med en genomsnittsskörd kring 
1 800 kilo per hektar.

Mer info www.svenskraps.se
Tål vintern. Perfekt höstrybsbestånd med låg tillväxtpunkt som 
tål det mesta i vinterväg.
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Mötesplats. Bo Eriksson, Ekeby By, i 25 hektar prima 
vårraps med Uppsala domkyrka i bakgrunden. Här möts 
sakralt och profant, stad och land, himmel och jord, tim-
rade knutar och funkislådor.
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Vårraps
– mellansvensk tungviktare 
Odlingen	av	våra	fyra	oljeväxtgrödor	varierar	kraftigt	
med	tiden.	Höstrybs	till	exempel	odlades	en	gång	över	
stora	arealer.	Nu	för	den	en	tynande	tillvaro.
	 Vårraps	däremot	har	på	något	sätt	alltid	suttit	tryggt	i	
sadeln	och	är	ett	säkert	kort,	främst	i	Mellansverige.	De	
senaste	åren	har	andelen	vårraps	av	den	totala	svenska	
oljeväxtarealen	legat	kring	40	procent.	Toppnoteringen	
kom	2005	med	40	000	hektar.

Alltid aktuell
Finns	det	högre	makter	som	håller	en	skyddande	hand	
över	grödan?	Antagligen	inte,	men	känslan	infinner	sig	
ändå	lite	grand	hos	lantbrukare	Bo	Eriksson	och	hans	
vårrapsodling	på	Stabby	Prästgård	i	Uppsala.	Mark-	
ägaren,	tillika	Den	Högre	Makten,	höjer	sig	över	hori-
sonten	mellan	husen	i	form	av	två	mäktiga	torn.	Uppsala	
Stiftsamhällighet	äger	marken,	Bo	arrenderar	den.
	 –	Den	viktigaste	anledningen	till	att	jag	odlar	vårraps	är	
att	den	är	en	suverän	avbrottsgröda,	berättar	Bo	Eriks-
son.
Växtföljden	är	spannmålsdominerad,	som	det	brukar	
vara	i	Mellansverige.	Så	de	40	hektaren	vårraps	av	totalt	
300	hektar	är	ett	mycket	välbehövligt	sanerande	inslag.	
Det	pratas	mycket	om	hybridsorter	av	höstraps	för	
Mellansverige.	Men	i	lite	kärvare	lägen	är	ändå	vårraps	

fortfarande	en	intressant	gröda.	Vad	är	då	viktigast	att	
tänka	på	för	att	lyckas	med	odlingen?	

Förbered på hösten
Enligt	Bo	Eriksson	är	det	helt	centralt	att	förbereda	såd-
den	redan	på	hösten	i	höstbruket.	Utjämning	av	jorden	
ökar	förutsättningarna	för	en	jämn	upptorkning	på	våren	
vilket	i	sin	tur	är	en	bra	grund	för	en	jämn	såbädd.	En	
jämn	gröda	borgar	förvisso	för	en	hög	skörd	men	här	
handlar	det	snarare	om	konkurrens.
	 –	Så	lagom	djupt	manar	Bo	Eriksson,	så	kommer	
rapsen	jämnt	och	snabbt	och	konkurrerar	bra	med	
ogräsen.
	 Han	tror	stenhårt	på	oljeväxter	i	svenskt	lantbruk,	inte	
minst	som	energigröda.	Och	då	behövs	varenda	kvadrat-
meter	raps	som	går	att	uppbringa.
	 Om	nu	vårrapsen	i	Sverige	har	gjort	en	lugn	och	
trygg	resa	så	genomgick	den	sitt	Klondike	i	Kanada	på	
1980-talet.	På	bara	några	år	tog	svenska	vårrapssorter	
nästan	helt	över	den	gigantiska	våroljeväxtmarknaden.	
Prärien	lyste	av	svensk	vårraps	och	vi	lyste	i	kapp.	Klip-
pens	tid	är	förbi	men	enträget	förädlingsarbete	gör	att	
man	står	redo	med	flera	specialkvalitéer	som	börjar	
efterfrågas	av	industrin.

FAKTA : VÅRRAPS

Latinskt namn: Brassica napus L.
Artnamnet napus kommer av grekiskans nape (rova). 
När odlingen togs upp vid andra världskriget var 
sorterna av Nya Zeeländskt ursprung men 1943 lanse-
rades en svensk sort på marknaden: Svalövs ”Regina 
vårraps”. Den var förvisso ett massurval ur en dansk 
lantsort, ”Lyngby vårraps”. 

Stockholm/Uppsala och Västra Götaland är de tyngsta 
vårrapsområdena i Sverige. 

Cirka 30 procent av den svenska oljeväxtarealen är 
vårraps och år 2009 uppgick arealen till drygt 30 000 
hektar. Medelskörden i Sverige är cirka 2 000 kilo per 
hektar.

Mer info: www.svenskraps.se
Tät gröda. Jämn och bra etablerad vårraps är den bästa ogräs-
bekämparen.

Så lagom djupt, så kommer rapsen jämnt och snabbt
och konkurrerar bra med ogräsen.”

”
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Trotjänare. Vårrybs är bäst när det gäller sen sådd och 
odling i norr. Anders Klint, Hedemora i södra Dalarna, 
uppskattar grödans goda kvalitéer men är även öppen för 
det drastiska steget att prova höstraps.
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Vårrybs
– raketsnabb gröda som håller ställningarna vid odlingsgränsen
Det	förekommer	sporadisk	odling	av	oljeväxter	i	trak-
terna	kring	Piteå.	Att	det	överhuvud	taget	är	möjligt,	det	
har	vi	vårrybsen	att	tacka	för.	Vårt	avlånga	och	klimat-
mässigt	varierande	land	ställer	höga	krav	på	bra	och	
anpassade	oljeväxter.	Höstraps,	vårraps,	höstrybs	och	
vårrybs,	alla	har	de	sitt	berättigande	till	gagn	för	svenska	
lantbrukare.

Tung vårrybsbygd
Piteå-rybsen	kan	nog	trots	allt	ses	som	en	exotisk	utpost.	
Ett	av	de	nordligast	belägna	tyngre	områdena	för	odling	
av	vårrybs	är	Hedemora	i	södra	Dalarna.	Här	hittar	vi	
Ander	Klint,	känd	oljeväxtprofil	med	många	års	erfar-
enhet	av	grödan.	Han	ser	många	fördelar	med	oljeväxter:
	 –	Det	är	kul	men	också	en	stor	utmaning	att	odla	
vårrybs.	Också	blir	det	bra	skörd	i	spannmålen	efter	
oljeväxter,	menar	han.

Chansar inte
Det	viktigaste	för	en	vårrybsodlare	enligt	Anders	Klint	
är	att	inte	ta	några	chanser.	Det	gäller	att	så	i	varm	jord	
som	under	inga	omständigheter	får	vara	blöt.
	 –	Vi	sår	alltid	våroljeväxterna	sist,	berättar	Anders.
När	jorden	reder	sig	perfekt	då	avbryter	han	allt	an-
nat	arbete	för	att	köra	till	vårrybsen	–	ungefär	som	för	
specialgrödor.	Vissa	år	dyker	det	rätta	tillfället	inte	upp	
förrän	en	bit	in	i	odlingssäsongen.	Visa	år	kommer	det	
extremt	sent	och	det	har	hänt	att	sådden	inte	kunnat	
genomföras	förrän	en	vecka	in	i	juni.	Då	är	det	bra	att	
ha	en	raketgröda	som	vårrybs	i	bakfickan.	På	drygt	fem	
veckor	är	den	i	full	blom	trots	den	sena	sådden!

Före	sådden	djupharvar	Anders	som	till	spannmål.	Fältet	
ligger	i	sju	till	tio	dagar	så	att	ogräsen	gror	ordentligt.	
När	det	är	riktigt	gynnsamt	körs	fältet	med	en	crosskill-
vält	följt	av	mycket	grund	sådd.	Ett	sådjup	på	0,5	till	
1	centimeter	brukar	vara	lagom,	men	ibland	släpper	
Anders	fröna	på	ytan.
	 Alla	som	någon	gång	kommit	i	kontakt	med	
våroljeväxter	vet	att	rapsbaggarna	är	grödans	lede	fi.	An-
ders	bekämpar	baggarna	två	gånger	och	blandar	då	även	
i	Bor.	Tack	vare	varm	jord,	grund	sådd	och	snabb	tillväxt	
så	brukar	ogräsen	inte	vara	något	större	problem.	Målla	
förekommer	vissa	år	men	kemisk	ogräsbekämpning	är	
aldrig	aktuell.

