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Sammanfattning 
Det tar lång tid innan innovationer inom vallodling sprids mellan lantbrukare i Europa – både 
inom och mellan länder. Ett syfte med EU-projektet Inno4Grass var att förbättra samarbetet 
mellan forskare, lantbrukare, rådgivare och lärare i olika europeiska länder. Det övergripande 
målet för projektet, som pågick 2017–2019, var att överbrygga klyftan mellan praktik och 
forskning för att underlätta att innovativa system för produktiva gräsmarker tillämpas. Projek-
tets långsiktiga mål var att öka lönsamheten för europeiska vallodlare samtidigt som miljö-
värdena bevaras. 
Inno4Grass har bidragit till gränsöverskridande kunskapsinsamling och kunskapsöverföring 
inom vall- och betesområdet samt stimulerat utbyten och studieresor mellan regioner och 
länder. Åtta länder med totalt 20 partners har deltagit, varav Sveriges lantbruksuniversitet och 
Svenska Vallföreningen har representerat Sverige. En viktig uppgift var att lyfta positiva 
exempel på innovativa lösningar. Projektet har resulterat i en mängd informations- och utbild-
ningsmaterial samt verktyg som finns samlat på projektets hemsida www.inno4grass.eu och i 
uppslagsverket on-line, www.encyclopediapratensis.eu/. Faktablad om innovativa bönder och 
metoder samt illustrerande videofilmer har producerats, en lärobok med tillhörande Power-
Point-presentationer har utarbetats, konferensdatabasen GrassCOPS har utvecklats, olika 
beslutsstöd har inventerats och forskningsbehov identifierats. Vidare har ett stort antal möten 
med deltagare från praktik och akademi genomförts. Slutligen har vallmästartävlingar genom-
förts i alla projektländerna. 

Introduktion 
Inom EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horizon 2020, finns flera ansatser med syfte 
att stimulera kontakten mellan forskning och praktik, exempelvis multiaktörsprojekt och tema-
tiska nätverk. Åttio miljarder euro har avsatts för att finansiera denna typ av aktiviteter under 
perioden 2014–2020. Genomgående för satsningarna är dels innovationer, dels aktörssam-
verkan för gränsöverskridande kunskapsförmedling och kunskapsöverföring. 
Det tar lång tid innan innovationer inom vallodlingen sprids i Europa – både inom och mellan 
länder. De senaste forskningsresultaten blir inte alltid tillämpade i praktiken då det tar tid innan 
värdefull kunskap når lantbrukarna. Inte heller sprids information om nyheter som introdu-
cerats på gårdsnivå tillräckligt effektivt. 
Ett syfte med det tematiska närverket "Inno4Grass – fler innovationer för hållbar vall-
produktion i Europa" var att förbättra samarbetet mellan forskare, lantbrukare, rådgivare och 
lärare, att överbrygga klyftan mellan forskning och praktik samt säkerställa innovativa system 
i vallodlingen. Projektet genomfördes under 2017–2019 av 20 lantbrukar- och rådgivar-
organisationer samt forsknings- och utbildningsinstitutioner i åtta EU-länder; Tyskland, Bel-
gien, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Polen och Sverige. I de åtta länderna består en 
stor andel av jordbruksarealen av vall och produktionen av mjölk samt nöt- och lammkött är 
viktig. Vallodlingen är central för Sveriges jordbruk. Odlingen av vallfoder och bete utgör 
54 % av jordbruksmarken och har stor betydelse för både ekonomi och miljö. Svenska aktörer 
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i projektet är Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska Vallföreningen. Syftet med 
Inno4Grass låg i linje med resultatet från EIP-Agri:s fokusgrupp "Permanenta gräsmarker" 
som identifierade behovet av innovationer och möjliga bidrag från vallen för en lönsam och 
hållbar mjölk-, nötkreaturs- och fårproduktion i Europa (EIP-Agri Focus Group, 2016). 
Projektet har finansierats av Horizon 2020 enligt anslagsavtal nr 727368. 
 

