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Mer lika än man 
skulle kunna tro 

O dling av frö och oljeväxter 
är speciell på många sätt 
och med många valmöjlig-
heter. Inom oljeväxtodling-

en har vi som alla vet fyra varianter att 
välja mellan: höst- och vårform av raps 
och rybs. Vad gäller vallfröodlingen så 
har vi åtminstone 11 större arter att välja 
mellan. Och inom respektive art fi nns 
det oft a fl era olika sorttyper, vilket ger 
väldigt många unika odlingsmöjlighe-
ter. Det kan tyckas som mycket att välja 
mellan och därmed svåra val att göra. 
Men man ska se det på precis det mot-
satta sättet. Tack vare alla valmöjlighe-
terna som ges så fi nns det för alla odlare 
alltid en oljeväxt- och frögröda som pas-
sar på gården!

Det absolut vanligaste är givetvis att 
man bedriver sitt lantbruk på en plats, 
med dess givna förutsättningar i form 

av jord och klimat. När år läggs till år så 
ger de samlade praktiska erfarenheter-
na det bästa underlaget för att välja rätt 
grödor och odlingsteknik. Men så kan 
det plötsligt dyka upp lägen med möjlig-
het att utöka odlingen. Inte i det närms-
ta grannskapet som oft ast är önskvärt, 
utan i en helt annan klimatzon! 

Sörmland + Skåne = sant
För tre år sedan dök denna situation upp 
för Ulrik Helgstrand. Han driver släkt-
gården Rösäng strax väster om Nykö-
ping. Han är kanske mest känd för sin 
mycket stora kycklingproduktion, men 
även för att för några år sedan ha blivit 
svensk mästare i etanolspannmålsodling! 
Släktgården omfattar 320 hektar och med 
580 hektar arrenden gör detta cirka 900 
hektar odlad areal. Men så var det ju det 
där med Skåne…

– Min 
farfar sa 
alltid att han 
ångrade att han 
inte var bonde i Skåne, så jag 
har alltid haft  i tankarna att odla en gård 
någonstans i de sydligaste regio nerna, be-
rättar Ulrik med glimten i ögat.

Och för tre år sedan slog Ulrik till 
med att arrendera Lindholmens gård 
utanför Svedala. Gårdens 400 hektar 
sköts om av sonen Filip och en anställd. 
Frö- och oljeväxtodling har alltid legat 
Ulrik varmt om hjärtat. Fröodlingen 
har varit ett givet inslag på Rösäng allt 
sedan gården köptes av Ulriks farfars 
far. Och nivån på odlingen har alltid 
varit hög vilket gårdskontorets  väggar 
vittnar om. De pryds av ett inte helt 
 oävet antal tavlor som skvallrar om 
framstående placeringar i gångna tiders 

Frö- och oljeväxter 

i Sörmland och Skåne

Frö- och oljeväxtodling är odlingar som ofta kräver lokal anpassning till klimat och 
lokala odlingsförutsättningar. Ulrik Helgstrand har nu tre års jämförande erfaren-
heter av dessa  odlingsgrenar i Sörmland och Skåne. Det fi nns stora likheter men 
också viktiga skillnader att ta i beaktande för att optimera grödorna.
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Sörmländsk raps 
till kycklingarna. 
Rapsfrö är en av in-
gredienserna i Ulrik 
Helgstrands egen-
producerade foder 
till sin kycklingpro-
duktion. Här i fältet 
på Rösäng med 
kyckling stallarna i 
bakgrunden.
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fröodlingstävlingar!
Att odla två gårdar med 50 mil  mellan 

sig är kanske inte så speciellt märkligt 
 generellt sett. Men utifrån ett frö- och olje-
växtodlarperspektiv är det intressant att 
fördjupa sig i likheter och skillnader för 
val av grödor men även odlingsteknik.

