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På Repperda Hemman finns 1 400 m stenmur med största vidd på 
9 m.
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Rapport från

netto ända upp till största givan i ett av försöken. Det var enda 
gången lönsamhet för en giva upp till 275 kg kalium kunde ses.

Den danska gödslingsrekommendationen är nu 130–160 kg 
K/ha. De nuvarande svenska riktlinjerna för kaliumgödsling 
ligger flera tiotals kg högre. Där är behovet för 12 ton majs 
190 kg i K-AL-klass 1 och sjunkande till 110 kg i klass 4.  
Den majsskörden för bort cirka 100 kg K/ha och det ser ut som 
att en rimlig giva ska ligga på denna nivå.

Kontrollera kalium i foderanalysen
Kaliuminnehållet i majsen ökade ofta med kaliumgivan. Rätt 
kaliumgiva går alltså att följa upp vid skörd. Visar foderanalysen 
under 0,7–0,9 % kalium (7 g/kg ts) är det troligt att gödselgivan 
varit för liten. Analyserna i försöket visade också att större 
kaliumgiva ledde till lägre ts-halt vid skörd. Eventuellt har 
kaliumtillgången haft effekt på torkstress eller avmognad. Detta 
märktes dock inte på ts-avkastningen. 

I ett av försöken förekom mer knäckta stjälkar i det ogödslade 
ledet vilket kan tyda på att kalium ökat stråstyrkan. Kaliumbrist 
kan ge sämre torktålighet och därmed mottaglighet för majssot, 
men detta gick inte att se i försöken.

Räkna rätt på gödseln
En giva på 100–150 kg K motsvarar 25–35 ton flytgödsel per 
hektar. Det gäller dock att se upp med kaliuminnehållet i gödseln. 

Schablonvärden för 
nötflytgödsel brukar 
ligga på omkring 
4–4,5 kg K/ton. 
Med mycket majs i 
foderstaten sjunker 
värdena eftersom 
majs innehåller 
betydligt mindre 
kalium än vallfoder. En egen 
gödselanalys är till bra hjälp. Ska man komma upp i 150 kg 
kalium motsvarar skillnaden mellan 3 och 4,5 kg kalium i 
gödseln 18 ton flytgödsel per hektar!

Försöken har finansierats av Stiftelsen Lantbruksforskning, 
www.lantbruksforskning.se, projekt H1060274.

Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar, 
0706-15 67 70, linda.af.geijersstam@hushallningssallskapet.se

Lästips:
af Geijersstam, L. 2014. Kaliumgödsling till ensilagemajs. 

Försöksrapport Animaliebältet. Sverigeförsöken 2013. 
Halmstad. www.sverigeforsoken.se

Oversigt over Landsforsøgene 2013. 2014. Videncentret for 
landbrug. Aarhus.

Vall 2014 och effektiv vallodling i steniga 
Småland
Svenska Vallföreningens sommarmöte kombinerades i år 
med utställningen Vall 2014. Ett 40-tal medlemmar tog del av 
intressanta maskin- och gårdsvisningar i trakterna av Vetlanda 
och Eksjö.
Vallutställningen hålls sedan 2004 vartannat år i Vreta Kloster 
och huvudattraktionen är de praktiska demonstrationerna av 
framförallt vallmaskiner och visning av vall i demonstrations-
rutor. Det bjöds även på information av annat slag från ett 40-tal 
utställare och Svenska Vallföreningen var som vanligt en av 
dessa. Antalet besökare var denna gång något färre än vanligt, 
vilket troligen berodde på det fina skördevädret som medgav 
såväl vallskörd som spannmålsskörd detta tidiga växtodlingsår. 
På förmiddagen bjöds på demonstration av slåtter, stränglägg-
ning, hackning och balning medan eftermiddagen ägnades åt 
vallbrott och stallgödsling. Metsjö visade en intressant nyhet, 
en hackvagn med sidmonterad pickup. Besökarna kunde 
också bekanta sig med Energitorget och ta del av växtodlings-
demonstrationer samt mingla med utställarna. Arrangörer var 
Hushållningssällskapet, LRF, LRF Konsult, Vretagymnasiet 
och Sveriges Maskinringar.