Genomförande och resultat 
Informationsmaterial om innovativa vall- och betesbönder på Encyclopedia pratensis 
En viktig del var att identifiera goda exempel, både sådant som är vetenskapligt prövat och det 
som behöver studeras mer för att verifieras. Den bärande tanken med projektet var att 
forskningsresultat ska användas mer i praktiken men också att forskningen bättre än idag ska 
fånga upp lovande metoder som lantbrukare har testat. Det har också varit angeläget att iden-
tifiera viktiga frågor att studera vidare. Projektet har genererat olika produkter för att åskåd-
liggöra de olika goda exemplen, vilka framgår av tabell 1. 
I projektets start genomfördes en enkätundersökning för att identifiera drivkrafter och hinder 
för innovationer (Goliński et al., 2018). Det har totalt gjorts 170 intervjuer med lantbrukare, 
vilka har genererat lika många faktablad (portraits) som finns på projektets hemsida, 
www.inno4grass.eu, men också i ett uppslagsverk on-line om vall och bete administrerat av 
forskningsinstitutet INRA i Frankrike, Encyclopedia pratensis www.encyclopediapratensis. 
eu. En annan del i projektet har varit att karakterisera och analysera de totalt 85 fallstudierna 
(Huyghe, 2020). De innovativa idéerna rör följande ämnesområden, med flest identifierade 
innovationsidéer först i listan: 

Vallfröblandningar, baljväxter, ovanliga vallväxter och örter – Olika betessystem – 
Marknadsföring av vallbaserade produkter – Djuruppfödning – Introduktion av automatik 
i betesdriften (t.ex. mjölkningsrobotar) – Hötorkning och utfodring – Gödslingsstrategier – 
Användning av ensilage – Bevattning 

Tjugo innovativa vallbönder har intervjuats i Sverige varav 10 har studerats närmare (case 
studies) för att få fram mer data om bl.a. avkastning och ekonomi. Det gör det lättare att hitta 
innovationer som skulle passa på andra gårdar och underlättar erfarenhetsutbyte. Fallstudierna 
är fördelade över hela landet, från Övertorneå i Norrbotten till Knislinge i Skåne och har följ-
ande fokus: 
 

• Tre goda vallskördar vid Polcirkeln 
• Bättre kväveeffektivitet med gödseln separerad och spridd med matarslang 
• Bra protokoll ger koll på partier, åtgång och avkastning av vallen 
• Minimala förluster vid inläggning och uttag av ensilage 
• Bra bete ger mer mjölk och sparar kostnader 
• Multivallskördare ger renare foder och mindre packning 
• Utnyttja betet maximalt med rätt kalvningstid 
• Koll på partier, mängd och kvalitet i silotornen 
• Enkelt fållsystem förbättrar ungdjursbetet 
• Bevattning och stallgödsel viktiga hörnstenar i torr bygd 
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Tabell 1. Informationsmaterial som producerats i Inno4Grass och som finns tillgängliga i Encyclopedia pratensis 
(www.encyclopediapratensis.eu). Filmerna ligger på en YouTube-kanal för Inno4Grass. 

  Totalt  Från Sverige 
Typ av produkt Beskrivning Antal Språk  Antal Språk 
Portraits  Tvåsidiga faktablad om innovativa vall- 

och betesbönder 
170 7 språk1  20 Eng + Sv 

Case studies Mer omfattande fallstudier av hur 
innovationerna fungerar och vad som 
krävs för att de skulle kunna fungera 
någon annanstans 

85 Eng  10 Eng 

Technical leaflets Tvåsidiga faktablad om tekniska 
innovationer 

48 7 språk1  6 Eng + Sv 

Videos Lantbrukare presenterar sin innovation 
på en film som är 3–5 minuter lång 

104 7 språk1  13 Eng (6) + 
Sv (13) 

1Engelska, franska, tyska, holländska, polska, italienska och svenska. 

