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Bästa försäkringen för ett bra  
grovfoder är en nyetablerad vall.  
Vi har produkten som passar just  
din produktion.
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I samband med Köttriksdagen 20–21 november på Vildmarks-
hotellet i Kolmården höll vi i Svenska Vallföreningen vårt 
årsmöte. Årsmötena hålls på olika platser i landet och vi söker 
gärna samarbete med andra organisationer med intresse av vall. 
Även om vi framförallt har mjölkproducenter som medlemmar 
så finns även många köttproducenter i våra led. Påtagligt många 
av de vi mötte visade sig också vara medlemmar i Svenska 
Vallföreningen.

Köttriksdagen är ett årligt arrangemang hos Sveriges Nötkötts-
producenter (SNP) med seminarier och årsmöte. Arrangör i år 
var den lokala föreningen Östra Nötköttsproducenterna. Till sin 
hjälp hade de Hushållningssällskapet i Östergötland.

Späckat mötesprogram
Köttriksdagen inleddes med studiebesök på Scans slakteri 
i Linköping. Efter lunch öppnades Köttriksdagen av lands- 
hövding Elisabeth Nilsson varefter årsmötesförhandlingar vid-
tog både för Nötköttsproducenterna och parallellt även i Svenska 
Vallföreningen. LRF:s ordförande Helena Jonsson avslutade 
eftermiddagsprogrammet med ett anförande på temat svensk 
nötköttsproduktion i framtiden. På fredagskvällen avnjöts en 
superb middag med underhållning, efterföljd av dans till långt 
efter midnatt.

På lördagen genomfördes ett späckat seminarieprogram med 
föreläsningar enligt följande:
• Vallkvalitet (Malin Lovang, Lovang Lantbrukskonsult)
• Utfodring (Helena Stenberg, Tingstad Lantbruk / Hanna Almérus,
 Växa Sverige)
• Djurhälsa (Malin Bengtsson, Gård & Djurhälsan / Margareta
 Dahlberg MD Lantbruksråd / Anita Jonasson och Anette Seeman, 
 Gård & Djurhälsan)
• Avel (Karolina Pousette, Växa Sverige)
• Företagande (Aron Cedergren, Christinelunds Gård / Thomas
 Jerneng, Växa Sverige)
• Ekonomi (Pernilla Salevid, PS Nötekonomi / Jan Forssell, SNP)
• Nytta med nötkött (Eva Hagström, projektledare för prote-
 intipset – mellangårdshandel med foder)

Föreläsningarna genomfördes i upp till tre parallella sessioner 
och här ges några axplock:

Parasiter påverkar kalvarnas tillväxt
Under rubriken ”Planera mot parasiter” beskrev Malin Bengts-
son hur det genom åren har funnits motstridiga råd om parasiter, 

betessläppning och betesplanering. Rådet nu är att inte släppa 
förstagångsbetande kalvar alltför tidigt på bete. Som unga 
är de inte effektiva idisslare och då är det bättre att avvakta 
tills det finns återväxtbete efter slåtter och att låta sinkor eller 
andragångsbetare göra första avbetningen. Ofta ser man inte 
på kalvarna att de lider av svag tillväxt utan detta konstateras 
genom mätning eller vägning i efterhand. Margareta Dahlberg 
visade ett praktiskt exempel där man år efter år tappat tillväxt 
och fodereffektivitet genom att inte anpassa betesplaneringen 
eller parera för att parasittrycket ökat efterhand.

Rätt vallkvalitet till varje djurslag
Malin Lovang beskrev en avancerad planeringssituation för att 
få rätt kvalitet på vallfodret till alla djur i en integrerad diko-
produktion. Tjurar ska ha kvalitet i paritet med högavkastande 
mjölkkor medan kvigor, stutar och dikor har sina respektive 
behov. Det kan i princip gälla att planera för två-, tre- och fyr-
skördesystem samtidigt. I tvåskördesystemet gäller det också att 
ha rätt strategi för när förstaskörden ska tas. Den kan tas senare 
för att få anpassad kvalitet och kvantitet till dikorna i första-
skörden, eller tidigt för att sedan sikta på en optimal kvalitet för 
dikorna i en andraskörd. Dessutom ska man ha tur med vädret, 
eller planera efter erfarenhet, exempelvis väderdata från SMHI. 
Malin visade antal sammanhängande dagar utan nederbörd vid 
respektive skördetillfälle i olika flerskördesystem.