Efter Vall 2014 förflyttade vi oss till det böljande landskapet av 
åkrar blandat med ekskogar, betesmarker, sjöar och djupa barr-
skogar i Smålands trädgård, närmare bestämt till Wallby Säteri 
i Skirö. Denna del av Sommarmötet hade mycket förtjänstfullt 
planerats av Kjell Sandahl, suppleant i Svenska Vallföreningens 
styrelse. Besök gjordes på Vasen i Nye där Kjell och brodern 
Per Sandahl äger och leder ett mjölkproduktionsföretag som 
vid millennieskiftet installerade en av De Lavals första mjölk-
ningskaruseller. Idag finns 550 mjölkande kor och totalt 1 400 
nötkreatur på 1 100 ha åkrar och beten inom en radie på 1,5 
mil, vilket ger bygden liv. Kjell berättade om gården som är i 
ständig utveckling sedan 1976, då han trädde in i faderns företag 

genom att ta över de tre kor som var dräktiga. Sedan 2010 säljs 
mjölken till Skånemejerier. Parallellt med gårdsbesöket visades 
också den nya veterinärstationen på Wallby Säteri som byggts 
efter en brand för ett par år sedan.

Resan fortsatte 
mot Repperda 
H e m m a n  d ä r 
Yngve Henriks-
son berättade om 
gården som har 
fornhistoriska 
anor. Han visade 
också körning 
med sina oxar.  
Det uppskattas 
att 80–90 000 m3 sten har brutits under årens lopp, vilket har 
grundlagt markvägar och enorma stenmurar. Yngve brukar  
260 ha skog, samt några hektar för att bl.a. föda ett 40-tal 
tackor. Resten av gårdens åkrar och beten arrenderas av grannen  
Leif Carlsson som föder upp ekologiska vallfodertjurar. Genom 
höstkalvning får de en mycket god tillväxt under betessäsongen 
och blir slaktmogna redan vid 14 månaders ålder.

Sommarmöte 2014
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Två ostar, Vasens Präst och Vasens Grevé, säljs 
under eget varumärke bl.a. i Småland.

Forts. nästa sida

FAKTARUTA
Kaliumbrist .....
… syns inte så ofta, men det förekommer. … ger gulnande bladkanter och bladspetsar. … syns oftast 4–6 veckor efter sådd. … syns på de äldsta bladen. … kan ge liggmajs. 

… kan ge ofyllda kärnor längst ut på kolven. … kan ge en sämre torktålighet.
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Sis ta  besöke t 
gjordes på Tor-
sjö Säteri. Göran 
Källner med sö-
nerna Henrik och 
Kristoffer har ett 
nybyggt kostall 
för 500 kor med 
50 platsers karu-
sell. De är mycket 
engagerade vall- 
och majsodlare. 
Till gården hör 350 ha åker och 150 ha naturbete för totalt  
ca 1 000 djur. 

Efter ett par uppskattade dagar skildes deltagarna med ett särskilt 
tack riktat till Kjell Sandahl och hans rådgivare Per-Anders 
Andersson, Agroråd.

Lars Jakobsson & Nilla Nilsdotter-Linde
Svenska Vallföreningens styrelse

Tidningarna Husdjur och Nötkött 
arrangerar tävlingen Årets Vall-
mästare i samarbete med Växa 
Sverige, Svenska Vallföreningen 
och SLU. År 2002 utlystes täv-
lingen för första gången och förra 
året öppnades tävlingen även för nöt-
köttsproducenter. Det blev nötköttsproducenterna Rickard och  
Lennart Johansson, Grundsbo, Frändefors som utsågs till Årets 
Vallmästare 2014. Kanske är det din tur 2015?