Medveten odlare
Vårrybs	har	dock	tappat	kraftigt	i	konkurrenskraft	de	
senaste	åren	och	det	är	Anders	Klint	väl	medveten	om.	
Arealen	ligger	för	närvarande	kring	5	000	hektar	vilket	är	
en	halvering	jämfört	med	för	några	år	sedan.
	 Den	har	relativt	sett	blivit	senare	eftersom	flera	korn-	
och	havresorter	mognar	förhållandevis	tidigare.	Men	
Anders	brinner	för	oljeväxterna	och	ser	hellre	andra	
alternativ.
	 –	Jag	är	intresserad	av	tidiga	vårrapssorter	och	skulle	
även	gärna	testa	höstraps,	deklarerar	Anders.
Flera	kollegor	i	trakten	har	testat	höstraps	i	större	skala.	
Och	det	ser	lovande	ut.	Det	är	ingen	tvekan	om	att	He-
demoratrakten	ska	fortsätta	lysa	gul	av	gyllene	raps-	och	
rybsfält	framöver.	Både	för	böndernas	väl	men	även	för	
att	kunna	servera	närproducerad	råvara	till	den	lokala	
producenten	av	kallpressad	rapsolja,.

FAKTA : VÅRRYBS

Latinskt namn: Brassica rapa ssp. oleifera f. praecox. 
Vårrybs är den svenska oljeväxt som har kortast växtsä-
song och kan sås långt upp i nordligaste Sverige. 

Odlingen har dock minskat och omfattar i dag cirka  
5 000 hektar vilket är en halvering jämfört med odlingen 
kring sekelskiftet. 

En bidragande orsak är mildare höstar som möjliggör 
sådd av höstraps, men även höstpannmål efter vårraps. 
Medelskörden ligger kring 1 400 kilo per hektar vilket 
ligger klart under såväl vårraps som höstraps.

Mer info www.svenskraps.se
Raketen. 41 dagar innan denna bild togs, var den blommande 
rybsplantan ett litet svart frö som landade i den varma dalamyllan.
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Närkelin. Claes Schneider, Berga Gård, strax väster 
om Örebro. Han gillar lin, odlar lin, pressar lin och säljer 
linprodukter. Vackert!
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Lin
– mycket nyttig, bra i växtföljden, men med dunkelt ursprung
Det	finns	flera	varianter	av	raps,	rybs	och	framför	allt	
vallfrö.	Men	det	finns	bara	en	lingröda.	Nja,	egentligen	
två	men	spånadslin	befinner	sig	inte	under	Frö-	och	
Oljeväxtodlarnas	trygga	tak.
	 Det	är	lantmästare	Claes	Schneider	på	Berga	Gård	i	
Närke	som	presenterar	oljelinet,	och	bättre	linambas-
sadör	går	knappast	att	finna.	Claes	var	ordförande	i	Öre-
bro	läns	linodlarförening	och	under	många	år	engagerad	
i	Närkelin	–	ett	pressbolag	med	cirka	25	anslutna	lant-
brukare.	Argumenten	för	linodling	är	flera:
	 –	Lin	är	en	lättodlad,	billig	och	bra	mellangröda,	menar	
Claes	Schneider.
	 Hans	oljelinodling	ligger	stabilt	kring	25	hektar	per	
år	vilket	är	cirka	15	procent	av	den	totala	arealen.	Linet	
pressas	hemma	på	gården	och	marknadsför	under	
eget	varumärke.	Linoljans	nästan	magiskt	välgörande	
egenskaper	har	bland	annat	vunnit	gehör	hos	häst-	och	
hundägare	samt	pälsdjursuppfödare.

Det viktigaste är att vara skärpt
Det	kritiska	momentet	för	en	lingröda	är	enligt	många	
skörden.	Dock	ej	för	Claes	Schneider.	Det	är	inte	bara	

tröskan	som	ska	vara	rätt	inställd	–	det	gäller	i	lika	hög	
grad	för	tröskföraren!	God	fart	och	attack,	det	är	det	
som	gäller	vid	linskörd.
	 –	Kniven	ska	vara	så	skarp	som	det	över	huvud	taget	
är	möjligt	och	så	gäller	det	att	inte	fega!

Känslig för svår uppkomst
Störst	risk	för	att	misslyckas	med	linet	ligger	enligt	Claes	
i	uppkomstmomentet.	Gårdens	lättleror	blir	lätt	stumma	
om	det	kommer	mycket	regn	vid	uppkomst.	Linet	lyckas	
förvisso	alltid	komma	upp,	men	bromsas	och	kommer	
inte	riktigt	igång.	En	del	odling	sker	på	mulljordar	och	
där	slipper	man	problemet.

God framtid på egna meriter
I	slutet	på	1990-talet	exploderade	odlingen,	till	största	
delen	på	grund	av	EUs	bidragssystem.	När	stöden	min-
skade,	minskade	även	odlingen	dramatiskt.
	 –	Men	nu	segar	den	sig	upp	igen	och	denna	gång	på	
egna	meriter,	betonar	Claes	Schneider.
	 Och	i	år	2010,	verkar	linet	återigen	dundra	till	rejält	
med	många	nya	fräscha	hektar.	Det	är	segt	virke	i	lin.

FAKTA : LIN

Latinskt namn: Linum usitatissimum. 
Artnamnet usitatissimum betyder ”mycket nyttig”. Lin är en 
av de allra äldsta kulturväxterna och odling förekom redan 
för 7 000 år sedan. Den är inte känd som vildväxande 
någonstans i världen och dess ursprung är dunkelt, men 
man tror att den härstammar från vilda arter från Medelhav-
sområdet eller Sydvästasien. 

Odlat lin förekommer i två typer, spånadslin och oljelin. 
Spånadslin har lång och rak, upp emot meterhög stjälk, 
medan oljelin är lågvuxet, grenigt och har frön med högre 
oljehalt. Den svenska odlingen varierar väldigt mycket men 
har ökat kraftigt de senaste åren. År 2009 låg odlingen 
på cirka 10 000 hektar men förväntas öka drastiskt under 
2010. Avkastningen har de senaste åren varierat mellan 
1500-2000 kilo per hektar. Östergötland är det stora lino-
dlingslandskapet med nästan halva den svenska linodlingen.

Mer info www.svenskraps.se

Hälsinglands landskapsblomma. Linodling skapade det 
välstånd som de många stora Hälsingegårdarna bär vittne om 
än i dag.

Lin är en lättodlad, billig och bra mellangröda.” ”
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Sälj mer med sälg. Claes Olai, Augustenhill, Östergöt-
land, i en driva Bjursele rödklöver. För att optimera för 
pollinatörerna röjer han inte sälgen i skogsbrynen. Det ger 
stimulerande nektar tidigt på våren.
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Rödklöver
– strukturmästaren som förgyller odlingslandskapet
Redan	när	Edison	tände	den	första	glödlampan	och	det	
elektriska	ljuset	spreds	över	världen,	lyste	rödklövern	på	
Augustenhills	östgötska	åkrar.
	 –	Vi	har	faktiskt	odlat	rödklöverfrö	sedan	gården	kom	
i	släktens	ägo	på	1880-talet,	berättar	Claes	Olai,	som	idag	
driver	den	200	hektar	stora	gården.
	 Förutom	ett	påtvingat	avbrott	för	några	år	sedan	är	
odlingsräckan	obruten.	En	viss	andäktighet	inträder	
inför	denna	hundraåriga	odlingserfarenhet.	Med	tanke	
på	att	rödklöver	inte	hör	till	de	mest	lättodlade	grödorna	
undrar	man	givetvis	över	huvudmotivet	för	odlingen.
	 –	Den	ekonomiska	frökalkylen	ligger	inte	i	topp,	men	
strukturkalkylen	får	fem	plogar	av	fem	möjliga,	konsta-
terar	Claes.

Rödklövern motorn i växtföljden
Det	är	nämligen	tuffa	tag	på	Augustenhill.	Har	man	att	
tampas	med	jordar	som	ligger	kring	mellanlera	till	styv	
lera,	blandat	med	den	bångstyriga	rödleran,	då	måste	
man	vara	kompis	med	markstrukturen.
	 –	Det	är	inte	bara	efter	rödklövern	som	plogen	trivs	
utan	hela	gården	är	lätt	att	plöja	menar	Claes.
	 Och	denna	monsunaugusti	anno	2006,	med	återkom-
mande	skyfall	och	regnmängder	på	femfaldigt	månads-
genomsnitt,	har	det	inte	stått	några	vattensamlingar	på	
Augustenhills	fält.	Det	har	det	däremot	gjort	på	andra	håll.
	 Många	av	Frö-	och	Oljeväxtodlarnas	intressegrödor	ap-
pellerar	på	ett	förunderligt	sätt	till	såväl	logik	som	känsla.	
Så	även	för	Claes	Olai.	Visst	är	strukturen	avgörande	för	
bördigheten.	Men	på	något	visst	sätt	är	odlingen	en	del	

av	gården	och	att	hålla	på	som	lantbrukare.
	 –	Det	är	roligt	och	det	är	en	utmaning.	Fälten	är	vackra.	
Visst	blir	det	lite	brunt	ett	tag	i	mognaden	men	sedan	lyser	
de	gyllengula	fröna	upp	tillvaron	igen,	filosoferar	Claes.
	 På	nästan	samma	filosofiskt-logiska	plan	ligger	hans	
strategi	att	spara	sälgen	kring	gårdens	fält.
	 –	Det	gäller	att	pigga	upp	humlorna	på	våren	med	
något	smaskigt	och	det	får	de	i	sälgblommorna!
	 Så	när	det	röjs	i	gårdens	70	hektar	skog	så	får	-	likt	en	
indisk	ko	-	inte	en	sälg	röras.	I	alla	fall	inte	i	anslutning	
till	fälten.	Denna	initierade	insikt	tillsammans	med	
utsatta	bisamhällen	och	en	bruten	terräng	gör	att	pol-
lineringsförutsättningarna	är	de	bästa	för	Augustenhills	
rödklöverfrö.

