
 

Torbjörn och Carina Larm, Hangelösa 

Fasta körspår 
för mera klöver 

MILK 

Detta är innovationen 1 

All-in med fasta körspår och effekt redan första året 

Att få upp klöverhalten var ett grundläggande skäl till att börja 

med fasta körspår. Och med den en högre proteinhalt. Det har 

varit problem att få med sig klöverhalten och man har gått till-

baka till helsäd för att råda bot på detta. De fasta körspåren är 

nästa steg för att förbättra läget. 

Det började med en ny traktor som var förberedd för GPS och 

nu är maskinparken ihopfasad till åtta meter. 

Effekten av de fasta körspåren följs upp efterhand. I år är första 

året då man kan köra hela maskinkedjan fullt ut i samma spår. 

Och det går fort att se förändring. Varje drag syns efter vagnen vid slåtter. Att hämta balar är 

svårt att göra i fasta körspår och när det gjordes var det tydligt hur mjuk marken var mellan 

körspåren jämfört med tidigare år utan fasta körspår. Det blir också perfektare kört även med 

inlejd arbetskraft. Torbjörn är intresserad av att följa upp och man bör med tiden kunna få en 

indikation på större vallavkastning. 

Det är också teknikintresset som har drivit fram satsningen. ”Man måste göra jobbet intres-

sant, inte bara göra det man gör för maximal lönsamhet.” 

Fasta körspår för bättre proteinhalt, avkastning och kördisciplin 

Teknikintresset ledde till investering i bättre vall 

Gården började med en enklare GPS-utrustning, men spåren 

kunde ligga en meter åt sidan när man kom tillbaka. Nu har man 

satsat 50 000 kr på att uppgradera till centimeternoggrannhet. 

Man har också fått ihop hela vallmaskinkedjan till åtta meters 

körbredd. Kördisciplin är viktigt. Man får inte snedda när lasset 

är fullt efter halva strängen. 



F A S T A  K Ö R S P Å R  F Ö R  M E R A  K L Ö V E R  

    Gårdsbeskrivning 2 

GÅRDEN 

3,5 heltider. 

190 ha åker, varav 75 ha vall. 

10 ha naturbeten. 

Odlar även åkerbönor, höstvete och korn. 

 

DJUREN 

125 mjölkkor  (40 % Holstein och 60 % SRB), 

producerar 11 600 kg mjölk i robotmjölk-

ning. 

125 rekryteringsdjur. 

VARFÖR FUNKAR DET? 

Disciplin och en bra GPS är receptet för att få fasta körspår att fungera på går-

den. Det finns flera saker att vinna. Mer klöver ger högre proteinhalt och bätt-

re smaklighet. Vallavkastningen ökar även totalt sett. Det blir också en bättre 

disciplin i körningarna och man sparar tid på att slippa instruera tillfällig ar-

betskraft om hur det ska köras. Det blir bättre gjort helt enkelt. ”Det passar en 

perfektionist.”  Ju fler av dessa vinster man är intresserad av ju intressantare 

blir investeringen. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Lättlera, mo och sandjord. 

Tempererat kontinentalt klimat.  

Altitud: 115 m över havet. 

Lutning: 0 %. 

Gården ligger utanför Skara i Västergöt-

land. 

 

VALLSKÖTSEL 

Bete: Ja. 

Slåttervallar med timotej, engelskt rajgräs, 

rörsvingel, rödklöver och vitklöver. Skördas 

som ensilage. 

Skörd med egna hel- eller delägda maski-

ner i samarbete med andra gårdar. 
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