Ungtjurens näringsbehov
Helena Stenberg frågade sig och åhörarna om den perfekta 
ungtjursfoderstaten finns? Inledningsvis beskrevs tre olika 
foderstater med olika mängder av olika fodermedel och frågan 
ställdes vilken som borde ge bäst tillväxt. Svaret var att de borde 
ge ungefär samma produktionsresultat. Förutsättningarna på 
fodermarknaden och gården får avgöra valet för bästa ekonomi. 
Helena uppehöll sig vid en beskrivning av vommens funktion. 
I sammanhanget viktiga mätparametrar hos fodret är: fiberin-
nehåll mätt som NDF, proteinmängd och kvalitet mätt som AAT, 
energiinnehåll, balans mellan protein och energi mätt som PBV 
samt stärkelsehalt. Struktur, som är viktigt för vomfunktionen, 
kan vara en annan sak än fiber mätt som NDF, såtillvida att 
en alltför långt gången bearbetning av fodret i exempelvis en 
blandare kan ge ett foder med för liten strukturverkan trots hög 
andel NDF. Forts. nästa sida

Svenska Vallföreningen höll sitt årsmöte under Köttriksdagen
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og engår enn 
Fure. I tillegg 
til Vestar gav 
også Liherold 
større avling 
i tredje engår 
sammenlig-
net med Fure.

Rødkløver
Amos hadde langt dårligere dekning om våren i tredje engår enn 
de andre sortene. Totalavlingen var ikke forskjellig fra Reipo, 
men fordelingen mellom første og andre slått var ulik, avlingen 
i andre slått for Amos var klart høyere enn for Reipo. Avlings-
nedgangen fra første til tredje engår var også sterkere for Amos. 
Sortene Lasang, Betty og Lavine hadde klart lavere totalavling 
enn Reipo, med størst forskjell (skillnad) i første engår.

Jämförelse med svensk sortprovning
Provningen av vallsorter i Norge sker på fem platser i hela landet 
att jämföra med sju platser i hela Sverige. I Sverige tillkommer 
ytterligare fyra platser med regionala försök i vissa arter. Liksom 
i Sverige anläggs sorten två år i den officiella provningen, VCU 
(value for cultivation and use). I Sverige provas bara vitklöver, 
blålusern och ängsgröe i tre skördeår medan övriga arter provas i 
två skördeår, utom i norra Sverige, där man provar alla arter i tre år.  
I Norge provas alla arter i tre år och resultat redovisas regel-
bundet över de treårscykler som sorterna provas. Ibland gör 
man sammanställningar över längre perioder, som i lästipset 
nedan. I Sverige görs sammanställningar oftast i 10-årsperioder. 
I Norge betonar man vikten av sortens bestånd (planttäthet) på 
våren. Detta redovisas också i Sverige men vi ser det inte som 
en lika viktig egenskap.

Lars Nesheim, NIBIO (norsk del), tel: +47 959 88 526, 
e-post: lars.nesheim@nibio.no
Magnus Halling, SLU (svensk jämförelse), tel: 018-67 14 29, 
e-post: magnus.halling@slu.se

Lästips Nesheim, L. & Langerud, A. 2014. Verdiprøving av 
timotei-, engsvingel- og kløversorter. Resultater fra forsøk i 
perioden 1998–2013. Bioforsk TEMA 9(31). 6 s. 
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/tjenester/publikasjo-
ner/publikasjon?p_document_id=116928.
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Praktisk ekonomi
Exempel från fyra gårdar på uppföljning av ekonomin i dikalvs-
företag redovisades av Pernilla Salevid. Ekonomiuppföljningen 
är en traditionell resultaträkning som görs i en excelmodell 
och resultatet ligger till grund för bedömning av bl.a. investe-
ringsutrymme och avvägning mellan arbetsinsats och eventuell 
nyinvestering. Siffrorna kom från en grupp köttproducenter 
som jämför data mellan sig. I en sådan grupp, som kanske inte 
ska innehålla de allra närmaste grannarna, gäller det att ge och 
ta samt att hålla på sekretessen. Intressanta nyckeldata som 
framkommit var att en typisk integrerad besättning har 40 % av 
intäkterna från EU, 40 % från ungnöt till slakt samt resterande 
20 % från slakt av kor. De som enbart föder upp slaktungnöt 
har 10–20 % av intäkterna från EU och resterande från slakt. 
En aktuell fråga är kalvprisets utveckling i den bristsituation 
som råder idag där 500 kr högre pris måste täckas av 1,70 kr 
mer per kg till slakt. 