 
Utbildningsmaterial 
Inom projektet har ett omfattande undervisningsmaterial tagits fram. Läroboken "Grassland 
use in Europe – a syllabus for young farmers" omfattar grundläggande avsnitt om vallens arter 
och dess användning i olika delar av Europa, betesskötsel, hö- och ensilageproduktion, mark- 
och växtnäringsrelaterade frågor, miljö- och biodiversitetsaspekter på vallen samt gräsbase-
rade kvalitetsprodukter. Vidare finns specifika avsnitt för respektive land, där Irland fokuserar 
på bete, Sverige på ensilage och Italien på hö. Boken finns tillgänglig i tryckt form (Van den 
Pol-van Dasselaar et al., 2019) men också på Encyclopedia pratensis. Där finns även Power-
Point-presentationer för respektive land fritt tillgängliga. Materialet kan användas i under-
visning på olika nivåer men också som stöd vid studiebesök och utbyten. 
Möten mellan praktik och forskning 
I Sverige har 13 av de totalt 144 s.k. Practice and science meetings arrangerats där lantbrukare 
och forskare diskuterat angelägna vallinnovationer, exempelvis vid sommarmöten, fältvand-
ringar, betesutbildningar och seminarier. Mötena har genomförts och analyserats enligt en 
speciell metodik (Peratoner et al., 2019). För varje möte har det producerats en kort användar-
vänlig sammanfattning med praktiska rekommendationer enligt ett i förväg definierat format 
för EIP Agri-möten, s.k. practice abstracts (EIP-Agri, 2019) som finns på Encyclopedia 
pratensis. I Sverige har ofta har dessa möten arrangerats av Svenska Vallföreningen. Det finns 
ett bra samarbete mellan forskare, rådgivare och lantbrukare i Sverige, mycket tack vare SLU 
och Svenska Vallföreningen, som skickar ut sju nummer av Svenska Vallbrev per år, anordnar 
både mindre möten och större konferenser samt medverkar i uttagningen av Årets Vallmästare. 
Här finns därför bra förutsättningarna för att sprida resultaten från Inno4Grass. 
Behovsstyrd forskning 
Aktuellt forskningsbehov inom vall- och betesområdet har sammanställts via enkäter och 
intervjuer. Vidare har redan befintlig litteratur identifierats för att besvara en del frågor. Detta 
delprojekt visar behovet av att inte bara producera forskningsresultat utan även bli bättre på 
att sprida dem. 
Beslutsstöd 
En del i projektet har varit att identifiera verktyg och beslutsstöd för att öka lönsamheten i 
vallodlingen och/eller betesdriften, t.ex. www.agrinet.ie/ och www.vallprognos.se. Resultatet 
presenteras under fliken One-stop shop på Encyclopedia pratensis. Ett exempel på ämnes-
område där Sverige har mycket att lära av andra länder är bete. På flera av gårdarna presenteras 
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bete som en klimatsmart utfordringsmetod. Kunskaperna om produktionsbete är eftersatta 
inom lantbruket och rådgivningen hos oss. 
GrassCOPS – konferensdatabas för vall och bete 
En databas, GrassCOPS har utarbetas för litteratur som normalt inte återfinns av sökmotorerna 
Web of Science eller Google Scholar, http://grassland.uni-goettingen.de/form/. Det kan handla 
om konferensuppsatser och presentationer av olika slag som läggs in och kan hittas via ett 
sökordssystem. Länk även till detta verktyg finns på Encyclopedia pratensis. 
Studieresor och utbyten 
Inno4Grass-projektet har planerat och genomfört ett antal utbyten sinsemellan och också flera 
studieresor med främst lantbrukare och studenter. Exempelvis besökte elva kvinnliga holländ-
ska bönder flera av våra innovativa bönder på en studieresa i västra Sverige i början av juli 
2019 och olika grupper från flera länder har besökt Irland under projektets gång. Projektets 
omfattande nätverk kan med fördel utnyttjas även för kommande utbyten. 
Vallmästare i åtta länder 
I Sverige har tävlingen Årets Vallmästare pågått sedan 2002. I några av de andra länderna har 
det också funnits liknande tävlingar. SLU har haft ett speciellt ansvar för delprojektet att utse 
och hylla de mest innovativa lantbrukarna inom vall och bete i respektive projektland. Lant-
brukarna kallas föregångare och inspiratörer, de visar möjligheter och sprider framtidstro i 
sina respektive länder och förser andra lantbrukare med råd, idéer och kunskap om vall och 
bete. Återkommande vallmästartävlingar har nu etablerats i flera länder. Tävlingarna har varit 
anpassade till de olika ländernas förutsättningar med olika klimat, odlingssystem och jordtyp. 
Exempelvis gällde tävlingen bete på Irland, biologisk mångfald i Frankrike och ensilering i 
Sverige. De svenska pristagarna 2019 var Tore och Per Larsson från Tibro. Alla vinnare hylla-
des i samband med en konferens inkluderande gårdsbesök i mitten av juni 2019 i Hannover, 
se www.inno4grass.eu. 
 
