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Skåne, 1960-tals och modern växtföljd

• Höstvete

• Sockerbeta

• Korn+insådd

• Vall I

• Vall II

• Höstraps

• Vårvete/höstvete

• Ärter

•Höstraps/höstvete

•Höstvete

•Höstvete/sockerbeta

•Vårkorn

Den förenklade växtföljden leder till:
• Minskad biologisk aktivitet
• Uppförökning av skadegörare
• Höstgroende gräsogräs
• Stort beroende av insatsmedel
• Herbicidresistens
• Med mera
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Veteavkastning efter raps jämfört med efter vete
(Angus et al., 2015)

Cirklar, Australien

Kvadrater, Sverige

Trianglar, öv. Europa

Stjärnor, N-Amerika
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Angus, J.F., Kirkegaard, J. A, Hunt, J. R., Ryan, M. H., Ohlander, L. & Peoples, M. B. (2015). 
Break crops and rotations for wheat. Crop and Pasture Science. 66, p. 523-552. 



Veteavkastning efter korn och havre jämfört med efter vete 
(Angus et al., 2015)

Metanalys med försök från Australien (grön), Sverige (blå), övriga Europa (rosa)

och Nord-Amerika (röd)
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Höstvetes avkastning beroende på 
förfrukt och bearbetningssystem (N=46)

Olofsson, 1993



Förfrukt: Höstvete 

Reducerad jordbearbetning

Förfrukt: Havre

Konventionell jordbearbetning

Foto: Hanna Friberg



Foto: Lennart Johansson



Räkna med vall
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Slutsatser ekonomi ”Räkna med vall”

• Lönsamt att införa vall i stråsädesdominerade 
växtföljder (1,25 kr per kg ts fritt användare) 

eftersom:

• De minst lönsamma grödorna ersätts med vall 

• Avkastningen ökar och behovet av insatsmedel 
minskar hos de kvarvarande ettåriga grödorna. 

Stenstugu (R4-1103-4). Effekt av vall i växtföljd Foto: Göran Bergkvist



Vi räknade inte något värde på vallens inverkan på:
• risk för herbicidresistens 
• minskade problem med skadegörare på raps



Växtföljder som vi utgick från
(inom parentes är de skördeökningar som vallen genererar enligt litteratur (ton/ha)) 

Skåne Västra Götaland Uppland

Utan vall Med vall Utan vall Med vall Utan vall Med vall

Maltkorn Maltkorn Maltkorn Maltkorn Vårkorn Vårkorn

Höstvete Vall I Havre Vall I Höstvete Vall I

Höstvete Vall II Höstvete Vall II Höstvete Vall II

Höstraps Höstraps (+0,2) Höstraps Höstraps (+0,2) Höstvete (+0,8)

Höstvete Höstvete(+0,3) Höstvete Höstvete (+0,3) Höstvete (+0,5)

Sockerbetor Sockerbetor(+1,2) Höstvete Höstvete (+0,3)



Oelofse et al. (2015) 
European Journal of Agronomy 66: 62-73.

Påverkar mullhalten
avkastningspotentialen?



Vänster: Höstvetets avkastning beroende på mullhalt
Höger: Analys där hänsyn tagits till andra inverkande faktorer

…men en högre mullhalt leder till att mer kväve levereras från jorden



Finns det en kritisk mullhalt under vilken de potentiella 
skördenivåerna börjar sjunka?
t.ex. Loveland och Webb (2003). Soil & Tillage Research 70 (2003) 1–18
Körschens et al. (2013). Liten effekt.
Lal (2010). Mullhalt viktig. Tropiska områden, med låga mullhalter.
Etc.

 I Sverige är mullhalten normalt över eventuell kritisk nivå.
 Det är biologiskt den aktiva poolen som har den största positiva 

effekten. Mata mikrolivet!

Därför antog vi:
• Ingen långsiktig ökning av skörden genom att införa vall i växtföljden.
• MEN, en stor positiv effekt  av vall från första växtföljdsomloppet



Förfrukt Höstvete (kg/ha)
År 1 efter vall

Höstvete (kg/ha)
År 2 efter vall

Vårkorn 4460 4430

Ettårig vall

Rödklöver, lusern 1300 0

Italienskt rajgräs 800 200

Tvåårig vall

Rödklöver, lusern 1200 400

Ängssvingel, timotej, eng
rajgräs

700 650

Three-year old

Rödklöver, lusern 1100 700

Ängssvingel, timotej, eng
rajgräs

700 800

Effekt av vallar på efterföljande höstvetegrödor 
(efter 12 försök av Andersson & Wivstad, 1992)

Antagande: Vårraps förfrukt i försöket = 800 kg/ha bättre än stråsäd



Säby

Lanna

Stenstugu

Effekt av vall i växtföljden (R4-1103)
Lanna (35 % ler, 12 % sand) 
Stenstugu (21 % ler, 45 % sand)
Säby (ej inkluderad i denna presentation)



Hypoteser

• Växtföljdsvallar ökar avkastningen hos havre som 
odlas tre år efter nedplöjning av vall (= alla grödor i 
växtföljden)

• Effekten av vallen skiljer beroende på inslag av 
baljväxter och kvävegödsling



Växtföljder, sedan 1960-talet
Storruta: gröda i växtföljden
Småruta: växtföljd
Små-småruta: fyra N-nivåer (0 - 120 kg ha-1, havre, ingen stallgödsel) 
Alla grödor alla år, inga verkliga upprepningar