Alla mjölk- och nötköttsproducenter som har vallodlingen i 
fokus välkomnas till 2015 års tävling!

En stor avkastning på vallen med god hygienisk och närings-
mässig kvalitet är en självklarhet för dagens mjölk- och kött-
producenter. I Årets Vallmästare vill vi stimulera intresset för 
vallodling och en lönsam vallproduktion. Vi söker vallodlare 
som lyckas hålla en jämn och hög kvalitet på vallfodret under 
flera år och som har en strategi och målsättning med sin odling. 

Anmäl dig genom att, senast den 1 oktober, skicka in kopior 
på årets analyser, helst från 2–3 olika skördar och gärna några 
analyser från tidigare år.

Vinnaren får förutom äran, priser motsvarande ett värde på  
7 000 kronor (fyra grovfoderprover, två timmars rådgivningstid 
samt deltagande på konferens).

Har du frågor kring tävlingen kan du kontakta: 
Britt-Marie Jafner, tel: 010-471 09 42.  

Mer information och anmälningstalong finns på 
www.svenskavall.se och på www.vxa.se

I juryn ingår: Anna Carlsson Svenska Vallföreningen, 
Nilla Nilsdotter-Linde och Rolf Spörndly SLU, Helena Stenberg 
Taurus, Gertrud Larsson, Britt-Marie Jafner och Hans Lindberg 
Växa Sverige, Erik Pettersson, Husdjur samt Lena Widebeck 
Nötkött.

Dags för kandidater till 
Årets Vallmästare 2015
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Skara, 8 oktober 8.30–12.30
 Anmälan senast 25/9: 
 www.hush.se/h via länken På Gång.

Kalmar 17 oktober 8.30–12.30
 Anmälan senast 2/10: 
 www.hush.se/h via länken På Gång.

Info:  0480-15670, 
  grovfoderverktyget@hushallningssallskapet.se 

Du får en översikt över innehållet i Grovfoderverktyget.se och 
får framför allt lära dig att använda kalkylverktyget. Kursen 
riktar sig till rådgivare, lantbrukare och andra som vill kunna 
jobba med verktyget. Medtag egen dator.

Grovfoderverktyget.se hjälper dig att beräkna produktionskost-
nad samt dokumentera och planera för grovfoderproduktionen. 
På det webbaserade verktyget hittar du en gedigen kunskapsbank 
och kan räkna på olika delar i produktionen.

Foto: Linda af Geijersstam 

Grovfoderverktyget

För lunch styrdes kosan till Norrby Ängar i Eksjö där famil-
jerna Hörlén i två generationer med Kalle i spetsen tog emot. 
På Norrby Ängar är en effektiv vallproduktion basen för den 
ekologiska nöt- och lammproduktionen. I ett nytt stall för 
80 djur föds ca 40 kalvar upp per år för slakt efter två betes-
säsonger och därtill hålls ca 30 tackor. Efter att tidigare ha sålt 
och distribuerat köttlådor direkt till konsument säljs nu alltmer 
i den egna gårdsbutiken. 

Årsmöte 

Tisdag 4 november 2014 – Umeå

Grovfoder i utfodringen 
– kvalitet, effekter och miljöpåverkan

Svenska Vallföreningens årsmöte är i år förlagt till Umeå. 
Utöver föredrag kommer även programpunkten ”Fråga styrel-
sen” att finnas med. Boka dagen redan nu! Mer om program 
och anmälan kommer i inbjudan i nästa Svenska Vallbrev. 
Tips på resa och boende finns redan nu på 
www.svenskavall.se 

Foto: Nilla Nilsdotter-Linde

Yngve Henriksson ägnar sig åt en kulturgärning med sina arbetsoxar. 

Foto: Nilla Nilsdotter-Linde

Många intressanta vallfrågor dryftades under 
Sommarmöte 2014. 

Kurs 