Referenser 
EIP-Agri (2019) Projektdatabas. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects 

EIP-Agri Focus Group (2016) Profitability of permanent grassland: Final report. https://ec.europa.eu/ 
eip/agriculture/en/focus-groups/profitability-permanent-grassland 

Goliński P., van den Pol-van Dasselaar A., Golińska B., Paszkowski A., Nilsdotter-Linde N., O'Donovan M., 
Porqueddu C., Czerwińska A., Delaite B., Bauer A., Florian C., Baste F., Fradin J., Gauder P., de Kort H. och 
Krause A. (2018) Analysis of innovation brokering systems related to grasslands across Europe. Grassland 
Science in Europe 23, 983–985. 

Huyghe C. (2020) Resilience of grassland-based production systems, addressing climatic, environmental and 
economic issues. Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för växtproduktionsekologi. Rapport 30 (under 
tryckning). 

Peratoner G., Florian C., Mairhofer F., Baste-Sauvaire F., Bogue F., Carlsson A., Czerwińska A., Delaby L., 
Delaite B., de Kort H., Fradin J., Jacquet D., Kaemena F., Krause A., Melis R., Nilsdotter-Linde N., Pascarella 
L., Paszkowski A., Peeters A. och van den Pol-van Dasselaar A. (2019) Effect of training and methodology 
development on the effectiveness of discussion groups on grassland innovation. Grassland Science in Europe 24, 
509–511. 

Van den Pol-van Dasselaar A., Bastiaansen-Aantjes L.M., Bogue F., O’Donovan M. och Huyghe C. (eds.) (2019) 
Grassland use in Europe, a syllabus for young farmers. ISBN: 978-2-7592-3145-4. Quae Éditions, 263 pp. 
https://www.quae-open.com/produit/123/9782759231461/grassland-use-in-europe https://doi.org/10.35690/ 
978-2-7592-3146-1 
  


