
Klimatanpassning av grovfoderproduktionen -
utmaningar men också möjligheter!

Mats Höglind



– Förväntade klimatförändringar

– Effekter på skörd och kvalitet

– Osäkerhet/utmaningar/anpassningar
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Framtida klimat

– Varmare, särskilt på vintern och i norr

– 1-3 månader längre växtsäsong

– Större årsnederbörd

– Mer nederbörd vinter-vår

– Torrare eller våtare sommar-höst

– Kortare snöperiod

– Mer CO2
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Årsmedeltemperatur Växtsäsong
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Säsongsnederbörd RCP 4,5
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Vår Sommar Höst Vinter



Säsongsnederbörd RCP 8,5
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Stora kontraster!



Försök med 3 °C 

uppvärmning i

växtsäsongen,

Finnmark 2014-16

8(Höglind, Silvennoinen mfl., manuskript)

Kvalitet: mer råprotein
mindre socker (WSC)



Simulerad NDF i gräsvall, Særheim, SV Norge
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Skördesystem Antal skördar NDF, g/kg ts

1961-90 2045-65 1961-90 2045-65

600 °C d 3 4 560 553

800 °C d 2 3 589 585

Begränsad effekt på NDF vid skörd vid samma temperatursumma. 
Bladrik extra skörd bidrar till något lägre NDF i framtida totalskörd.  

Liknande resultat i Canada (Jing et al. 2014)
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Simulerad vallavkastning i Norge
Störst skördeökning längs kusten
där det också regnar mest

(Persson & Höglind, 2014)
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Simulerad timotejavkastning i N Europa 2050 (rektangel) jämfört med 1961-90 (punkt)

14% skördeökning i snitt, mest i väst

(förutsatt samma jord på alla platser)

(Timotejvall; Höglind m.fl. 2013)



Skördeändring 2046-65 jämfört med 1961-90

- stor variation mellan klimatmodeller:

12Akershus + Østfold, SV Norge (Persson et al. 2015)



Jordartsberoende skördeändring
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(Persson et al. 2015)



Klimatutmaningar

– Torka vissa områden

– Mer nederbörd andra områden

– Osäker övervintring
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Foto: G. Paulsen



Anpassning till torrare somrar

– Främst en art/sort/fröblandningsfråga? 

– Bevattning (om tillgång)

– Undvik hård avbetning
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Foto: M Höglind
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Våtare höstar – kortare skördefönster
- utmaning för skörd och konservering
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(Rivedal m.fl. 2014)

Mer nederbörd – ökad risk
KÖRSKADOR
PACKNINGSSKADOR
(rödklöver känslig)



Anpassning våtare väder

– Dränering

– Ytvattenavledning

– Ökad kapacitet för vallskörd och konservering

– Lättare maskiner (svårt kombinera med ökad kapacitet) – robot-traktorer?

– Lämpliga däck, lufttryck, fasta körspår

– Arter/sorter som tål vatten (t.ex rörsvingel)

– utmaning i ekologisk odling: rödklöver känslig

– Vårda jorden!
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Foto: M Günter
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luftning

Försök med olika
redskap för att öka
infiltration och
luckra packad jord

Varierande resultat
(Moksnes, 2016)

Foto: T.O. Moksnes Foto: T.O. Moksnes

Foto: S. Håland
Foto: T.O. Moksnes



Framtida övervintring? 
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• Varmare höst ger sämre härdning
• Detta kan ge dåligare övervintring men 

det beror på hur vintern utvecklar sig 

• Mindre frost- och isexponering generellt
• Men lokalt ökad exponering under 

övergång från kalla till milda vintrar

• Växtsjukdommar: osäkert; mer forskning



Framtida övervintring
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• Speciell utmaning i norr: 
• Varmare höst extra negativt för

frosttoleransen eftersom ljuset inte
räcker till för fullgod härdning

Samma härdningstemperatur ger sämre
frosttolerans (LT50) ju senare på hösten
härdningen inträffar (mindre ljus)

(Dalmannsdóttir 2016) 

5 Sep –
10 Okt

26 Sep –
31  Okt

17 Okt–
21 Nov

 Viktigt upprätthålla förädling!



Måste också minimera odlingens klimatpåverkan
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Viktigt i ovisst klimat:

1. Anpassade arter/sorter

2. Diversa fröblandningar
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Tack för uppmärksamheten! 


