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Rödklöver

Vitklöver

Alsikeklöver

Blålusern

Humleluser

Käringtand

Timotej

Hundäxing

Ängs-
svingel

Ängsgröe

Kännetecken i betet
Treväppling. grågröna blad 
med eller utan bladfläck. Hårig 
undersida.

Treväppling. Med eller utan 
bladfläck. Blank undersida.

Treväppling, har aldrig blad-
fläck, blank undersida, mer cir-
kelrunda blad än vitklöver.

Treväppling där det mittersta 
bladet sitter på ett tydligt skaft. 
På klöverarterna sitter de tre 
bladen ihop utan skaft. Upprätt 
stjälk.

Lik blålusern, men har vek, 
nedliggande stjälk.

Treväppling där de yttersta bla-
den är tydligt bananformade. 
D v s mittnerven sitter ocentre-
rad.

Grågröna rullade blad. Kan 
förväxlas med hundäxing och 
kvickrot. Kvickroten är svagt 
hårig på nedre delen av stjäl-
ken.

Grågröna, kraftigt vikta blad. 
Ofta starkt tuvad.

Mörkgröna, rullade blad med 
blänkande undersida. Bladet 
slutar i två spetsar som går runt 
stjälken. Glesare växtsätt och 
större blad än engelskt rajgräs.

Mörkgröna vikta blad med 
blänkande undersida och båt-
formad spets. Spetsen brister 
när man drar bladet mellan 
fingrarna.

Egenskaper
Högavkastande i kortvariga vallar. Lättast att skö-
ta till slåtter. Kan bli lite grov för fåren. Smaklig 
som bete men kräver noggrannare betesskötsel 
än vitklöver. Innehåller östrogena substanser 
som stör tackorna under betäckning och kan 
orsaka slidframfall. Ämnena går ur blodet dagen 
efter man slutat utfodra med rödklöver. 

Bra till kombinationen slåtter/bete eller bara 
bete. Spädare och finbladigare än alsikeklöver 
och rödklöver. Jämn, uthållig avkastning.

Ersätter rödklöver och vitklöver på vattensjuka, 
dåligt dränerade jordar.

Torktåligast av alla vallväxter. kräver god drä-
nering och pH-värde över 6,0. Hög avkastning 
även i 3-4 åriga vallar.
Kan lätt bli för grov för fåren.

Samma krav på jord och dränering som blålu-
sern men bättre till hö och bete. Späd, finbladig 
växt som ger bra fårhö. 

Passar bra till hö. Torktålig. Går bäst vid lite läg-
re näringstillförsel. Lägre avkastning och späda-
re, bladigare växtsätt än rödklöver, alsikeklöver 
och blålusern. Smaklig och relativt betestålig.

Bra till hö. Uppfattas som smakligare än andra 
gräs av fåren. Sortmaterial med olika tidighet. 
Kräver god tillgång på kväve och vatten. Högst 
förstaskörd av alla vallgräs, men rätt svag åter-
växt.

Torktåligt grovt gräs. Tidig utveckling på våren. 
Används mest på torra jordar. Snabb återväxt.

Konkurrenssvagt gräs vid hög näringstillförsel. 
Blir lätt osmaklig för fåren både i bete och vin-
terfoder. Svag återväxt.

Långliggande uthållig gräsart som sprider sig 
med utlöpare. Kräver dock god tillgång på vat-
ten och näring för att trivas. Sämre smaklighet 
än timotej och rajgräs.

Blomning/ax
Blommar i slutet av juni. Rund, 
röd klöverblomma 

Blommar ca 10 juni. Kontinuer-
lig blomning under hela som-
maren med vita runda klöver-
blommor.

Blommar i slutet av juni. Vit 
och röd blomma.

Blommar från slutet av maj till 
slutet av juni beroende av års-
mån. Oftast blå blomma men 
ibland grön, gul etc, beroende 
på sort. 

Blommar 1 juni. Gul, liten, rund 
blomma.

Gul ärtformad blomma. Blom-
mar i slutet av juni.

Typiska långsmala timotejax. 
Timotejax i maj är ängskavle el-
ler kärrkavle. Axgång 3 juni-20 
juni beroende på sort.

Axgång 20 maj. Kraftig spretig 
vippa.

Axgång ca 25 maj. Grenad vip-
pa med få grenar.

Axgång 20 maj. Luftig vippa 
med många grenar. Ser ut som 
ett litet moln.

De vanligaste grässorterna
Här listar Gunnar Danielsson de vanligaste vallsorterna och deras egenskaper.
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Eng rajgräs

Rödsvingel

Svartkämpar

Cikoria

Kummin

Kännetecken i betet
Mörkgröna blad med blänkande 
undersida utan ängssvingelns 
och ängsgröens kännetecken.

Trådformade blad.

Ovala, spetsiga blad med tyd-
liga ribbor på undersidan.

Maskroslika blad. Svagt håriga 
på undersidan.

Morotslika blad

Egenskaper
Både slåtter och bete. Högst avkastning av alla gräs efter 
midsommar. Svag förstaskörd efter stränga vintrar. Sort-
material med olika tidighet. Kräver hög beläggning och 
intensiv betning för att trivas.

Tålig, mindre aggressiv än ängsgröe. Blir lätt ratad 
i fårbeten.

  
Tål värme och torka. Passar bäst på svagt göds-
lade jordar. Jämn avkastning över säsongen. Till 
slåtter och bete eller bara bete. En av de vanligas-
te arterna i naturbetesmarker i Sverige.

Kräver hög intensitet och bördiga jordar för att 
fungera bra. Hög avkastning i kortvariga vallar. 
Går bäst med andra aggressiva arter som rödklö-
ver, rörsvingel etc. Torktålig. 

Passar bäst till slåtter och bete. Tålig mot både 
torka och väta. Lätt att torka till hö. Ger behaglig 
lukt åt ensilage och hö.

Blomning/ax
Axgång 20 maj-20 juni bero-
ende på sort. Axen sitter nästan 
utan grenar direkt på strået.

Axgång från 25 maj. Ihopsla-
gen, smal vippa som aldrig slår 
ut.

Blommar 20 maj och sen kon-
tinuerligt över hela säsongen. 
Svartbruna äggformade blom-
mor.

Blommar från 15 juli. Blomman 
liknar prästkragen men är blå.

Blommar från 1 juni. Vita blom-
mor som liknar hundkäx men 
är mindre.

Fakta Gunnar Danielsson och Olssons frö
Gunnar Danielsson har en korsningsbesättning med cirka 200 tackor utanför Kosta i östra delen av Kronobergs län. Han 
jobbar också som vallförsäljare och rådgivare åt Olssons Frö AB i Helsingborg. 
Är ni intresserad av att köpa frö till grönfoderväxter och vall eller vill ni diskutera nåt i artikeln. Hör av er till Gunnar Daniels-
son 0478-502 40 eller stig.gunnar.danielsson@telia.com.
Vall och grönfoderkatalogen från Olssons Frö AB kan även beställas på samma mailadress.

Det finns många möjligheter att öka avkastningen och kvalitén på sina vallar genom att titta på nya sorter. Här växer vitklöver och 
svartkämpar. Foto: Gunnar Danielsson.