Röd i norr – vit i söder
Vi börjar med frögrödorna. På de sörm-
ländska fälten odlar Ulrik en impo-
nerande palett av frögrödor: timotej, 
rajgräs, rödklöver och tidigare även 
ängssvingel. När han tillträdde Lindhol-
men förekom det ingen fröodling, ej hel-

ler sockerbetor på de 400 hektaren. Går-
den ligger ”norr om landsvägen” det vill 
säga inte den bästa ”10+”– jorden utan 
en relativt styv och kall jord. Att det 
skulle bli en klövergröda på den nya går-
den var det ingen tvekan om. Det är en 
fantastisk omväxlingsgröda och förfrukt 
till spannmål, speciellt i brist på lång-
liggande vallar i kombination med styva 
jordar. Rödklöver har odlats på Rösäng i 
generationer och sitter i generna.

– Men jag ville ha en tidigare mog-
nande klöver på Lindholmen och valet 
föll helt naturligt på vitklöver.

Första året som vitklöverodlare blev 

en succé. Cirka 750 kilo per hektar på de 
36 hektaren går inte att klaga på. 

– Egentligen borde man sluta direkt 
eft er ett sådant kanonår, skrattar Ulrik!

Men han är uppvuxen med att frö-
odling är långsiktigt och kör vidare med 
20 hektar 2013 trots vetskapen om vit-
klöverns nyckfullhet mellan åren.

Bina är viktiga för att få en hög skörd. 
2012 hade Ulrik inte mindre än 60 biku-
por som bidrog till en hel del av skörden. 
Även Reglone-sprutningen 3 dagar före 
julaft on fungerade bra. Störst problem 
med odlingen var inslag av rödklöver. 
Putsning och avstrykning hade mått-
lig eff ekt, men tack vare en bra rensning 
så blev utbytet alltså lysande! Viklöver-
odlingen sås in i korn, gräsen bekämpas 
med Focus Ultra. Däremot missade man 
vinter-Reglonet 2012 så örtogräsen be-
kämpades våren 2013 med Basagran. 

På samma sätt som nykomlingen 
överraskade positivt så är Ulrik lite 
tveksam till trotjänaren rödklöver, 
 speciellt eft er det senaste året som var 
det sämsta någonsin. Hälft en gav ingen 
skörd och den andra hälft en plöjdes ner.

– Rödklöver slår ju till ibland vilket är »

Rösäng – Lindholmen 
Frö- och oljeväxtodling i  Sörmland och Skåne
Ulrik Helgstrand driver 900 hektar växtodling i Sörmland och arrenderar 
400 hektar i Skåne. Förutom fröodlingsgrödorna går all skörd i  Sörmland 
till egenproducerat foder i den omfattande kycklingproduktionen. Spann-
målsgrödorna dominerar givetvis, men frö- och oljeväxter är viktiga 
spetsgrödor som långsiktigt ger mycket positiva växtföljdse� ekter och även 
försvarar sin plats med genomsnittligt bra ekonomi. Vilka grödor är optimala 
och hur ska de odlas på de olika odlingslokalerna? Några av Ulriks erfaren-
heter följer nedan.

Klöverfrö
VARFÖR? Ulrik vill utnyttja klöverns fantastiska bördighetshöjande och goda 
förfruktse� ekt.  Rödklöver är av tradition valet på Rösäng i Sörmland. Med 
vitklövern önskar Ulrik en tidigare mognande klövergröda som passar bra in 
på Lindholmen i Skåne.
DAGSLÄGET. Rödklöver är tveksamt på grund av svaga skördar och dålig 
odlingsekonomi. Första årets odling av vitklöver i Skåne blev en stor fram-
gång. Odlingen fortsätter om än på minskad areal i Skåne, ingen insådd av 
rödklöver på Rösäng 2013.

Frögräs
VARFÖR? På Rösäng är timotej helt given. Den hävdar sig relativt sett bättre 
mot övrig spannmål på de lite svagare jordarna. Ängssvingel odlades under 
många år, men har bytts mot rajgräs. På Lindholmen önskades ett tidigt 
frögräs. Ängsgröe bedömdes som alltför riskfyllt varför rödsvingel valdes. 
DAGSLÄGET. På Rösäng är timotejodlingen med sina årliga 65 hektar 
 ohotad. Första skörden av den nya grödan rajgräs blev mycket bra. Odlingen 
fortsätter. Rödsvingeln ser bra ut och ligger för första skörd 2013 på Lind-
holmen. Beståndet ser bra ut trots att det såddes in i korn. Framöver kommer 
insådden ske i höstgrödor.

