
   

Patrik Persson, Höglunda 

Örtrika vallar med bra 
smak och innehåll  

MILK 

Detta är innovationen 1 

Örtrika blandningar till slåtter och bete 

Vi måste diskutera mer vad djuren tycker om att 

äta, inte bara satsa på volym. Därför satsar vi på 

örtrika vallar och provar gärna nya arter och sorter. 

På Höglunda gård finns mjölkkor, kvigor och tackor. 

Kombinationen av olika djurslag är viktig eftersom 

de kompletterar varandra både genom att beta på 

olika sätt och genom att minska parasittrycket. 

Att blanda både djurslag och arter i vallarna är posi-

tivt. Olika fröblandningar har provats. Käringtand, 

kummin och andra torktåliga växter måste komma 

in mer i både slåtter- och betesvallar för att klara 

torra år, som de två senaste.  

Många arter i vallen sprider risker och ger en bra marktäckning. ”Den bästa betesvall vi haft 

var den med ett oändligt antal arter. Sedan blir det inte alltid som man tänkt sig. Det här 

behöver testas mer!”   

 

Ett bra och allsidigt vallfoder är bra för ekonomin  

Det är fråga om ekonomi och intresse 

Örter är intressant för att få säkrare avkastning när klövern bac-

kar. Fodret ska ha bra kvalitet, där även fibern ligger på en lagom 

nivå. Vi kan använda mer grovfoder och får bra mjölkproduktion 

genom det.  

 



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

    Gårdsbeskrivning 2 

GÅRDEN 

2.5 heltider.  

KRAV-godkänd ekologisk produktion. 

212 ha åker varav 100 ha slåttervall och   

50 ha betesvall. 

Inga naturbeten. 

 

DJUREN 

75 mjölkkor (Holstein och SRB) som produ-

cerar ca 9 200 kg mjölk. 

55 tackor.  

VARFÖR FUNKAR DET? 

Skördarna blir inte så stora i den här bygden. Här gäller det att prova sig fram 

och ta tillvara markens förutsättningar både i slåtter- och betesvall. 

Markstrukturen måste bli bättre och torra år ska också ge bra skördar. 

Ekonomi och lust att prova nytt är drivkraften.  

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Sandig lättlera, lätta jordar. 

Tempererat kontinentalt klimat. 

Altitud: 80 m över havet. 

Lutning: 0–30 %. 

Gården ligger utanför Kil i Värmland.  

 

VALLSKÖTSEL 

Bete: Ja. 

Slåttervallar: Olika vallfröblandningar har 

provats; rödklöver, vitklöver, alsikeklöver, 

käringtand, timotej, ängssvingel spetsas 

med blålusern och olika örter (cikoria, 

kummin och svartkämpar). Engelskt rajgräs 

finns även om det inte är sått. 
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