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Efter en vinter med ett ovanligt långt sam-
manhängande snötäcke, som dessutom kom 
på otjälad mark, kunde vi konstatera stor 
utvintring av spannmål. Speciellt på skiften 
med reduceradbearbetning och förfrukt 
spannmål var utvintringen stor. Höstrapsen 
klarade sig däremot väldigt bra. Vårsådden 
startade i månadsskiftet av april och maj 
vilken är normalt. En period av stabilt väder 
i början av maj gjorde att vårbruket kunde 
utföras under bra förhållanden, förutom i de 
sydvästra delarna. Vårsäden etablerade sig 
tämligen väl och såg under försommaren bra 
ut. Även våroljeväxterna såg bra ut, men på 
många håll hade vi även i år stora problem 
med jordloppor, det importerade utsädet 
begränsade dock skadeverkningarna.

Juni månad var torr vilket gjorde att 
vallskörden gick bra, fodret skördades under 
goda förhållanden och med överlag bra kva-
liteer. Påfrestningen på de vårsådda grödorna 
började synas på sina håll. Till det positiva 
hörde också att bladfl äcksvamparna i spann-
mål inte gynnades av väderförhållandena.

Julimånad blev varm och torr, vilket 
fi ck många vårgrödor att tappa växtkraft. 

Speciellt havre och oljeväxter klarade inte av 
dessa förhållanden varför utfallet i skörd var 
magert för att inte säga dåligt i många fält. 
Rymndvikterna i havren var allmänt låga i 
hela området och oljeväxtskördarna klart 
under normalt på många håll. Återväxten i 
vallen gynnades naturligtvis inte heller av 
det varma torra vädret.

I augusti var det omväxlande skörde-
förhållanden inom området, men jämnfört 
med landet i övrigt hade vi riktigt hyggliga 
förutsättningar. De höstsådda grödorna 
som fanns kvar avkastade i normala nivåer 
medans de vårsådda grödorna var sämre 
än normalt.

Höstsådden blev på många håll något 
senare än normalt och när snön kom den 10 
november var det fortfarande höstvete som 
var bara i 1-2 bladsstadiet. Höstrapsen såg 
även i år bra ut innan invitring. Inte heller i 
år fanns någon tjäle när snön kom. Det verkar 
i skrivande stund som vi även denna vinter 
kommer att ha ett långt snötäcke, hitills har 
vi haft en och en halv månad och just nu ser 
det ut som att snön kommer att ligga åtmin-
stående över nyår.
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