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Mer och bättre vall 
med sådd efter 
höstkorn 

MILK 

Detta är innovationen 1 

Rivstart med vallsådd efter höstsådd ger större mängd och bättre etablering 

Under en period av utökning och foderbehov började Magnus så 

vall efter höstsäd för att snabbt komma upp i areal. Men det 

visade sig att systemet också gav bättre vall och var värt att fort-

sätta med.  

Vallen sås i september efter höstkorn eller raps. Klövern är ett 

frågetecken – september är i senaste laget enligt skolboken. 

Klöveretableringen har dock varit en av de saker som blivit 

mycket bättre med det här systemet. Det har blivit mer och jäm-

nare klöver. Det är resultatet av att slippa en konkurrerande 

skyddsgröda. Det behövs inte heller någon kemisk ogräsbekämpning som trycker ner klövern. 

Halm som ligger kvar är också förödande för vall, något som man nu slipper. 

”Att slippa så om och så i sparar på dyrt utsäde och det är bra att slippa ta död på dyr klöver.” 

Utnyttjar arealen och får fin vall med mer klöver och mindre ogräs  

Metoden för snabb utökning av vallarealen blev en permanent 

lösning för bättre vall 

Magnus började så vall efter höstsäd för att snabbt öka 

vallarealen. Han sår i renbestånd men har också testat att 

blanda i lite spannmål. Ett problem är att valletablering på 

det här sättet inte går att använda som ekologisk fokusare-

al vilket insådd i spannmål gör. Nya regler kan möjligen 

ändra på detta. 



M E R  O C H  B Ä T T R E  V A L L  M E D  S Å D D  E F T E R  H Ö S T K O R N  

    Gårdsbeskrivning 2 

GÅRDEN 

3,5 heltider. 

160 ha åker varav 65 ha vall. 

Odlar även höstraps, höstkorn och ärter. 

 

DJUREN 

140 mjölkkor (Procross-korsningar) produ-

cerar 10 000 kg mjölk. 

 

VARFÖR FUNKAR DET? 

En gröda som man kan tröska tidigt är förutsättningen. Höstkorn och raps upp-

fyller detta. Men sen höstsådd av vall är en chansning, framförallt när det gäl-

ler baljväxter. Det passar bara i milda lägen i södra Sverige. Det måste vara 

mycket av mild höst kvar efter sådd så att vallplantorna hinner etablera sig. I 

övrigt finns det många fördelar med valletablering i renbestånd. Vallen får 

mindre konkurrens, behöver inte ogräsbekämpas kemiskt och det finns ingen 

halm som kan förstöra. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Lättlera samt en del sand- och mulljordar. 

Tempererat kontinentalt klimat. Milt med 

stor nederbörd. 

Altitud: 45 m över havet. 

Lutning: 0 %. 

Gården ligger utanför Eldsberga i Halland. 

 

VALLSKÖTSEL 

Bete: Ja. 

Slåttervallar med engelskt rajgräs, timotej, 

ängssvingel, rödklöver och vitklöver. Skör-

das som ensilage. 

Har egen maskinstation. Lejer in för göd-

selkörning. 
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