Jämn etableringen är viktigast
Vad	gäller	själva	odlingen	är	beståndets	jämnhet	den	en-
skilt	viktigaste	faktorn	för	att	lyckas.	All	typ	av	överlapp-
ning	är	av	ondo.	Etableringen	ska	vara	lagom	gles	och	
skyddssäden,	i	Claes	fall	havre,	får	inte	lägga	sig	och	ska	
tröskas	med	bosspridare	på	tröskan.	Om	jämnheten	är	
viktigast	så	är	tröskningen	det	enskilt	svåraste	momentet.
	 –	Jag	brukar	ta	cirka	20	till	30	blomhuvuden	med	
stjälkar.	Sen	drar	jag	i	blomhuvudena	och	om	mer	är	50	
procent	av	dessa	släpper	lätt	då	börjar	det	bli	dags	att	
tänka	på	skörd,	berättar	Claes	initierat.
	 Och	det	är	att	likt	en	jägare	vänta	timme	för	timme	på	
det	perfekta	tillfället	att	slå	till.	När	det	väl	dyker	upp	
med	hög	luft,	sol	och	kraftiga	torra	vindar,	ja	då	är	det	
fint	att	vara	rödklöverfröodlare.	

FAKTA : RÖDKLÖVER

Latinskt namn: Trifolium pratense
Artnamnet pratense kommer av latinets pratum (äng) 
och betyder ”som växer på ängar”.

Rödklöver är med, i genomsnitt 1900 hektar, den näst 
största frögrödan i Sverige efter timotej. Östergötland 
är största odlingsdistrikt och står för en tredjedel av 
odlingen. 

Ett flertal olika sorttyper odlas som är anpassade efter 
odlingsklimatet i norra Skandinavien, men även norra 
Japan och Kanda är tänkbara avsättningsområden. 
Genomsnittsavkastningen ligger kring 250 kg/ha. 
Medelsena sorter avkastar mer än sena sorter.

Mer info: www.svenskraps.se
Slurp. Det är inte bara humlor och bin som trivs och gör nytta 
i rödklöverfröodlingarna.
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Svingande odlare. Olof Bengtsson, lantmästare, hcp 18, tillsam-
mans med sonen Erik som ska föra vidare och utveckla Karls-
fälts fröodling utanför Ystad. Blåsigt odlingsläge borgar för bra 
rödsvingelpollinering och full snurr på vindkraftverket. Dock räckte 
inte vinden till på just detta fält år 1981 varför man fick ta till den 
okonventionella metoden att pollinera med hjälp av helikopter!
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Rödsvingel
– skånsk fröspecialitet till bete och grönytor
Rödsvingel	är	en	fascinerande	art	som	växer	i	alla	slags	
miljöer	och	förekommer	i	hela	landet	från	Skåne	till	
Torne	Lappmark.	Men	när	frö	ska	produceras	–	då	är	
det	Skåne	som	gäller.	Olof 	Bengtsson	på	Karlsfält	har	
odlat	rödsvingel	i	40	år	och	behärskar	odlingen	till	fullo.

Intresse för golf och gräs
Rödsvingel	har,	som	den	golfentusiast	han	är,	alltid	legat	
honom	varmt	om	hjärtat.	Och	då	är	det	naturligtvis	
grönytesorten	Wilma	som	gäller.	När	vi	pratas	vid	i	detta	
kära	ämne	har	Olof 	just	kommit	hem	från	en	golf-	
turnering	i	Luleå.
	 –	Där	sår	man	om	greenerna	varje	år,	utbrister	han!
	 I	sanning	ljuv	musik	för	en	fröodlare.	Olof 	tänker	
fortsätta	ytterligare	några	år,	sedan	är	det	dags	för	sonen	
Erik	att	ta	över.

Halm förädlas via köttdjur
Det	långsiktiga	målet	är	att	halva	Karlsfälts	areal	ska	
bestå	av	fröodlingsgrödor.	Då	gäller	det	att	optimera	
odlingen.
	 –	Vi	vill	använda	frövallarna	till	mer	än	bara	frö,	berät-
tar	Erik	Bengtsson	entusiastiskt.
	 Intäkterna	ökar	man	genom	att	förädla	halmen	via	
grannens	köttdjur.	Genom	att	blanda	in	halmen	ökar	
man	drastiskt	köttets	halt	av	omega-3.	Köttet	säljs	till	
exklusiva,	utvalda	butiker	och	restauranger	till	exempel	
på	Östermalm	och	i	Skanör-Falsterbo.

Krassa fakta talar för rödsvingeln
Även	om	rödsvingel	känslomässigt	ligger	bra	till	så	är	det	
andra	faktorer	som	gör	att	rödsvingel	odlats	på	Karlsfält	i	
40	år.	En	är	grödans	goda	ekonomi.	Genomsnittskörden	
de	senaste	5	åren	är	1436	kilo	per	hektar	vilket	är	66	
procent	över	riksmedeltalet.	En	annan	viktig	faktor	är	
rödsvingelns	mycket	goda	markförbättrande	egenskaper.
	 –	Vår	viktigaste	gröda	sockerbetor	lägger	vi	efter	
rödsvingel.	Då	vet	vi	att	den	får	den	bästa	markstruk-
turen	vi	kan	erbjuda.

Etableringen är viktigast
Som	alla	vet	så	är	det	noggrannhet	och	finness	i	samtliga	
odlingsmoment	som	gäller	för	en	lyckad	fröodling.	
	 –	Men	etableringen	är	nog	ändå	det	klart	viktigaste	
momentet,	menar	Olof 	Bengtsson.
	 Han	har	etablerat	rödsvingel	i	snart	sagt	alla	grödor,	
och	ska	nu	även	prova	med	en	klassiker:	korn	insådd	
med	vitklöver	och	frögräs.	Gräset	sår	man	med	Tive	
Såjet	med	specialsålåda	för	att	få	ner	utsädesmängden.	
Fröna	blandas	i	en	brocka	och	sås	ut	i	samma	rad.	Olof 	
betonar	att	det	tar	tid	att	lära	upp	sig	som	fröodlare,	det	
är	inte	bara	att	hoppa	på	tåget	och	tro	att	allting	lyckas	
direkt.	I	slutet	av	1970-talet	försvann	en	hel	förstaårsvall	
på	grund	av	vitaxkvalster.
	 –	Vi	har	behandlat	förstaårsvallarna	mot	vitaxkvalster	
sedan	dess,	men	i	år	kom	vi	nog	lite	fel	i	tiden.	Man	blir	
aldrig	fullärd,	konstaterar	Olof 	eftertänksamt.

FAKTA : RÖDSVINGEL

Latinskt namn: Festuca rubra
Fröodlas endast i Skåne. 
Arealen ligger kring 1400 hektar 
vilket är cirka 10 procent av den 
svenska fröodlingsarealen. 

Medelavkastningen pendlar 
kring 1000 kilo per hektar men 
varierar starkt beroende på 
sorttyp. 

Sorter med långa utlöpare 
passar bra för beten medan 
korta utlöpare och frånvaro 
av utlöpare gör sig bättre för 
grönyteändamål. 

Mer info: www.svenskraps.se
Gott handlag. Det perfekta rödsvingelbeståndet möter hösten en tvärhand högt. 
Så här såg det ut på Karlsfält den 10 november. Det kan inte bli bättre!
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Säker strukturförbättrare. Lars-Johan Merin 
Oppegården, Fellingsbro, norr om Örebro, i ett hav av timo-
tej. Axen ger rejält med frö medan den mycket styva leran 
mår prima av att ligga ostörd några år.
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Timotej
– giganten bland vallfrögrödorna

FAKTA : TIMOTEJ

Latinskt namn: Phleum pratense L.
På engelska Timothy, försvenskat till 
timotej. Namngivning efter gräsets 
stora förespråkare Timothy Hanson, 
lantbrukare i nordöstra USA på 
1700-talet.

Timotej omnämns första gången 
1747 av åskledarens uppfinnare Ben-
jamin Franklin, som noterade gräsets 
goda vinterhärdighet.

Första fynduppgift i Sverige av en 
inte helt okänd Celsius. 

De senaste fem åren ligger timotej-
fröarealen kring 4250 hektar med en 
medelskörd kring 550 kilo per hektar.

Mer info: www.svenskraps.se

Timotej visar musklerna. Frön från timotejens upp till 15 centimeter långa 
ax har under många år glatt såväl frö- som vallodlare. Timotej visar på styrka 
i förändringens tider och håller arealen trots svängningar i pris..