	VK20 - Main document i Word, 200128, t Repro.pdf
	FAO (2010) Livestock in the balance: The state of food and agriculture 2009. FAO, Rome, Italy.
	Foley J.A., Ramankutty N., Brauman K., Cassidy, E.S, Gerber, J.S., Johnston, M., Mueller, N.D., O’Connell, C., Ray, D.K., West, P.C., Balzer, C., Bennett, E.M., Carpenter, S.R., Hill, J., Monfreda, C., Polasky, S., Rockström, J., Sheehan, J., Siebert,...
	Gustavsson A.-M. (2017) Kvävegödslingsstrategier till gräs- och blandvall – Fortune. Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för växtproduktionsekologi. Rapport 22, 40–43.
	Henriksson M., Bååth Jacobsson S., Lindberg M. och Berglund Lundberg M. (2019) Mjölk på gräs och biprodukter. Rapport från Hushållningssällskapet Halland. 58 s.
	Hushållningssällskapet (2017) Produktionsgrenskalkyler för växtodling, Efterkalkyler för år 2016 – Södra Sverige.
	IPCC (2015) Introductory chapter. I: Climate change 2014: Mitigation of climate change: Working Group III Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report. Cambridge University Press, Cambridge, UK, s. 111–150.
	Jordbruksverket (2017) Riktlinjer för gödsling och kalkning 2018. Jordbruksinformation 4. Jönköping, Sverige.
	Maskinkalkylgruppen & HIR-Skåne (2017) Maskinkostnader 2017, underlag och kalkylexempel för lantbruksmaskiner.
	PEFCR (2018) Feed for food producing animals. First public version 4.1, April 2018. Bruxelles, Belgium.
	Spörndly R. (2018) Mål för foderkvalitet, skördeuppskattning och ensilering. Greppa Näringen. https://adm.greppa.nu/download/18.28b36abe16527b8975b3a861/1545315881879/mal-for-foderkvalitet-skordeuppskattning-ensilering-rolf-sporndly-160914-15.pdf
	Fördelning av kvävegivan mellan delskördar i gräsvall
	Referenser
	Referenser
	FAO (2009) The state of food and agriculture. Livestock in balance. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rom, Italien.
	FAO (2011) World Livestock 2011 – Livestock in food security. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rom, Italien.
	Henriksson M., Bååth Jacobsson S., Lindberg M. och Berglund Lundberg M. (2019) Mjölk på gräs och biprodukter – miljö och ekonomi. Hushållningssällskapet Halland.
	IPCC (2019) Climate change and land: an IPCC special report on climate change. Desertification. Land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. Intergovernmental panel on climate cha...
	Karlsson J., Patel M., Spörndly R. och Holtenius K. (2018) Replacing human-edible feed ingredients with by-products increase net food production efficiency in dairy cows. Journal of Dairy Science 101(8), 7146–7155.
	Kuoppala K., Rinne M., Nousiainen J. och Huhtanen P. (2008) The effect of cutting time of grass silage in primary growth and regrowth and the interactions between silage quality and concentrate level on milk production of dairy cows. Livestock Science...
	Lawrence D.C., O’Donovan M., Boland T.M., Lewis E. och Kennedy E. (2015) The effect of concentrate feeding amount and feeding strategy on milk production, dry matter intake, and energy partitioning of autumn-calving Holstein-Friesian cows. Journal of ...
	Patel M., Wredle E., Spörndly E. och Bertilsson J. (2016) Whole lactation production responses in high-yielding dairy cows using high-quality grass/clover silage. Journal of the Science of Food and Agriculture 97(9), 2883–2890.
	Pettersson G., Svennersten-Sjaunja K. och Knight C.H. (2011) Relationships between milking frequency, lactation persistency and milk yield in Swedish Red heifers and cows milked in a voluntary attendance automatic milking system. Journal of Dairy Rese...
	Randby Å.T., Weisbjerg M.R., Nørgaard P. och Heringstad B. (2012) Early lactation feed intake and milk yield responses of dairy cows offered grass silages harvested at early maturity stages. Journal of Dairy Science 95(1), 304–317.
	Röös E., Patel M., Spångberg J., Carlsson G. och Rydhmer L. (2016) Limiting livestock production to pasture and by-products in a search for sustainable diets. Food Policy 58, 1–13.
	Volden H. och Nielsen N. I. (2011) Energy and metabolizable protein supply. I: H. Volden (red) NorFor – the Nordic feed evaluationsystem. Wageningen Academic Publishers. Wageningen, Nederländerna, s. 81–84.
	Växa (2019) Rekordhög avkastningsökning under kontrollår 2018/19. https://www.mynewsdesk.com/se/vaexa-sverige/pressreleases/rekordhoeg-avkastningsoekning-under-kontrollaar-2018-slash-19-2927317 [2020-01-07].
	Referenser
	Projektet fortsatte 2019 med ett tredje vallår i Kvinnersta, Örebro eftersom det försöket fick sås om 2016 p.g.a. vildsvinsbök. Bestämning av vallens efterverkan i kommande spannmålsgröda kommer att göras under 2020. Resultaten visar betydelsen av at...
	Tack
	Referenser