Oljeväxter
Strävan är att så mesta möjliga höstraps på Rösäng. Tidiga förfrukter och 
 e� ektiv etablering är viktiga förutsättningar. Det som inte hinner sås till 
mitten av augusti blir våroljeväxter. Höst raps är en viktig gröda varför man 
satsar fullt ut i samtliga moment för att optimera odlingen. Samma odlings-
teknik och insatser gäller i princip för både Sörmland och Skåne. Skörde-
nivån ligger generellt högre i Skåne, men med perfekt etablering så matchar 
höstraps i Sörmland de skånska skördarna utan problem.

Skånsk raps 
gläder.  Ulriks 
son Filip driver 
arrendegården 
Lindholmen 
i Skåne. Raps 
och vallfrö är 
 centrala grödor 
på gården.
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kul, men rent ekonomiskt är odlingen 
tveksam just nu.

Ulrik försöker lägga odlingen så att 
den får nytta av humlorna på bästa sätt i 
det brutna sörmländska landskapet. Han 
bekämpar alltid med Reglone på vintern 
och tröskar eft er bladdödning med sam-
ma medel. Inga konstigheter alltså. 

Rajgräs bryter in 
Fröodlingen på Rösäng har av tradition 
varit tungviktartrion rödklöver, timotej 
och ängssvingel. Men utläggen av ängs-
svingel utgick för några år sedan och det 
blev läge för rajgräs i stället. Något Ulrik 
inte ångrar.

– Det blev 2 ton per hektar orensad 
 råvara, så det är jag riktigt nöjd med!

Odlingen är likartad ängssvingel och 
inte så speciellt knepig. Det gäller att 
 balansera gödsling och stråförkortning 
så att beståndet inte lägger sig före blom-
ning. Ulrik ska 2013 ta en andraårsskörd 
av rajgräset vilket är lite av en chansning. 

Trygga timotej
Med sina 65 hektar är timotej den 
 största frögrödan på Rösäng. Och den 
har sin givna plats.

– Det är en säker gröda, ingen gamb-
ling här inte, menar Ulrik.

Han menar att timotej hävdar sig bätt-
re på svagare jordar jämfört med andra 
grödor och därför passar bra in i växt-
odlingen på Rösäng. Timotejfrövallen 
ska helst ligga tre år och blir då både 
en bra omväxlingsgröda och struktur-
förbättrande vall.

Själva odlingen är traditionell,  eller 
som Ulrik säger: 

– Vi odlar som alla  andra! 
I Ulriks fall innefattar det att vara ex-

tra noga med ogräsbekämp ningen i in-
sådden. Grödan stråför kortas alltid men 
direkttröskas eft ersom det inte fi nns 
någon bra strängläggare i området. Hal-
men tas bort i insådden, men övriga år 
avgör väderläget halmhanteringen. Be-
döms läget svårt för pressning hackas 

halmen som vid en påföljande putsning 
ändå fördelas väldigt bra.

Inget hav i sikte
Vilket frögräs skulle det då bli på 
 Lindholmen i Skåne? Ulrik hade en 
 favorit men….

– Tyvärr kan vi inte se havet från 
 Svedala, möjligtvis om man klättrar 
längst upp i högsta eken, ler Ulrik.

Och med det avser han givetvis det 
som talesättet innebär – det kustnära 
klimatet som en förutsättning för att 
odla ängsgröe. Detta saknas helt klart på 
Lindholmen och istället föll gräsfrövalet 
på rödsvingel.

– Tanken är ju att få in tidiga grödor, 
och är de lättodlade är det ett extra plus.

Enkelheten kanske kan diskuteras, 
men i jämförelse med ängsgröe är röd-
svingel i alla fall lättare att hålla ren från 
gräsogräs och oft a lättare att tröska. 
Som den kreative och innovative lant-
brukare Ulrik är, har han faktiskt  redan 

Union då och nu. För 600 år sedan huserade drottning 
Margareta på Lindholmens borg. Här skapades 1395 
freden som banade väg för Kalmarunionen. Idag fi nns 
det bara en ekdunge kvar, men samarbete över regio-
ner är lika aktuell idag – fast inom Sveriges gränser!