Det	är	nog	inte	många	lantbrukare	som	så	till	den	milda	
grad	blir	ett	med	sin	favoritgröda,	att	växten	döps	efter	
honom.	Men	så	är	faktiskt	fallet	med	timotej.	I	början	av	
1700-talet	propagerade	Timothy	Hanson,	lantbrukare	i	
nordöstra	USA,	för	favoritgräset	med	sådan	frenesi	att	
det	efter	en	tid	döptes	till	just	Timothy.	Vilket	sedermera	
försvenskades	till	timotej.
	 Även	Sverige	svenska	timotejentusiaster	har.	En	av	
dessa,	nästan	av	Timothy	Hansons	kaliber,	hittar	vi	i	
Fellingsbro,	nordost	om	Örebro.	På	Oppegården	driver	
Lars-Johan	Merin	drygt	400	hektar	åker	varav	cirka	tret-
tio	till	femtio	hektar	är	fröodling	av	timotej.
	 –	Om	man	har	lite	flyt	och	är	duktig	så	har	man	en	
chans	att	få	en	god	ekonomi	i	odlingen,	säger	Lars-Johan	
Merin.

Bra för strukturen
Ekonomi	och	struktur	är	huvudanledningar	till	att	timo-
tejfrö	finns	på	Oppegården.	Med	lerhalter	på	upp	till	70	
procent	så	måste	andelen	höstsått	vara	minst	50	procent,	
gärna	upp	till	75	procent.	Insådden	sker	i	korn.
	 –	När	väl	första	ordentliga	regnet	kommer	då	kommer		
skorpan	som	på	beställning	och	då	bryter	jag	den	med	Rapi-
den	och	sår	in	timotejen,	berättar	Lars-Johan	Merin	initierat.

Han	anser	att	etableringen	är	det	viktigaste	momentet	i	
odlingen.	Ett	jämnt	bestånd	är	grundförutsättningen	för	
en	bra	gröda	som	konkurrerar	mot	ogräs	och	som	är	lätt	
att	skörda.	
	 Här	spelar	sållen	stor	roll	och	då	befinner	vi	oss	på	
mammas	gata.	Lars-Johan	Merin	har	efter	idog	testning	
gått	ifrån	gängse	rekommendationer	och	använder	något	
så	ovanligt	som	egentillverkade	såll.	Tröskningen	för-
bereds	med	strängläggning	vilket	ger	en	jämn	och	torr	
frövara	som	kräver	knappt	halva	sållstorleken	jämfört	
med	gamla	rekommendationer.

Fortsatt höga förväntningar
Förväntningarna	på	timotejen	som	lönsam	fröodlings-
gröda	är	högt	ställda	på	Oppegården:
	 –	Jag	köpte	170	hektar	för	ett	halvår	sedan	och	en	
del	av	detta	blir	timotejfrö.	Jag	tror	på	branschen	när	
företrädarna	säger	att	man	ska	försvara	svensk	vallfrö-
odling.
	 Och	visst	är	giganten	bland	vallfrögrödor	värd	att	
försvara.	Vi	instämmer	med	C.F	Nymans	omdöme	anno	
1868:	”Både	för	den	betydliga	fodermassan	den	lemnar,	
som	för	den	lätta	fröinsamlingen,	har	Timotejen	blifvit	
hos	oss	allmännare	odlad	än	något	annat	gräs”.
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Alls icke dumt. Vadstenalantbrukarna Sverker Bertilsson, 
Gunnar Wall och Mikael Larsson tycker om att odla alsike-
klöver. Ekonomiskt har denna fröodlingsgröda alltid varit 
lika bra eller bättre än spannmål. Skörden i detta fält blev 
en av de bättre genom alla tider.
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Alsikeklöver
– liten gröda med stor dragkraft
Alsikeklöver	är	minstingen	bland	alla	de	grödor	som	
Frö-	och	Oljeväxtodlarna	arbetar	för.	Upptäckt	av	Linné	
på	1700-talet	och	en	stor	gröda	i	svensk	vallodling	under	
många	år.	Den	ansågs	uthållig	och	lätt	att	fröodla	och	
uppförökades	därför	gärna	på	den	egna	gården.	Sin	
styrka	har	den	i	bra	tolerans	mot	vattensjuka	marker	
och	låga	pH.	Men	i	takt	med	utdikning	och	uppkalkning	
har	den	till	stor	del	ersatts	med	rödklöver.	Den	används	
dock	fortfarande	och	Linnés	fotspår	leder	till	Vadstena.	
Här	hittar	man	den	kanske	störste	profilen	och	före-
språkaren	för	fröodling	av	alsikeklöver,	Gunnar	Wall	på	
Brustorp.

En verklig utmaning
	 –	Jag	har	alltid	odlat	alsikeklöver	eftersom	det	är	en	
mycket	intressant	och	spännande	gröda	med	skördepo-
tential.	En	verklig	utmaning,	men	också	en	kanonför-
frukt,	berättar	Gunnar	Wall	entusiastiskt.
	 Han	har	dock	dragit	sig	tillbaka	som	aktiv	lantbrukare	
och	odlingen	har	tagits	över	av	Altax	Lantbruks	AB.	

Sverker	Bertilsson,	en	av	ägarna,	berättar	att	det	aldrig	
var	någon	tvekan	om	att	ta	över	odlingen.	De	behöver	
många	grödor	för	riskspridning	
	 -	Och	det	är	inte	helt	ovanligt	att	alsikeklövern	går	bra	
när	andra	grödor	sviker,	är	Sverker	Bertilssons	erfarenhet.

Skörden är viktigast
Skörden	är	det	kritiska	momentet	vid	fröodling	av	
alsikeklöver.
	 –	Man	måste	vara	på	hugget	eftersom	fröna	fältgror	
mycket	lätt,	nästan	som	krasse,	säger	Sverker	Bertilsson.
	 Man	ska	också	vara	medveten	om	att	spillfröna	ligger	
kvar	i	marken	för	evinnerlig	tid.	Inga	andra	klöverfrö-
grödor	göre	sig	besvär	när	man	odlat	alsikeklöver.
	 Odlarna	har	fortsatt	höga	förväntningar	på	grödan	och	
kommer	att	utöka	odlingen	på	en	ny	egendom.	Man	har	
noterat	en	viss	ökning	i	efterfrågan.	Men,	de	som	efter-
frågar	grödan	mest	av	allt	är	nog	ändå	bina.	Att	sitta	på	
huk	i	en	blommande	alsikeklöverodling	är	som	att	sitta	i	
en	fransk	doftfabrik	på	Autobahn.

FAKTA : ALSIKEKLÖVER

Latinskt namn: 
Trifolium hybridum L.

Namnet hybridum kommer av att 
Carl von Linné ansåg att arten var 
en hybrid mellan vit- och rödklöver. 
Men på den punkten hade han fel.

Det svenska namnet kommer av att 
den upptäcktes i Alsike i Uppland. 

På tyska: Schwedenklee,  
engelska: Alsike Clover. 

De senaste fem åren ligger medel-
avkastningen på cirka 325 kilo cer-
tifierat frö per hektar. Medelarealen 
stannar kring 115 hektar.

Mer info: www.svenskraps.se
Gröda med drag. Få om någon blommande lantbruksgröda har större attraktions-
kraft på bin än alsikeklöver.

Ekonomiskt har denna fröodlingsgröda alltid varit 
lika bra eller bättre än spannmål.”

”
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Göran och Eva. Lukning är ofta ett måste för att nå toppkvalitet 
vid fröodling av ängsgröe. Göran Brynell på Västrabo gård utanför 
Trelleborg fixar här en hundäxingplanta. Eva – ängsgröesorten 
alltså – tackade och gav över 1000 kilo frö per hektar.
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Ängsgröe
– havsutsikt ökar värdet
Fotboll	är	världens	största	idrott	och	kraven	på	världs-
artister	som	Zlatan	Ibrahimovic	är	skyhöga.	Men	för	
spel	i	världsklass	krävs	det	också	gräs	i	världsklass.	Det	
sparkas,	rivs	och	slits	och	den	som	ska	fixa	det	hela,	det	
är	ängsgröen.	Så	fort	en	skada	uppstår	skjuter	den	ut	
sina	utlöpare,	och	vips	är	skadan	läkt.	En	fotbollsplan	
utan	ängsgröe	är	som	ett	fotbollslandslag	utan	medicinsk	
expertis.

Kräver bästa jorden
Som	gräs	sett	är	ängsgröen	i	toppklass,	men	vägen	dit	
är	inte	helt	enkel.	Att	odla	fram	frö	av	såväl	hög	kvalitet	
som	kvantitet	är	ett	konststycke.	Det	är	mycket	som	ska	
stämma.	Bördig	och	behaglig	jord,	kontroll	på	ogräsen,	
stor	odlarskicklighet	och	uthållighet	är	några	viktiga	
faktorer.
	 Det	finns	ett	gammalt	klassiskt	talesätt	som	säger	att	
man	ska	kunna	se	havet	för	att	lyckas	med	fröodling	
av	ängsgröe.	Det	gör	man	utan	tvekan	några	kilometer	
väster	om	Trelleborg	där	vi	hittar	en	av	Sveriges	största	
fröodlingar	av	ängsgröe.	Den	ligger	på	Västrabo	gård	
som	drivs	av	Göran	Brynell.	Fyrtio	av	gårdens	cirka	390	
hektar	är	ängsgröe	och	grödan	är	viktig.
	 –	Först	lägger	jag	in	ängsgröe	och	sockerbetor	i	växt-
följden,	sen	får	resten	hitta	så	bra	platser	som	möjligt,	
berättar	Göran	Brynell.

