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Djupströbäddar, 
bra och dåliga 

sidor 

1. Långsam effekt, 3-5 månader. 

2. Kräver relativt god tillgång på mikroliv i marken, pH-
värde, kväve, daggmaskar för att det skall brytas ner.  

3. Kan ge problem när den plöjs ner efter vallbrott 
efter gamla vallar 

4. Betydligt mer näringsrik än vad dom ser ut. 100-
tackor besättning innehåller 800 kg kväve till ett 
värde av 25 000 kronor, plus alla andra 
näringsämnen. Räcker teoretiskt till 9,5 ha med 85 
kg kväve/ha till en blandvall. 



Spridning av 
djupströbädd

• Våren på vall med vertikalspridare, kan ge stora 
kväveförluster 30-50 % 

• Hösten på vall med vertikalspridare/gödningsspridare, låga 
kväveförluster 

• Kompostering ett helt år, spridning med vanlig 
gödningsspridare på våren, stora kväveförluster, 30-50 %, 
vid kompostering 

• Nerplöjning på vår/försommar innan sådd, låga 
kväveförluster. 

• Ytspridning på vall ?? 



Vallodlingen kanske 
inte är 

lammproduktionens 
motor ?

• Djupströbädden används betydligt effektivare vid 
odling av ettåriga grödor ex. foderraps, råg, ettåriga 
klöverarter 

• Djupströbäddens långsamma effekt är här en fördel. 
Den ger hög avkastning i augusti-september när 
betet behövs 

• För en besättning på 100 tackor räcker ströbädden 
till cirka 6 hektar foderraps som kan räcka till bete 
för cirka 180 lamm från avvänjning till slakt. 



Att prioritera gödslingen 
i beteslammsproduktion. 

1. Prioritering nr 1 är gödsling till slaktlammens beten. 
Prioritering nr 2 är vinterfodret. 

2. Kaliumsulfat, kalisalt eller kalimagnesia till 
baljväxtrika vallar 

3. Kvävegödsling ett frågetecken under sommaren pga 
av gräsens låga fodervärde vid höga 
dagstemperaturer? 

4. Kväve höst och vår för att förlänga betessäsongen ? 
5. Vallblandningar med cikoria, svartkämpar, rödklöver, 

vitklöver, lusern för att ge hög avkastning sommartid. 



Hur mycket 
gödslar 
djuren i en 
betesfålla ?

10 % av växtnäringen försvinner med 
lammens tillväxt

cirka 3-5 % av marken påverkas direkt av 
djurens spillning per betesomgång

På ett år gödslas cirka 12-15 % av hela 
ytan av djurens spillning

På lång sikt, 8-10 år, gödslas hela 
betesarealen av djurens spillning

På lång sikt, 8-10 år, försvinner 70-80 % 
av växtnäringen från fållan.



Mineralgödsel till 
slåttervallar med 

dagens priser. Kväve 
25 kr/kg, kalium 17 

kr/kg. 

1. Mer lönsamt på sikt med högre 
baljväxtandelar. 50 % var av gräs och 
baljväxter. Kalium är billigare än kväve. 

2. Gräsrika vallar kvävegödslas som vanligt 
pga av högt kraftfoderpris 

3. Lågavkastande slåttervallar får problem 
genom de höga dieselpriserna 



Långliggande 
vallar

1. Högt dieselpris ökar intresset för långliggande 
vallar 

2. Storbritannien i snitt 10-12 åriga vallar. NZ 18-20 år. 
3. Lättare räkna hem med bete än slåtter pga låg 

skördekostnad 
4. Många relativt högavkastande vallväxter sprider sig 

med utlöpare och kan vara kvar för evigt ex. 
vitklöver, gullusern, ängsgröe, rödsvingel, diploida 
engelska rajgräs, svartkämpar 



Grundproblem 
långliggande och 
kortvariga vallar 

1. Gräsen behöver mycket kväve men är 
väldigt effektiva på att ta upp tillgängligt 
kalium och fosfor i marken 

2. Baljväxterna tar kväve från luften men 
har svårt att konkurrera med gräsen om 
tillgängligt kalium och fosfor i marken 

3. Man måste välja 1 eller 2 annars blir det 
bara tråkiga, lågavkastande gräs som inte 
plöjs upp. 



Vallodlingen består 
av två helt olika 
delar? 

1. Slåttervallsproduktion kräver att man 
gillar excel-filer, att planera, köra och 
serva maskiner, räkna och analysera 

2. Beteslammsproduktionen kräver att man 
gillar djur, växter och hundar, har ett 
skarpt öga för naturen och vädrets 
skiftningar. Att man ogillar planering, 
budgetar och excel-filer 