Rödsvingel  blev 
valet.  Hösten 
2013 skördas för-
sta rödsvingel-
grödan på 
 Lindholmen.

Kör när det går. Raps är 
en prioriterad gröda som 
ska sås i tid – oavsett tiden 
på dygnet.



9Svensk Frötidning 4/13

provat på rödsvingelodlingens ädla 
konst. Redan för 20 år sedan odlade han 
några hektar på Rösäng. Mest för att se 
hur det fungerade i ett sådant odlings-
läge.  Odlingen blev inte långvarig, men 
är nu åter i drift  fast på skånsk mark. 
Första skörden tas hösten 2013.

Givna gula fält 
Oljeväxter är givna både på Rösäng och 
på Lindholmen. Strävan är att försöka 
hinna etablera så mycket höstraps som 
möjligt på Rösäng. Det man inte  hinner 
så som höstraps eller som utvintrar blir 
i stället vårraps. Den största skillnaden 
är föga förvånande tidsaspekten vid 
 etableringen. 

– Vi har cirka två veckor extra på 
oss att få höstrapsen i backen i Skåne, 
 betonar Ulrik.

Det som däremot är lite mer över-
raskande och desto mer intressant är 
skördarna. I medeltal har nordligare 
 belägna odlingar naturligtvis svårare 

att hävda sig. Men de senaste åren har 
det blivit allt mer uppenbart att för det 
 enskilda fältet så kan man inte göra 
 denna generalisering. Framför allt inte 
vad  gäller höstraps!

Den gångna säsongen bekräft ar detta 
för många odlare och även för Ulrik:

– Vi nådde faktiskt 4,6 ton i Sörmland 
medan skörden på Lindholmen i Skåne 
bara nådde upp till 4 ton.

Visst är det ett litet underlag men 
ändå intressant. Det visar på höstrapsen 
mycket stora avkastningspotential när 
allt stämmer. Här är de viktigaste fakto-
rerna etablering, uppkomsttidpunkt och 
ett lagom kraft igt bestånd under vin-
tern/våren. Blir sedan våren och som-
maren gynnsam kan höga skördar nås 
ända upp till södra Dalarna.

Centralt för Ulriks höstrapsodling är 
att han verkligen satsar på grödan från 
början till slut. Kortfattat går han till-
väga enligt följande: Förfrukten måste 
vara  tidig – tidigt korn eller höstve-

te. Bedöms tid fi nnas pressas halmen, 
 annars hackas den och sönderdelas 
 sedan tillsammans med stubben med en 
putsare. Därpå följer bearbetning med 
kultivator 1–2 ggr följt av sådd. Ingen 
stallgödsel hinner spridas. Snigeln är 
grödans värsta fi ende och har ökat de 
 senaste åren.

– Snigelgift  är ett måste och inget att 
fundera över, menar Ulrik.

Gräsogräs och spillsäd bekämpas 
 tidigt. Även örtogräs. Gödsling på våren 
en eller två gånger, givetvis med svavel. 
Baggbekämpning sker eft er behov, men 
svampbekämpningen körs generellt i 
full blom. Före skörd behandlas grödan 
med glyfosat:

– Det blir så mycket enklare att  skörda 
och rensar upp gräsogräsen rejält, 
 menar Ulrik.

Tröskan är givetvis utrustad med 
 sidoknivar och extra förlängt skärbord. 
Allt för att hämta hem de värdefulla 
rapsfröna.

Gott handlag.  Det 
blev vitklöver i Skåne 
som komplement till 
rödklövern på Rösäng 
i Sörmland. Första 
skörden blev succé. 
Beståndet var lagom 
tjockt, frövaran gick 
att rensa bra. Annika 
Andersson, medarbe-
tare i Skåne, visar re-
sultatet av putsningen 
i slutet av maj 2012. 
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