Etablering viktigast
Han	har	en	grundmurad	erfarenhet	av	fröodling	och	på	
frågan	om	vilket	moment	som	är	det	viktigaste	svarar	

han	direkt	–	etableringen.	Så	varför	inte	ta	del	av	ett	
recept	på	etablering	av	ängsgröe	à	la	Brynell.	Så	här	går	
det	till:	Höstplöj	noggrant	med	tiltpackare.	Direktså	
insåningsgrödan,	som	i	detta	fallet	är	ärter,	på	våren	med	
Rapid.	Halv	utsädesmängd	och	24	centimeters	rad-
avstånd	rekommenderas	för	att	ge	gröen	ljus.	Ringvälta.	
Koppla	sedan	en	Nordsten	såmaskin	med	slitna	billar	
och	efterharven	uppe.	Sådden	sker	så	grunt	som	möjligt	
–	en	del	frön	ska	ligga	på	ytan.	Tillslut	den	öppna	
såfåran	med	välten.	Splitta	ogräsbekämpningen	som	i	
sockerbetor	med	första	körningen	på	hjärtbladsogräs.	
På	hösten	skördas	insåningsgrödan	och	allt	som	skuggar	
tas	bort.	En	lång	varm	höst	måste	till	för	att	plantorna	
och	skottanlagen	ska	kunna	utvecklas.	Härav	nyttan	med	
varmt	hav	och	kustnära	läge.

Ger bra arbetsfördelning
Summa	summarum:	störst	risk	för	en	misslyckad	ängs-
gröeodling	är	att	med	måttligt	engagemang	begrava	frö-
na	i	en	alltför	styv	jord	som	inte	ser	havet.	Lyckas	man	
med	odlingen	belönas	man	med	en	bra	omväxlingsgröda	
och	humusuppbyggnad.	Den	mycket	tidiga	skörden	ger	
en	god	arbetsfördelning.
	 Tidigare	stod	fodertypen	av	ängsgröe	för	en	stor	
del	av	fröodlingen.	Denna	sorttyp	gav	mycket	högre	
fröskörd	än	grönytetypen.	Men	avkastningsdifferensen	
har	minskat	och	idag	kan	man	få	mycket	höga	skördar	
av	de	kräsna	grönytesorterna.	Ett	tecken	på	den	svenska	
fröodlarkårens	förkovring.

FAKTA : ÄNGSGRÖE
Latinskt namn: Poa pratensis L. 
Namnet Poa användes första gången på ett gräs av Homeros 
(han med Illiaden och Odyssén) cirka 800 f. Kr.
Ängsgröe är en mycket variabel art och har ett antal under-
arter i vårt land, vilka ibland behandlas som egna arter, t.ex. 
nordgröe, smalgröe och silvergröe.

Inom arten ängsgröe finns olika sorttyper som anpassats för 
såväl betesmarker som grönytor. Den är lika uppskattad på 
fotbollsplaner som på betesmarker i nordligaste Norrland. 

Fröodling av ängsgröe förekommer i princip endast i Skåne. 
Arealen har de senaste åren legat kring 500 hektar. Medelav-
kastningen är knappt 800 kg/ha med en årlig variation på 
650 - 900 kg/ha.

Mer info: www.svenskraps.se
Höga krav. Ängsgröe är långsam i starten och kräver per-
fekta betingelser för hög skörd.



            26 27

Mycket Halland. Greger och Håkan Nilsson, Heagård, norr om 
Halmstad, i ett imponerande ängssvingelskifte av sorten Sig-
mund. Blomningen är i full gång och tidigare samma dag ”rök” 
fältet så där magiskt som bara ett ängssvingelfält kan göra.
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Ängssvingel
– en halländsk specialitet
Moder	Jord	är	berikad	med	ett	överflöd	av	växter.	Alla	
arter	växer	givetvis	inte	på	samma	ställe	utan	varje	plats	
har	sin	flora,	sitt	urval	av	växter	som	passar	bäst	just	där.	
Det	är	jordmånen	och	klimatet	som	avgör	vilka	arter	och	
sorter	som	hävdar	sig	bäst	i	konkurrensen.

Odlingssäker med god ekonomi
Om	Halland	har	man	sagt,	att	där	göre	sig	höstraps	icke	
besvär,	men	fröodling	av	ängssvingel	–	det	är	mumma	
för	lantbrukaren!	För	att	kontrollera	sanningshalten	i	
dessa	talesätt	beger	vi	oss	följaktligen	till	Halland.	Strax	
utanför	Halmstad	driver	Håkan	och	Greger	Nilsson	
Heagård.
	 –	Vi	fröodlar	ängssvingel	av	tradition	och	framför	
allt	för	den	goda	ekonomi	som	den	ger,	berättar	Håkan	
Nilsson.
	 Han	betonar	att	de	upplever	grödan	som	odlingssäker,	
till	skillnad	från	vad	många	andra	anser.	Tradition,	god	
ekonomi	och	odlingssäkerhet	borgar	för	grödans	odisku-
tabla	topposition.	Faktum	är	att	lilla	Halland	står	för	en	
dryg	femtedel	av	landets	produktion	av	ängssvingelfrö,	i	
nivå	med	frögiganten	Östergötland.	

Insådd på våren
En	specialitet	i	södra	Halland	har	varit	att	ta	första	
årets	skörd	som	vall	till	grönfoder.	Så	är	inte	fallet	för	

Heagårds	cirka	30	hektar	ängssvingel.	Man	sår	in	i	vårve-
te	och	sköter	om	grödan	minutiöst	och	belönas	med	en	
medelskörd	på	cirka	1100	kilo	per	hektar.	Det	är	mycket	
bra	med	tanke	på	att	riksgenomsnittet	ligger	kring	700	
kilo	per	hektar.	Håkan	Nilsson	betonar	att	skördemo-
mentet	är	det	viktigaste	för	att	lyckas.	Han	berättar:
	 –	Man	måste	prioritera	skörden.	Vi	behöver	två	till	tre	
skördedagar	och	vill	inte	bli	avbrutna	av	regn.	Blir	det	
avbrott	är	det	lätt	hänt	att	grön	nytillväxt	medför	dyrare	
skörd	och	sämre	frökvalitet.

Ogräsbekämpning viktig
Skörden	brukar	genomföras	i	mitten	av	juli	och	pejlas	in	
med	hjälp	av	vattenprover	och	provtröskningar.	Förutom	
skördemomentet	är	det	vitgröen	som	är	det	största	en-
skilda	orosmomentet	i	odlingen.	Tribunilbehandlingen	på	
hösten	är	standard.	På	våren	bekämpar	man	med	Ariane	
mot	örtogräs	samt	Tilt	Top	eller	Amistar	mot	svamp.	
Lusbekämpning	kan	också	vara	aktuell	vissa	år.	En	positiv	
bieffekt	av	svampbekämpningen	är	enligt	danska	erfar-
enheter	att	även	kvickroten	blir	frisk	till	följd	att	den	inte	
mognar	av	och	därmed	inte	kommer	med	i	frövaran!
	 Hur	var	det	då	med	talesättet	att	höstraps	inte	fungerar	
i	Halland?	Det	får	andra	reda	ut,	men	på	Heagård	odlar	
man	i	alla	fall	höstraps	med	mycket	gott	resultat.	
	 Tradition	och	innovation	i	ett	paket!

FAKTA : ÄNGSSVINGEL

Latinskt namn: Festuca pratensis L. 
Artnamnet pratensis kommer av latinets 
pratum (äng) och syftar på dess vanli-
gaste växtplats i naturen. På isländska 
heter den Havingull.

Enligt Nyman (1868) ”kunna fröen 
samlas till vinterföda åt höns och gäss”. 
Visst, men idag använder vi hellre fröna 
till betes- och slåtterfröblandningar. 

Medelskörden i svenska fröodlingar 
ligger på cirka 750 kilo per hektar. 
Arealmässigt är ängssvingel det näst 
största gräset efter timotej och odlas på 
drygt 1750 hektar. Östergötland står för 
en fjärdedel och Halland för en femtedel 
av odlingen. 

Mer info: www.svenskraps.se Friska frön. Välskött ängssvingel ger hög skörd – speciellt i Halland.
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Antecknar allt. Noggrannhet är A och O för att lyckas med vitklöverfrö. 
Nils-Gustav Nilsson, Planagården utanför Helsingborg, följer odlingen 
dagligen vid tiden för full pollinering och antecknar noggrannt. Träd,  
buskage och halmbalar ger bina behagligt vindskydd. Biodlare Alf Gus-
tavsson är i full gång med kuporna och ser till att det blir dubbel skörd.
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Vitklöver
– högoddsgröda för odlare med pokerkvalitéer
Intresset	för	poker	har	ökat	dramatiskt	de	senaste	åren.	
Många	känner	sig	kallade,	få	är	utvalda.	Det	är	precis	
som	med	fröodling	av	vitklöver.	Krystad	liknelse?	Kan-
ske,	kanske	inte.	Vinsterna	varierar	och	den	ena	given,	
eller	året,	är	sannerligen	inte	den	andra	lik.	Full	pott	
ett	år	avlöses	ofta	nästkommande	år	med	ett	slokörat	
konstaterande	att	det	här	inte	gick	speciellt	bra.	Det	kan	
röra	sig	om	variationer	i	medelskörd	mellan	100	och	500	
kilo	per	hektar.