Det nyttiga nötköttet
I ett sammanfattande pass beskrev Eva Hagström nyttan med 
nötkött: nyttig mat, miljö-, klimat- och samhällsnytta. Eva som 
har bakgrund på Naturvårdsverket och i Naturskyddsföreningen 
poängterade att svenskt kött behövs och är bra och nyttigt. Den 
aktuella debatten om köttproduktion ur klimat- och hälsoaspek-
ter menar hon inte är riktad mot svensk köttproduktion. Köttkon-
sumtionen bör minskas men inte på bekostnad av den svenska 
produktionen. Exempel på nytta med svensk köttproduktion 
är den svenska naturbetesmarken som i sin artrikedom kan 
jämföras med tropisk regnskog. Som det tycktes med en speciell 
hälsning till oss vallproducenter, utsåg Eva vallen som den allra 
bästa proteingrödan. För att motsvara proteinproduktionen från 
ett hektar vall skulle det exempelvis krävas två hektar ärter.

Lars Jakobsson, Lillkyrka, tel: 070-662 74 05, 
e-post: lars.blyberga@outlook.com

Offisiell verdiprøving (sortsprøving) av fôrvekster i Norge 
er et oppdrag som Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) 
gjennomfører etter retningslinjer gitt av Mattilsynet.  
Hovedmålet med verdiprøvingen i fôrvekster er å fram-
skaffe forsøksresultater som skal danne grunnlaget for  
godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste.

Flerårige arter legges ut to ganger med tre registrerings- og 
høsteår etter hvert utlegg. Artene blir prøvd i fem distrikter; 
Østlandet, Fjellbygdene i Sør-Norge, Vestlandet, Midt-Norge 
og Nord-Norge. Forsøkene blir i hovedsak gjennomført på 
NIBIOs forskningsstasjoner. Resultater fra tre års prøving blir 
publisert i NIBIO Rapport hvert år. I et TEMA-ark er det sett på 
resultater fra prøving av timotei- og engsvingelsorter i perioden 
2000 til 2013 og sorter av rød- og kvitkløver i årene 1998–2013.  
Alle sorter som er blitt godkjent etter prøving i denne perioden, 
samt alle utenlandske sorter, er sammenlignet med referanse-
sortene Grindstad timotei, Fure engsvingel og Reipo rødkløver.

Timotei 
Referansesortene Grindstad og Vega har vært med i alle  
32 forsøksfelt (antal försök) i Sør-Norge utenom fjellbygdene, 
mens Noreng har vært referansesort (mätare) i 27 av dessa 
32 forsøksfelt. Både Vega og Noreng hadde klart dårligere 
dekning (täckning) om våren i tredje engår og lavere avling 
(mindre avkastning) i alle slåtter og engår (alla skördar och 
vallår) enn Grindstad i Sør-Norge. Prøvesortene har vært med i 
enten 6 eller 10 forsøksfelt. Crescendo og spesielt Ragnar hadde 
klart dårligere dekning om våren i tredje engår enn Grindstad. 
I middel for hele perioden, og i de enkelte engår, var det bare 
Lidar, Switch og Liljeros som hadde like høy totalavling som 
Grindstad.

Engsvingel
Referansesortene Fure og Norild har vært med i 30 for-
søksfelt i perioden, mens prøvesortene har vært med i  
6, 8 eller 10 felt. Sortene Vidar, Veid og Norild hadde i  
Sør-Norge klart dårligere dekning i tredje engår og lavere  
totalavling enn referansesorten Fure. Mange av sortene hadde 
en annen fordeling mellom første og andre slått enn Fure. Hele 
fem av sortene hadde klart høyere avling i andre slått enn Fure, 
mens avlingen i første slått var lavere (Vidar, Veid, SW Revansch 
og Norild) eller like høy (Vinjar) som for referansesorten. 
Sorten Vestar hadde klart høyere avling både totalt, i alle slåtter 

Verdiprøving av gras og kløver i Norge 
– och en jämförelse med Sverige