	VK20 - Main document i Word, 200130, t Repro.pdf
	FAO (2010) Livestock in the balance: The state of food and agriculture 2009. FAO, Rome, Italy.
	Foley J.A., Ramankutty N., Brauman K., Cassidy, E.S, Gerber, J.S., Johnston, M., Mueller, N.D., O’Connell, C., Ray, D.K., West, P.C., Balzer, C., Bennett, E.M., Carpenter, S.R., Hill, J., Monfreda, C., Polasky, S., Rockström, J., Sheehan, J., Siebert,...
	Gustavsson A.-M. (2017) Kvävegödslingsstrategier till gräs- och blandvall – Fortune. Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för växtproduktionsekologi. Rapport 22, 40–43.
	Henriksson M., Bååth Jacobsson S., Lindberg M. och Berglund Lundberg M. (2019) Mjölk på gräs och biprodukter. Rapport från Hushållningssällskapet Halland. 58 s.
	Hushållningssällskapet (2017) Produktionsgrenskalkyler för växtodling, Efterkalkyler för år 2016 – Södra Sverige.
	IPCC (2015) Introductory chapter. I: Climate change 2014: Mitigation of climate change: Working Group III Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report. Cambridge University Press, Cambridge, UK, s. 111–150.
	Jordbruksverket (2017) Riktlinjer för gödsling och kalkning 2018. Jordbruksinformation 4. Jönköping, Sverige.
	Maskinkalkylgruppen & HIR-Skåne (2017) Maskinkostnader 2017, underlag och kalkylexempel för lantbruksmaskiner.
	PEFCR (2018) Feed for food producing animals. First public version 4.1, April 2018. Bruxelles, Belgium.
	Spörndly R. (2018) Mål för foderkvalitet, skördeuppskattning och ensilering. Greppa Näringen. https://adm.greppa.nu/download/18.28b36abe16527b8975b3a861/1545315881879/mal-for-foderkvalitet-skordeuppskattning-ensilering-rolf-sporndly-160914-15.pdf
	Fördelning av kvävegivan mellan delskördar i gräsvall
	Referenser
	Referenser
	FAO (2009) The state of food and agriculture. Livestock in balance. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rom, Italien.
	FAO (2011) World Livestock 2011 – Livestock in food security. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rom, Italien.
	Henriksson M., Bååth Jacobsson S., Lindberg M. och Berglund Lundberg M. (2019) Mjölk på gräs och biprodukter – miljö och ekonomi. Hushållningssällskapet Halland.
	IPCC (2019) Climate change and land: an IPCC special report on climate change. Desertification. Land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. Intergovernmental panel on climate cha...
	Karlsson J., Patel M., Spörndly R. och Holtenius K. (2018) Replacing human-edible feed ingredients with by-products increase net food production efficiency in dairy cows. Journal of Dairy Science 101(8), 7146–7155.
	Kuoppala K., Rinne M., Nousiainen J. och Huhtanen P. (2008) The effect of cutting time of grass silage in primary growth and regrowth and the interactions between silage quality and concentrate level on milk production of dairy cows. Livestock Science...
	Lawrence D.C., O’Donovan M., Boland T.M., Lewis E. och Kennedy E. (2015) The effect of concentrate feeding amount and feeding strategy on milk production, dry matter intake, and energy partitioning of autumn-calving Holstein-Friesian cows. Journal of ...
	Patel M., Wredle E., Spörndly E. och Bertilsson J. (2016) Whole lactation production responses in high-yielding dairy cows using high-quality grass/clover silage. Journal of the Science of Food and Agriculture 97(9), 2883–2890.
	Pettersson G., Svennersten-Sjaunja K. och Knight C.H. (2011) Relationships between milking frequency, lactation persistency and milk yield in Swedish Red heifers and cows milked in a voluntary attendance automatic milking system. Journal of Dairy Rese...
	Randby Å.T., Weisbjerg M.R., Nørgaard P. och Heringstad B. (2012) Early lactation feed intake and milk yield responses of dairy cows offered grass silages harvested at early maturity stages. Journal of Dairy Science 95(1), 304–317.
	Röös E., Patel M., Spångberg J., Carlsson G. och Rydhmer L. (2016) Limiting livestock production to pasture and by-products in a search for sustainable diets. Food Policy 58, 1–13.
	Volden H. och Nielsen N. I. (2011) Energy and metabolizable protein supply. I: H. Volden (red) NorFor – the Nordic feed evaluationsystem. Wageningen Academic Publishers. Wageningen, Nederländerna, s. 81–84.
	Växa (2019) Rekordhög avkastningsökning under kontrollår 2018/19. https://www.mynewsdesk.com/se/vaexa-sverige/pressreleases/rekordhoeg-avkastningsoekning-under-kontrollaar-2018-slash-19-2927317 [2020-01-07].
	Referenser
	Projektet fortsatte 2019 med ett tredje vallår i Kvinnersta, Örebro eftersom det försöket fick sås om 2016 p.g.a. vildsvinsbök. Bestämning av vallens efterverkan i kommande spannmålsgröda kommer att göras under 2020. Resultaten visar betydelsen av at...
	Tack
	Referenser