Varje frö är viktigt
Men	det	handlar	inte	om	att	man	som	odlare	är	offer	för	
någon	slags	oförutsägbar	högre	makt.	Pokerspelaren	och	
vitklöverodlaren	litar	på	sin	kunskap,	listighet	och	uthål-
lighet.	Det	går	att	påverka	utfallet	av	insatserna.	Och	
härmed	gör	Nils-Gustav	Nilsson,	Planagården,	entré.	
Känd	fröodlare	norr	om	Helsingborg	som	valt	att	lägga	
25	procent	av	sina	200	hektar	som	fröodling.	Drygt	tio	
hektar	av	dessa	är	vitklöver.
	 –	Svårast	är	att	hitta	rätt	skördetidpunkt.	Man	måste	
försöka	bedöma	hur	mycket	man	vill	att	fröna	skall	
fyllas	kontra	risken	för	att	de	tidigast	mogna	fröna	och	
blomhuvudena	faller	ner	till	marken	och	gror,	berättar	
Nils-Gustav	Nilsson	initierat.

Maxmal blomning – maximalt viktigt
Skörden	föregås	av	blastdödning	som	ska	utföras	25-30	

dagar	efter	full	pollinering.	Att	bedöma	den	maximala	
pollineringsdagen,	det	är	i	sanning	en	subtil	konst	som	
Nils-Gustav	behärskar	mästerligt.	Liksom	pokerspelaren	
lämnar	han	inget	år	slumpen.	Följande	ska	bedömas:

•		 Blomningsintensitet.	Det	kommer	nya	blommor	
hela	tiden,	notera	minst	en	gång	om	dagen.

•		 Väder.	Temperaturen	ska	helst	vara	över	20	grader.	
Vinden	får	inte	vara	för	stark.

•		 Binas	aktivitet.	Det	ska	helst	vara	tre	bin	per	
kvadratmeter.	Då	är	det	bra.	Det	är	lite	svårt	att	
bedöma,	men	träning	ger	färdighet.	

När	alla	korten	ligger	på	bordet	–	då	gäller	full	blom!	På	
frågan	varför	Nils-Gustav	odlar	vitklöverfrö	så	berättar	
han:
	 –	Det	är	en	mycket	intressant	odling	som	har	hög	
potential	och	kan	ge	mycket	när	väder	och	bestånd	stäm-
mer.

Lysande netto
Den	är	mycket	bra	i	växtföljden,	till	exempel	är	det	
suveränt	med	höstvete	efter	vitklöver.	Hur	är	det	då	med	
pokerfejset?	Tja,	det	kan	nog	vara	bra	att	ta	fram	när	
skörden	seglar	iväg	mot	1000-kilostrecket.	Per	hektar	
alltså.	Med	priser	som	ibland	landar	över	20	kronor	kilot	
kan	nettot	ställa	till	vissa	problem	vid	julbjudningarna.

FAKTA : VITKLÖVER

Latinskt namn: Trifolium repens L. 
Artnamnet repens kommer av latinets repere (krypa) 
och syftar på växtsättet. Som kuriosa kan nämnas 
att blommorna enligt Nyman (1868) kan tjäna som 
nödbrödsämne. Honung från vitklöver är mycket söt, 
ljus och saknar utpräglad arom. 

Binas pollinering betyder oerhört mycket för klöverns 
frösättning eftersom blomman är självsteril och måste 
korsbefruktas. 

Den svenska fröodlingen av vitklöver har ökat kraftigt 
och ligger i medeltal kring 700 hektar. Medelskörden 
ligger på 350 kilo per hektar men variationen är 
enorm. Vissa år uteblir skörden nästan helt och gro-
barheten är mycket dålig. Tre fjärdedelar av odlingen 
ligger i Skåne.

Mer info: www.svenskraps.se Vitklöverblomma. Förföriskt vacker, men nyckfull för fröodlaren.
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Tuvrikt. Tuve Åkesson, Hammarlunda, Simrishamn 
bedömer mognaden på sin odling av engelskt rajgräs av 
sorten Malta, ett stenkast från Bornholm. När alla småaxen 
lossnar och landar i handen, då är det dags att skörda! 
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Engelskt rajgräs
– lättodlat och högavkastande
Den	är	störst	i	EU,	störst	i	Danmark,	störst	i	skörd,	men	
lite	av	en	doldis	i	Sverige,	engelskt	rajgräs.	Det	pratas	
inte	så	mycket	om	denna	fröodlingsgröda,	mer	än	kanske	
att	det	är	ett	lättodlat	ettårigt	gräs.	Och	att	danskarna	är	
mycket	bättre	än	vi	är,	och	that’s	it!	Naturligtvis	är	det	
inte	hela	sanningen.

Svenska rajgräsmuskler
Dags	att	en	gång	för	alla	visa	vad	svensk	rajgräsodling	
verkligen	går	för.	Därför	beger	vi	oss	till	en	tvättäkta	raj-
gräsambassadör,	och	det	hittar	vi	på	solvarma,	behagliga	
österlenska	sluttningar.
	 –	Jag	har	odlat	engelskt	rajgräs	i	30	år	utan	uppehåll.	
Och	dessförinnan	odlade	min	far	grödan	så	länge	jag	
kan	minnas,	berättar	Tuve	Åkesson	på	Hammarlunda,	
strax	söder	om	Simrishamn.
	 Fälten	har	en	vidunderlig	utsikt	med	Bornholm	bara	
några	mil	ut	i	Östersjön.	Medelskörden	ligger	mellan	
1000-1500	kilo	per	hektar.
	 –	Något	år	har	det	riktigt	dundrat	till	med	1700-1800	
kilo,	minns	Tuve.
	 I	Danmark	landar	medelskörden	på	1181	kilo	per	hek-
tar.	Riktigt	bra	fält	ligger	kring	1600-1800	kilo.	Så	visst	
kan	vi	matcha	våra	danska	kollegor!

Optimal odling
Fröodlingen	är	liksom	sockerbetorna	en	välkommen	
avbrottsgröda	på	de	100	hektaren	åker.	Men	den	är	lika	
välkommen	hos	gårdens	35	amkor	och	35	köttdjur.
	 –	Jag	direkttröskar	alltid	rajgräset	och	halmen	är	per-
fekt	för	mina	köttdjur,	menar	Tuve.

Perfekt	eftersom	det	ofta	finns	en	hel	del	grönt	kvar	som	
ger	hökaraktär	åt	halmen,	och	det	gillar	djuren	skarpt.	
Även	spillsäden	av	vårkornet	efter	insådden,	som	ibland	
kan	bli	ganska	kraftig,	samlas	in	och	ensileras.	Engelskt	
rajgräs	är	den	av	våra	frögrödor	som	ger	mest	halm.	
Tillsammans	med	höga	skördar	och	låga	odlingsomkost-
nader	ger	det	rajgräset	en	mycket	stark	odlingsekonomi	
hos	Tuve	Åkesson.
	 Det	vanliga	är	att	man	endast	tar	ett	års	skörd	av	
engelskt	rajgräs.	Men	på	Hammarlunda	har	man	alltid	
låtit	den	ligga	ytterligare	ett	år.	Så	blir	det	även	med	den	i	
Sverige	helt	nya	sorten	Malta.

Håll koll på kvickroten
Skörd	i	all	ära,	men	kvalitet	är	ändå	det	viktigaste	när	det	
gäller	fröodling.	Det	är	ju	utsäde	som	ska	produceras	
och	då	måste	såväl	grobarhet	som	renhet	hålla	måttet.	
I	engelskt	rajgräs	kan	kvickrot	ställa	till	störst	problem.	
Förekommer	det	mer	än	0,5	viktprocent	kasseras	partiet.	
Eftersom	man	inte	kan	bekämpa	kvickroten	i	rajgräs-
grödan	gäller	det	att	hålla	koll	på	kvickroten	i	övriga	
grödor.
	 –	Jag	odlar	rajgräs	på	ganska	lätt	jord	där	kvickroten	
inte	alls	är	lika	på	hugget	som	på	styvare	jordar,	betonar	
Tuve.
	 Här	visar	sig	Tuves	fingertoppkänsla	med	all	sin	tyd-
lighet.	Inte	för	lätt	jord	som	ger	torkskador,	inte	heller	
för	styv	som	kan	ge	kvickrotsproblem.	
	 Optimal	odling	i	alla	led,	precis	som	det	ska	vara	när	
det	gäller	fröodling.

FAKTA : ENGELSKT RAJGRÄS

Latinskt namn: Lolium perenne
De senaste åren har odlingen i Sverige 
legat kring drygt 650 hektar med en 
medelskörd på 1070 kilo. Med 80 
procent av odlingen är Skåne den helt 
dominerande regionen.

