
Sortbeskrivningar valläxter 2003-06-05
*sort under provning som ej finns på EU:s sortlista eller svenska sortlistan

**sort under provning som finns på EU:s sortlista men ej på svenska

Sort Ägare Sortbeskrivning

RÖDKLÖVER                 

Amos (DLF  ) tetraploid tidig sort, intagen i svenska sortlistan 2000. Sorten som 
har tjeckiskt ursprung kommer från DLF i Danmark och ger stor 
återväxt. Total avkastning ligger i nivå med Fanny i alla områden 
men har jämnare fördelning av avkastningen över säsongen. Amos 
har sämre uthållighet än Fanny vilket i Götaland visas i mindre 
första skörd och sämre vårbestånd i andra årets vall. Provad under 
perioden 1997–1999. Lämplig för odling i Götaland och Svealand.

(HZ6) (4n)

Betty (SW   ) tetraploid sen sort för norrländska förhållanden, framtagen genom 
urval ur Bjursele men är frodigare med bredare och större blad. 
Intagen i svenska sortlistan 1992. Betty ger större avkastning än 
jämförbara sorter i Norrland. Betty är en härdig sort som är mer 
överlägsen ju längre norrut den odlas och ju äldre vallarna är. I 
område F–G är provningen begränsad till södra Norrland.

(4n)

Björn (SW   ) diploid sen sort intagen i svenska sortlistan 1977. Lämpar sig bäst i 
mellersta Norrland och i norra Norrlands kusttrakter. Björn har 
mycket god vinterhärdighet och bra återväxtförmåga samt 
medelgod resistens mot stjälknematod och klöverröta. I område 
F–G är provning begränsad till södra Norrland. Resultat finns för 
perioden mellan 1992 och 1999.

(2n)

Fanny (SW   ) tetraploid medelsen sort, intagen i svenska sortlistan 1982. Fanny 
är mätare i försöken, ger stor avkastning och har även relativt god 
uthållighet, vilket gör den lämpad för vallar i område A–F. Något 
svag resistens mot stjälknematod.

(4n) (mätarsort tetraploid)

Jesper (SW   ) diploid sen sort, intagen i svenska sortlistan 1990. Härstammar 
från korsning mellan Bjursele och urval ur lokalsorten Offer. Jesper 
har mycket god vinterhärdighet och lämpar sig bäst för odling i 
Norrlands kusttrakter. Provningen är begränsad till område F–G. 
Resultat finns för perioden mellan 1992 och 1999.

(2n)

Nemaro STEI/SSD diploid tidig sort från Tyskland men finns ej på svenska sortlistan. 
Provad 1997–2000 och mest i Götaland. Som tidig sort har den 
mycket god återväxt men sämre uthållighet än Pallas, dvs. mindre 
total avkastning andra vallåret. Nemaro har svagt vårbestånd i 
andra årets vall. Sorten har betydligt större avkastning än Pallas i 
Skåne båda vallåren (ej i tabell). Medelgod resistens mot 
stjälknematoder. Lämpar sig för odling i södra Götaland.

** (2n)
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Sort Ägare Sortbeskrivning
Pallas (SW   ) diploid medelsen sort, intagen i svenska sortlistan 1990. Pallas har 

god vinterhärdighet, god resistens mot klöverröta samt goda 
fröodlingsegenskaper. Som diploid sort ger den mindre total 
avkastning än Fanny, dock är första skörd andra vallåret i nivå 
med Fanny. Lämpligt odlingsområde är Götaland och Svealand 
(A–F).

(2n) (mätarsort diploid)

Rajah DLF/SSD dansk medelsen diploid sort, intagen i svenska sortlistan 1990. 
Rajah har god återväxtförmåga jämfört med andra medelsena 
diploida sorter och passar därför även i treskördesystem. Lämpligt 
odlingsområde är södra Götaland där sorten har relativt god 
uthållighet, dock lite sämre än Pallas. Rajah har god resistens mot 
nematoder och klöverröta. Provad till och med 1996.

(2n)

Sara (SW   ) tetraploid medelsen sort intagen i svenska sortlistan 1977 och som 
går bra att odla i Götaland och Svealand (område A–F). Sara har 
god återväxtförmåga (särskilt andra vallåret) och passar bra i 
treskördesystem. Total avkastning i nivå med Fanny men med 
bättre återväxt. Tendens till bättre uthållighet än Fanny. Medelgod 
resistens mot stjälknematod. Provad i begränsad omfattning efter 
1995.

(4n)

SW Ares (SW   ) diploid medelsen sort som har godkänts för den svenska sortlistan 
2001. Sorten har god uthållighet i Götaland (C–E) med betydligt 
större total avkastning än Pallas i andra årets vall. SW Ares har 
gett stor avkastning i första skörd i andra årets vall. Sorten har 
mycket bra vårbestånd i andra årets vall. Är ännu inte 
marknadsförd.

(SW RK8902) (2n)

SW Nancy (SW   ) tetraploid medelsen sort som har godkänts för den svenska 
sortlistan 2001. Ligger nära Fanny i avkastning i alla områden med 
tendens till bättre uthållighet än Fanny. Är ännu inte marknadsförd.

(SW RK8826) (4n)

SW RK9109 (SW   ) diploid medelsen sort. Provad sedan 2000 men ännu intagen i 
svenska sortlistan. God uthållighet jämfört med Pallas men med 
sämre återväxt.