Baljväxt/gräs-växtföljd Gräs-växtföljd Ettåriga grödor

1 Oljeväxt Oljeväxt Oljeväxt

2 Höstvete Höstvete Höstvete

3 Havre Havre Havre

4 Vårkorn, insådd baljväxt/gräs Vårkorn, insådd baljväxt/gräs Vårkorn

5 Baljväxt/gräs-vall Gräsvall Vårvete

6 Baljväxt/gräs-vall Gräsvall Träda
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Stenstugu Lanna

Havrens kärnavkastning tre år efter vall
beroende på N-nivå

Bergkvist G., & Båth, B. 2015. Aspects of Applied Biology 128, 133-139.
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Foto från Peter Sylwan

Slutsatser (=antaganden)
• Vallar höjer skördenivån hos samtliga grödor i 

växtföljden
• Vi antog: År 1: 800 kg/ha, År 2: 500 kg/ha, År 3: 

300 kg/ha, för klöver/gräs-vallar.
• Vid höga gödslingsnivåer är treårseffekten 

ungefär lika för gräs och klöver/gräsvallar
• Den långsiktiga positiva effekten av vallar 

(beroende på mullhaltsuppbyggnad) är liten 
jämfört med den kortsiktiga.



Ultuna ramförsök 1956 - pågående

Samma mängd kol 
tillfört med olika 
produkter, med och 
utan N-gödsling

All ovanjordisk 
biomassa 
bortplockad

15 behandlingar, 4 
upprepningar

Kätterer et al., 2011. 
AGEE 141: 184-192.
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Förändringar i matjordens kolhalt beroende på kvalitet 
på tillfört kol och gödsling
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Kätterer et al. (2011) AGEE 141, 184-192



Effekt av kvävegödsling på kolhalt
Bördighetsförsöken, 50 år, 10 försök, två växtföljder, 16 gödslingskombinationer
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Kätterer et al., 2012. Acta Agric. Scand. 62, 181-198



Andelen kol i matjorden beroende på antal 
vallår i en sexårig växtföljd
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Bolinder et al. 2010, AGEE 38: 335–342



Går det att höja mullhalten genom att låta bli att plöja?

Etana, et al., 2013. SCS, Iceland

Olika fördelning av kol i marken beroende på
plöjning eller reducerad jordbearbetning, 
men samma mängd kol efter 35 år (Ultuna, 
Uppsala).



Cirkulär och biobaserad ekonomi ett av fem strategiska 
samverkansområden (regeringen, till följd av Agenda 2030 och 
klimatavtalet från Paris)

kraftsamla innovationsinsatser för att den biobaserade ekonomins andel ska växa 
samt främja cirkulära lösningar. 

Nuvarande prioritering, t.ex.:

Innovativa bioråvaror. Säkra bioråvaran i omställningen till en biobaserad ekonomi 
och i ett förändrat klimat. Därför inrättas en kompetensplattform för växtförädling 
på Sveriges lantbruksuniversitet.

Biodrivmedel. Sverige ska bli fossilfritt genom ökad produktion av biodrivmedel 
från inhemsk bioråvara.

Inte prioriterat av regering just nu, men när kommer det?

Utnyttja avfall från samhället som resurs i jordbruk



Foto från Peter Sylwan

Bearbetning och bar mark
• Växtnäringsförluster
• Erosion
• Uteblivna ekosystemtjänster



Understödjande gröda
Subsidiary crop

Fånggröda
Catch crop

Avbrottsgröda
Break crop

Täckgröda
Cover crop

Användning av mellangrödor

Gröngödslingsgröda
Green manure crop

Bottengröda
Living mulch



Hur kan baljväxter användas som mellangrödor? 
• Eftersådda (cover crops)

• Insådda (relay crops)

• Kvarlevande bottengröda (living mulch)

• https://web5.wzw.tum.de/oscar/toolbox/database/index.html

https://web5.wzw.tum.de/oscar/toolbox/database/index.html


Luddvicker, höstraps och oljerättika i november 
efter sådd på träda i början av augusti



Vitklöver och engelskt rajgräs i november efter

insådd på våren i höstvete. Ingen N-gödsling 

Foto: Göran Bergkvist



Vitklöver och engelskt rajgräs i november efter

insådd på våren i höstvete. 120 kg N per hektar

Foto: Göran Bergkvist





Mellangrödors effekt på efterföljande vårkorn -
inget N tillfört (4 försök)

Bergkvist et al. (2011) Field Crops Research 120, 292–298
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Studier i utlakningsförsök vid Lilla 
Böslid (HS) i Halland med kombination 
av jordbearbetning och mellangröda

Foto: Erik Ekre



Insådd i havrerader

Insådd mitt mellan havrerader

Insådd bredvid havrerader
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Sekvensen vårsäd – höstsäd 
med mindre eller inga herbicider 

Doktorand: Elsa Lagerquist
Medverkande: Per Ståhl, Anita Gunnarsson HS
Finansiering: EkoForsk
Söker medel för konventionellt system

Blodklöver och ludd-
Vicker, insådd i raden

Rödklöver, vitklöver 
och humlelusern, 
mitt mellan rader 

Perserklöver och 
spärrklöver, 
bredvid rad



Kvickrotskontroll med bibehållna ekosystemtjänster

Photo: Göran Bergkvist

Foto: Göran Bergkvist

EU (OSCAR), EkoForsk
Nibio, Kverneland



Slutsatser

• Avbrottsgrödor viktiga för avkastningsnivån

• Vallar ökar avkastningen hos alla grödor i växtföljden och bidrar till 
minskad miljöbelastning, samt minskade kostnader för insatsmedel, 
men svårt att hitta avsättning

• Mullhalten normalt inte kritiskt låg, men stora mängder N behövs för 
bibehållna avkastningsnivåer vid låga mullhalter

• Mellangrödor kan ge effekt som avbrottsgröda, gröngödsling, 
ogräskonkurrent, mullbildare, samt minska miljöbelastning, men mer 
kunskaper behövs för bästa utnyttjande