Den är lätt att etablera och skörda.  
Undvik de lättaste jordarna och se 
upp med kvickrot, renkavle och losta. 
Engelskt rajgräs är med 36 procent av 
odlingen det största frögräset i EU.  
40 procent av odlingen sker i Danmark.

Mer info: www.svenskraps.se
Full hand. Engelskt rajgräs ger högst skörd av alla frögräs.
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Kärvt men bra. Leif Jönsson, Marietorp på Österlen i 
Skåne, i sin mustiga tvåårsvall Lidaglo. Den torra och 
steniga men varma odlingslokalen är som gjord för 
hundäxing.
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Hundäxing
– liten men naggande god, speciellt på torra marker
Detta	maffiga	gräs	har	under	många	år	varit	det	areal-
mässigt	minsta	vallfrögräset	i	Sverige.	Arealen	har	under	
många	år	legat	stabilt	kring	100	hektar,	men	trots	sin	
litenhet	fortgår	den	inhemska	svenska	förädlingen	och	
SW	Seed	lanserade	härom	året	faktiskt	en	ny	sort.

Torktålig men känslig för vårfrost
Det	som	gör	hundäxingen	så	speciell	är	dess	torktå-
lighet.	Till	exempel	ingår	den	i	vallblandningar	speciellt	
komponerade	för	Gotland,	ett	av	de	torraste	områden	i	
Sverige.	En	annan	egenhet	som	fröodlingsgröda	är	dess	
stora	känslighet	för	vårfrost.	Denna	gamla	och	säkra	
odlarerfarenhet	har	gjort	att	odlingen	till	nästan	hundra	
procent	är	lokaliserad	i	Skåne.
	 Den	perfekta	kombinationen	av	skånsk	erfaren	fröod-
lare	med	hundäxing	på	lite	torra	och	kärva	marker	hittar	
vi	mellan	Ystad	och	Simrishamn.	På	Marietorp	driver	
Leif 	Jönsson	130	hektar	med	fröodling	som	viktigt	in-
slag.	Rödsvingel	och	rödklöver	odlas	sedan	tidigare	och	
nu	har	han	provat	hundäxing	i	fyra	år.
	 –	Jag	vill	prova	mig	fram	vad	som	går	bäst	på	mina	
jordar	och	fördelen	med	hundäxing	är	att	den	inte	är	så	
krävande,	berättar	Leif 	Jönsson.

Stängläggningen är viktig
Fleråriga	grödor	är	en	stor	fördel	på	hans	rejält	sten-
bundna	marker.	Varje	år	utan	plöjning	sparar	mycket	
arbete	med	stenplockning.	Odlingen	är	inte	speciellt	svår	
tycker	Leif 	Jönsson,	men	ett	inslag	kan	vara	kritiskt:

	 –	Det	värsta	som	kan	hända	är	att	det	kommer	en	reg-
nig	period	när	vi	stränglagt	hundäxingen,	och	att	nytill-
växten	växer	igenom	strängen.
	 Denna	subtila	tajming	har	fungerat	bra	hitintills.	Att	
stränglägga	är	tyvärr	nödvändigt	eftersom	hundäxing	är	
mycket	drösningsbenägen.	Bedömningen	sker	genom	att	
slå	vippan	i	handen	och	när	fröna	lossnar	då	ska	hug-
garen	fram.
	 –	Men	det	gäller	att	ha	is	i	magen	och	inte	hugga	för	
tidigt,	betonar	Leif 	Jönsson.
	 Putsning	och	bortförsel	av	återväxten	på	hösten	är	
ett	annat	mycket	viktigt	odlingsmoment.	Hundäxing	är	
aggressivt	till	växtsättet	och	måste	skötas	därefter.	Det	
är	inte	bara	återväxten	som	är	riklig,	halmmängden	vid	
skörd	kan	uppgå	till	5-6	ton	per	hektar.	Handel	med	
gräsfröhalm	är	idag	inte	lika	omfattande	som	tidigare	då	
den	kunde	ge	en	rejäl	merintäkt.	Men	den	går	utmärkt	
att	elda	och	kan	återigen	medföra	ett	rejält	mervärde	
som	energikälla.

Hundkräk och tuppfot
Att	saker	och	ting	heter	som	de	gör	brukar	man	inte	re-
flektera	över.	Men	i	fallet	hundäxing	finns	det	intressanta	
förklaringar	till	både	det	svenska	och	engelska	namnet.	
Enligt	Nyman	(1868),	kommer	det	svenska	namnet	av	
att	”hundarne,	då	de	vilja	kräkas,	tugga	i	synnerhet	detta	
gräs,	hvars	sträva	blad	lätt	åstadkommer	önskad	verkan”.	
På	engelska	benämns	gräset	”Cooksfoot”	(tuppfot)	och	
anledningen	till	det	går	nog	inte	att	missa	av	bilden	nedan!

FAKTA : HUNDÄXING

Latinskt namn: Dactylis glomerata
Glomerata betyder rulla ihop och syftar på de 
gyttrade småaxen. 

Enligt Nyman (1868), kommer det svenska nam-
net av att ”hundarne, då de vilja kräkas, tugga 
i synnerhet detta gräs, hvars sträva blad lätt 
åstadkommer önskad verkan”. 

Odlingen omfattar i genomsnitt knappt 100 hektar 
per år och är tillsammans med alsikeklöver de 
klart minsta traditionella frögrödorna i Sverige. 
Genomsnittsavkastningen är cirka 500 kilo per 
hektar.

Mer info: www.svenskraps.se

Tuppfot. Hundäxingvippan är sam-
mansatt av småax med de två neder-
sta vippgrenarna längre än de övriga: 
slående likt en stiliserad tuppfot.
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Ensam är stark. Per Larsson, Vellinge i Skåne, Sveriges 
enda odlare av rörsvingelfrö 2007 och 2008. Här i sin 
andraårsvall av SW Swaj. Föredömligt omgärdad av fyra 
meter putsad vändteg. Framöver lär han få nya odlarkol-
legor i denna nya intressanta vall- och fröodlingsgröda.
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Rörsvingel
– nygammalt frögräs, växer så det knakar
Det	ökande	intresset	för	vallfröodling	gör	att	svenska	
vallfröodlare	berikats	med	två	nya	högintressanta	vallfrö-
grödor.	Rörsvingel	är	en	av	dessa.	Låt	oss	först	slå	fast:	
i	Danmark	heter	rörsvingel	strandsvingel	medan	den	i	
Sverige	heter	rörsvingel	–	och	inget	annat.	Därmed	är	
den	stundom	förekommande	begreppsförvirringen	av-
slutad.	Rörsvingel	har	en	fantastisk	grönmassatillväxt	och	
på	sikt	förväntas	den	ersätta	ängssvingel	i	vallblandningar.

Praktiken talar
Rådgivare	i	all	ära	–	men	när	det	gäller	vallfröodling	bru-
kar	man	säga	att	odlarna	själva	sitter	på	unika	kunskaper	
i	hur	man	odlar	dessa	mycket	speciella	grödor.	Än	mer	
uppenbart	gäller	detta	rörsvingel.	Per	Larsson,	lantbru-
kare	utanför	Vellinge	i	Skåne,	var	nämligen	2007	och	
2008,	med	sina	8,5	hektar	den	enda	svenska	fröodlaren	
av	rörsvingel	i	modern	tid.	Men	2009	ligger	över	hundra	
hektar	odling	ute	för	skörd	och	mer	förväntas	framöver.	
Dessa	finns	spridda	över	södra	Sverige	och	glädjande	
kan	konstateras	att	även	några	ekologiska	fröodlare	nap-
pat	på	nyheten.

Skörd och etablering är viktigast
Vi	beger	oss	således	till	Per	Larsson	och	hans	rörsvingel-
fält	av	sorten	SW	Swaj	för	att	ta	del	av	de	viktigaste	
odlarerfarenheterna.	Trots	att	rörsvingel	har	en	enorm	
grönmassatillväxt	är	den	långsam	i	starten.	Cirka	7	kilo	
per	hektar	rörsvingel	såddes	in	i	korn,	90	kilo	per	hektar	
med	varannan	bill.	
	 –	Det	kom	grant	som	bara	den,	konstaterar	Per!
	 Vägen	fram	till	fröskörden	–	det	andra	centrala	

momentet	i	odlingen	–	kantades	av	extrem	torka	och	
blöta.	Även	spillkornet	ställde	till	det	men	fick	på	tafsen	
av	en	rejäl	Mårtensknäpp.	Rörsvingel	är	drösnings-
benäget	och	måste	därför	strängläggas.	Och	som	alltid	är	
slutresultatet	en	kombination	av	tur	och	skicklighet.
	 –	Jag	ställde	in	tröskan	som	till	rödsvingel,	och	det	gick	
utmärkt,	berättar	Per.
	 Veckan	efter	kom	det	70	mm	regn.	Skördarna	2007	
och	2008	låg	kring	1200	kilo	per	hektar	rensad	vara.	
Andra	viktiga	inslag	i	odlingen	för	att	uppnå	hög	och	
säker	skörd	är	tillväxtreglering	i	början	av	maj	samt	en	
mjöldaggsbekämpning.

