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 ANVISNING 
      

 

   
Tillsynsavdelningen Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo 

Utsädeskontrollsenheten 1.4.2015 13055 

 
Utsädespackerierna 
      
      
            
 
 
 
 
 
      
 
FÅNG- OCH BOTTENGRÖDOR VID UTSÄDESPRODUKTION AV VALL- OCH VALLBALJ-
VÄXTER 
 
 
Fång-/bottengrödorna påverkar vallens förfrukter på samma sätt som vilket annat utsäde som helst 
som såtts på skiftet.  
 
Om t.ex. rödklöver sås våren 2015 som bottengröda på en åker och beståndet bryts i oktober 
2015, kan utsädesproduktion av rödklöver inte anläggas på skiftet förrän år 2019.  
Enda undantaget till detta är om rödklövern som valts som botten-/fånggröda anläggs med certifie-
rat utsäde (t.ex. sorten Bjursele), och också utsädesproduktionen sker med samma sort (i detta fall 
Bjursele). I så fall inverkar bottengrödan naturligtvis inte på utsädesproduktionen. 
(Rödklöverns förfruktskrav är tre år. Detta innebär att det måste ha gått tre år sedan rödklöver 
senast odlades på skiftet. För flerårig utsädesvall räknas anläggningsåret inte som förfruktsår.) 
 
Som fånggröda kommer man sannolikt i stor utsträckning att använda italienskt rajgräs.  
Rajgräsens frön är av samma form och vikt som svingelns frön, vilket gör det synnerligen svårt, för 
att inte säga omöjligt, att sortera ut rajgräsfrön ur frö av ängssvingel eller rörsvingel. På samma 
sätt är det så gott som omöjligt att sortera ut frön av andra rajgräsarter ur westerwoldiskt rajgräs.   
 
Därför rekommenderar vi starkt att man, om man anlägger utsädesodlingar av svingel eller rajgräs, 
också iakttar två års förfruktskrav mellan paren  

- ängs-/rörsvingel - rajgräs 
- westerwoldiskt rajgräs – övriga rajgräsarter.  

 
Arealen kan förkastas vid odlingsgranskningen om förekomsten av arter som är svåra att sortera ut 
är riklig.  
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