	VK20 - Main document i Word, 200130, t Repro, eftermiddag.pdf
	FAO (2010) Livestock in the balance: The state of food and agriculture 2009. FAO, Rome, Italy.
	Foley J.A., Ramankutty N., Brauman K., Cassidy, E.S, Gerber, J.S., Johnston, M., Mueller, N.D., O’Connell, C., Ray, D.K., West, P.C., Balzer, C., Bennett, E.M., Carpenter, S.R., Hill, J., Monfreda, C., Polasky, S., Rockström, J., Sheehan, J., Siebert,...
	Gustavsson A.-M. (2017) Kvävegödslingsstrategier till gräs- och blandvall – Fortune. Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för växtproduktionsekologi. Rapport 22, 40–43.
	Henriksson M., Bååth Jacobsson S., Lindberg M. och Berglund Lundberg M. (2019) Mjölk på gräs och biprodukter. Rapport från Hushållningssällskapet Halland. 58 s.
	Hushållningssällskapet (2017) Produktionsgrenskalkyler för växtodling, Efterkalkyler för år 2016 – Södra Sverige.
	IPCC (2015) Introductory chapter. I: Climate change 2014: Mitigation of climate change: Working Group III Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report. Cambridge University Press, Cambridge, UK, s. 111–150.
	Jordbruksverket (2017) Riktlinjer för gödsling och kalkning 2018. Jordbruksinformation 4. Jönköping, Sverige.
	Maskinkalkylgruppen & HIR-Skåne (2017) Maskinkostnader 2017, underlag och kalkylexempel för lantbruksmaskiner.
	PEFCR (2018) Feed for food producing animals. First public version 4.1, April 2018. Bruxelles, Belgium.
	Spörndly R. (2018) Mål för foderkvalitet, skördeuppskattning och ensilering. Greppa Näringen. https://adm.greppa.nu/download/18.28b36abe16527b8975b3a861/1545315881879/mal-for-foderkvalitet-skordeuppskattning-ensilering-rolf-sporndly-160914-15.pdf
	Fördelning av kvävegivan mellan delskördar i gräsvall
	Referenser
	Referenser
	FAO (2009) The state of food and agriculture. Livestock in balance. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rom, Italien.
	FAO (2011) World Livestock 2011 – Livestock in food security. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rom, Italien.
	Henriksson M., Bååth Jacobsson S., Lindberg M. och Berglund Lundberg M. (2019) Mjölk på gräs och biprodukter – miljö och ekonomi. Hushållningssällskapet Halland.
	IPCC (2019) Climate change and land: an IPCC special report on climate change. Desertification. Land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. Intergovernmental panel on climate cha...
	Karlsson J., Patel M., Spörndly R. och Holtenius K. (2018) Replacing human-edible feed ingredients with by-products increase net food production efficiency in dairy cows. Journal of Dairy Science 101(8), 7146–7155.
	Kuoppala K., Rinne M., Nousiainen J. och Huhtanen P. (2008) The effect of cutting time of grass silage in primary growth and regrowth and the interactions between silage quality and concentrate level on milk production of dairy cows. Livestock Science...
	Lawrence D.C., O’Donovan M., Boland T.M., Lewis E. och Kennedy E. (2015) The effect of concentrate feeding amount and feeding strategy on milk production, dry matter intake, and energy partitioning of autumn-calving Holstein-Friesian cows. Journal of ...
	Patel M., Wredle E., Spörndly E. och Bertilsson J. (2016) Whole lactation production responses in high-yielding dairy cows using high-quality grass/clover silage. Journal of the Science of Food and Agriculture 97(9), 2883–2890.
	Pettersson G., Svennersten-Sjaunja K. och Knight C.H. (2011) Relationships between milking frequency, lactation persistency and milk yield in Swedish Red heifers and cows milked in a voluntary attendance automatic milking system. Journal of Dairy Rese...
	Randby Å.T., Weisbjerg M.R., Nørgaard P. och Heringstad B. (2012) Early lactation feed intake and milk yield responses of dairy cows offered grass silages harvested at early maturity stages. Journal of Dairy Science 95(1), 304–317.
	Röös E., Patel M., Spångberg J., Carlsson G. och Rydhmer L. (2016) Limiting livestock production to pasture and by-products in a search for sustainable diets. Food Policy 58, 1–13.
	Volden H. och Nielsen N. I. (2011) Energy and metabolizable protein supply. I: H. Volden (red) NorFor – the Nordic feed evaluationsystem. Wageningen Academic Publishers. Wageningen, Nederländerna, s. 81–84.
	Växa (2019) Rekordhög avkastningsökning under kontrollår 2018/19. https://www.mynewsdesk.com/se/vaexa-sverige/pressreleases/rekordhoeg-avkastningsoekning-under-kontrollaar-2018-slash-19-2927317 [2020-01-07].
	Referenser
	Projektet fortsatte 2019 med ett tredje vallår i Kvinnersta, Örebro eftersom det försöket fick sås om 2016 p.g.a. vildsvinsbök. Bestämning av vallens efterverkan i kommande spannmålsgröda kommer att göras under 2020. Resultaten visar betydelsen av at...
	Tack
	Referenser



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     1037
     419
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