Bra gröda för framtiden
Att	ge	sig	på	en	ny	gröda	som	rörsvingel	kändes	inte	
konstigt	för	Per.	Snarare	tvärtom.	Per	odlar	sedan	tidig-
are	en	del	lite	ovanliga	grödor	som	till	exempel	kärnmajs	
till	Doggyfoder.	Per	är	mycket	nöjd	med	denna	nygamla	
fröodlingsgröda	så	här	långt.
	 –	Spannmålsodlingen	var	svag	2006	när	jag	bestämde	
mig	för	att	odla	rörsvingel.	Ett	beslut	jag	verkligen	inte	
ångrat.
	 Hitintills	är	det	få	grödor	som	kunnat	konkurrera	med	
rörsvingeln	och	Per	ser	fram	emot	en	tredje	skörd	2009.	
Rörsvingelns	enorma	tillväxtförmåga	avspeglar	sig	även	
i	fröhalmen	och	återväxten	på	hösten.	Inalles	har	Per	
plockat	ut	nästan	15	ton	tillväxt	per	hektar	2008.	Han	
kan	glädja	sig	åt	att	–	förutom	1,4	ton	orensat	frö	–	kun-
na	skörda	och	sälja	10,4	ton	halm	och	2,7	ton	grönmassa	
av	återväxten	till	ensilage.
	 Det	är	krut	i	svensk	vallfröodling.

FAKTA : RÖRSVINGEL

Latinskt namn: Festuca arundinacea
Artnamnet arundinacea betyder ”som liknar vass” och kommer 
av Arundo som är ett äldre vetenskapligt släktnamn på vass. 
Kallas i Danmark för strandsvingel vilket antagligen kommer av 
att artens naturliga växtplats är grusiga och steniga stränder vid 
Östersjön. 

Rörsvingel är en gammal foderväxt som efter ett längre uppe-
håll börjar förekomma i svenska vallblandningar igen. Arten 
ersätter ängssvingel och har en fenomenal grönmassatillväxt på 
mellan 10-15 ton per hektar.

Odlades på 8,5 hektar 2007-2008 med en avkastning på cirka 
1200 kilo per hektar. Över hundra hektar planeras framöver.

Mer info: www.svenskraps.se
Yvig vippa. Rörsvingel är ett högväxt gräs, vars grova och 
styva strån kan bli upp till en och en halv meter höga.



            36 37

Drog längsta strået. Richard Johansson Västergården, 
Dalsland, en av få ekologiska vallfröodlare av rajsvingel – sorten 
Hykor år 2008. Grödan är mer svårodlad än både timotej och 
ängssvingel. Men med rätt skötsel ger den rikligt med frö och är 
ett nytt intressant alternativ för duktiga svenska fröodlare.
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Rajsvingel
– tålig men krävande
Rajsvingel	är	ett	fodergräs	som	ökat	i	vallblandningarna	
de	senaste	åren.	Som	framgår	av	namnet	är	det	en	
blandning	av	rajgräs	och	svingel.	Genom	olika	korsnin-
gar	kombineras	rajgräsets	höga	avkastningspotential	och	
foderkvalitet	med	svingelns	goda	uthållighet.	Odlingseg-
enskaperna	varierar	beroende	på	korsningstyp.	En	av	de	
första	rajsvingelsorterna	på	marknaden	var	Paulita	–	en	
korsning	av	ängssvingel	och	italienskt	rajgräs.

Intressant ny frögröda
På	Västergården	söder	om	Mellerud	i	Dalsland	odlar	Rich-
ard	Johansson	sorten	Hykor.	Den	är	en	annan	sorttyp	av	
rajsvingel	med	rörsvingel	och	italienskt	rajgräs	som	kors-
ningsföräldrar.	Richard	är	entusiastisk	för	den	nya	frögrödan.	
Han	odlar	sedan	tidigare	såväl	timotej-	som	ängssvingelfrö.
	 –	När	jag	skulle	förnya	ängssvingelvallen	dök	rajsvingel	
upp	som	ett	spännande	alternativ,	minns	han.
	 Prognosen	för	rajsvingel	i	vallblandningar	var	positiv	
samtidigt	som	fröfirman	erbjöd	ett	ordentligt	påslag	på	
fröpriset.	Richard	slog	till	och	var	under	2008	en	av	få	
ekologiska	fröodlare	av	rajsvingel.

Kräver omsorg i etableringsfasen
Det	sägs	om	rajsvingel	att	det	är	ett	extremt	tåligt	gräs,	
både	mot	torka	och	faktiskt	även	mot	översvämningar.	
Trots	detta	är	det	ett	krävande	gräs	som	behöver	inten-
siv	skötsel	för	att	ge	högsta	skörd.	Ett	viktigt	moment	är	
etableringen.	Rajsvingel	är	långsam	i	starten	och	tål	inte	
för	hård	konkurrens.	Man	kan	faktiskt	rangordna	den	efter	
ängsgröe	och	rödsvingel	i	kategorin	svåretablerade	frögräs.
	 –	Jag	ville	gynna	rajsvingeln	maximalt	och	sådde	därför	
havren	med	varannan	bill	och	nöjde	mig	med	70	kilo	
kväve	per	hektar,	berättar	Richard.

Havreskörden	landade	cirka	25	procent	under	normal,	
men	i	gengäld	blev	hösttillväxten	bra.	Och	efter	höst-
gödsling	med	50	kilo	N	samt	putsning	med	en	front-
monterad	slagklippare,	mötte	gräset	vintern	i	perfekt	
skick:
	 –	Rajsvingeln	hade	vuxit	till	sig	som	en	päls	och	mötte	
vintern	något	längre	än	ängsvingel.

Kväveälskare, speciellt på våren
Hykor	är	tidigt	på	hugget	och	det	gäller	att	vara	ute	i	tid	
med	kvävet	på	våren.	Richard	gjorde	ett	eget	litet	experi-
ment	med	olika	gödslingstidpunkter	och	resultatet	talade	
sitt	tydliga	språk.
	 –	Var	aldrig	rädd	för	att	köra	flyt	i	början	av	mars	till	
frövallen.
	 Även	om	det	kommer	mycket	regn	är	det	bättre	att	
vara	ute	i	god	tid	än	att	komma	för	sent	in	i	april.	

Säkra strået
Med	ett	bra	och	kväveladdat	bestånd	återstår	att	kunna	
hantera	det	gängliga	strået	och	den	påtagliga	drösn-
ingsbenägenheten.	Konventionella	odlare	kan	ta	till	
stråförkortningsmedel.	Ekologiska	odlare	är	hänvisade	
till	den	yppersta	fingertoppskänslan.	Inte	minst	i	sam-
band	med	skörden.	Fältet	stränglades	och	tröskades	med	
pickup.
–	Det	blev	ungefär	500	kilo	rensat	frö	per	hektar,	vilket	
jag	är	nöjd	med.
	 Richard	Johansson	ser	positivt	på	framtiden	för	såväl	
konventionell	som	ekologisk	svensk	vallfröodling:
	 –	Jag	tror	vi	kan	vara	mycket	konkurrenskraftiga	och	
hoppas	att	fröfirmorna	blickar	utomlands	och	satsar	på	
export.	

FAKTA : RAJSVINGEL

Latinskt släktnamn: Festulolium
Namnet kommer av dess ursprung i släktena Festuca (svingel) 
och Lolium (rajgräs). Många olika kombinationer finns, men två 
exempel kan nämnas: italienskt rajgräs + ängssvingel t.ex. sorten 
Paulita, italienskt rajgräs + rörsvingel t.ex. sorten Hykor.

Målsättningen med korsningarna är att att kombinera rajgräsets 
höga avkastningspotential och foderkvalitet med svingelns goda 
uthållighet. Den svenska fröodlingen av rajsvingel har ökat drama-
tiskt de senaste fem åren från drygt 100 hektar till knappt 500 
hektar år 2008. Medelskörden ligger kring 550 kilo per hektar.

Mer info: www.svenskraps.se

Tålig som få. Rajsvingel anses som en ytterst tålig 
gröda mot såväl översvämning som ihållande torka. Trots 
ordentliga torksprickor står Hykorplantorna maffigt gröna 
och oberörda trots brist på vatten.
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Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO) är en riksorganisation med 11 st. lokala föreningar. 
Totalt är cirka 5 000 odlare och andra med intresse i oljeväxt-, lin och vallfröodling 

medlemmar i de lokala föreningarna. Dessa är i sin tur medlemmar i SFO. 

LOKALA FÖRENINGAR

Stockholm Uppsala Frö- och Oljeväxtodlare, ek för

Södermanlands Frö- och Oljeväxtodlare, ek för

Östra Götalands Frö- och Oljeväxtodlare, ek för

Sydöstra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, upa

Gotlands Frö- och Oljeväxtodlarförening, ek för

Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, ek för

Västra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, ek för

Örebro läns Fröodlingsförening, ek för

Västmanlands läns Frö- och Oljeväxtodlare, ek för

Dalarnas Frö- och Oljeväxtodlarförening, ek för

Gävleborgs Oljeväxtodlares, ek för

Sveriges
Frö- och Oljeväxtodlare

www.svenskraps.se
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