* (2n)

Titus STEI/SSD tetraploid tidig sort som är under provning sedan 1997 men ännu 
ej intagen i svenska sortlistan. Sorten kommer från Tyskland och 
har i Götaland gett stor avkastning första vallåret. Andra vallåret 
har den totala avkastningen skilt sig mycket lite från Fanny. 
Tillväxten är jämnare fördelad över säsongen med mindre första 
skörd och större återväxt än Fanny. Titus har genom sin snabba 
utveckling betydligt större innehåll av torrsubstans i grönmassan 
än medelsena sorter. Sorten har sämre uthållighet än Fanny vilket 
syns i mindre första skörd och svagare vårbestånd i andra årets 
vall. Antal försök i område F–G är begränsat men de visar att 
sorten har svag uthållighet. God resistens mot klöverröta och 
stjälknematod. Lämpligast att odla i södra Götaland.

** (4n)
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Vivi (SW   ) tetraploid medelsen sort som intagits i svenska sortlistan 1994. 

Den härstammar ur samkorsning av plantor resistenta mot 
klövermosaikvirus. Sorten är mycket vinterhärdig och uthållig. Den 
lämpar sig för odling i område D–G (mellersta Sverige), speciellt 
tack vare sin stora avkastning under andra vallåret (särskilt i första 
skörd). Har överträffat Fanny i total avkastning i andra vallåret i 
områdena A–G. Överlägsenheten blir större ju längre norrut 
jämförelsen görs. Vivi har väl så goda fröodlingsegenskaper som 
Fanny.

(4n)

ALSIKEKLÖVER           

Frida (SW   ) intagen i svenska sortlistan 1982. Frida är lämplig att odla i hela 
landet.(4n)

Tetra (SW   ) mätare i försöken men har utgått från svenska sortlistan 1998 och 
saluförs ej längre.**(4n) (mätarsort) (utgått från svenska

VITKLÖVER                   

Abercrest IGER/SSD har små blad och kommer från IGER i Wales. Sorten har provats 
sedan 1997 men finns ej i svenska sortlistan. Underlag för att 
bedöma sorten finns endast i område A–B där den gett mindre 
avkastning än Lena första vallåret men har gett större avkastning 
än småbladiga sorter i äldre vallar, vilket visar på god uthållighet. 
Lämplig att odla i södra Götaland.

** (s)

Alice Ba/SSD har stora blad och kommer från IGER i Wales. Sorten har provats 
sedan 1996 (ej prövad för svenska sortlistan), första åren i 
begränsad omfattning. Underlag för att bedöma sorten finns 
endast i område A–B där den legat i nivå med mätaren Sonja i 
första och andra årets vall men över i tredje årets vall vilket visar 
på god uthållighet. Alice ger mycket god sen återväxt liksom 
Riesling. Lämplig att odla i södra Götaland.

** (stora blad)

Lena (SW   ) intogs i svenska sortlistan 1968 och är av småbladig typ. Lena har 
snabb vårtillväxt god vinterhärdighet och går bra att odla i hela 
Sverige.

(mätarsort små blad = s)

Ramona (SW   ) intogs på svenska sortlistan 1997. Högavkastande vitklöversort 
med medelstora blad av samma typ som Sonja men har bättre 
frösättning. Sorten har bättre uthållighet än Sonja i område A–G. 
Sorten kan användas i ensilage- och betesvallar och går bra att 
odla i Götaland och Svealand (område A–F). Ramona är nyligen 
marknadsförd.

(m)
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Riesling CZ/SSD har medelstora blad, kommer från Holland, provats sedan 1997 

och intogs på svenska sortlistan 1999. Sorten är mycket uthållig 
och högavkastande i område A–G. Ger större total avkastning än 
mätaren Sonja i äldre vallar. Den sena återväxten är särskilt stor 
för denna sort. Lämplig att odla i Götaland och Svealand för både 
ensilage och bete.

(m)

Sonja (SW   ) intogs på svensk sortlista 1976. Uthållig och högavkastande 
vitklöversort som är högvuxen med medelstora blad, kan även 
användas i ensilagevallar. Går bra att odla i Götaland och 
Svealand (område A–F).

(mätarsort medelstora blad = m)

SW Hebe (SW   ) har medelstora blad och har godkänts för den svenska sortlistan 
2001. Den har erhållits ur samkorsningar mellan sorterna Sonja 
och Sandra. Sorten etablerar sig snabbt och ligger i total 
avkastning i nivå med mätaren Sonja i område A–B med tendens 
till större avkastning. I område C–G har SW Hebe större total 
avkastning än Sonja. Visar liksom Ramona stor skörd första 
vallåret i område C–G vilket tyder på snabb etablering.

(SW VK8602) (m)

Undrom (SW   ) småbladig vitklöver som har god vinterhärdighet. Intogs i svensk 
sortlista 1974. Passar bäst i betesvallar och lämpar sig för odling 
från Sydsvenska höglandet och norrut. Frötillgången för Undrom är 
begränsad.

(s)

BLÅLUSERN                 

Julus (SW   ) intagen i svenska sortlistan 1984 och är mätare i försöken. Sorten 
har framställts genom urval ur Lesina för resistens mot vissnesjuka 
och stjälknematod. Julus är snabbetablerad med stor avkastning i 
första skörd efter etablering. Odlingsområde A–F, men passar bäst 
i södra Götaland.

(mätarsort)

Pondus (SW   ) intagen i svenska sortlistan 1995. Pondus härstammar från utvalda 
plantor i sorterna Vertus och Europe. Sorten har god resistens mot 
vissnesjuka och stjälknematod. Den är mycket uthållig och ger lika 
stor eller större avkastning än övriga handelssorter i andra och 
tredje årets vall, speciellt tidigt på säsongen. Pondus är högvuxen 
och frodig. Lämplig att odla i Götaland och Svealand.

Vertus (SW   ) intogs i svenska sortlistan 1969. Sorten har god resistens mot 
både vissnesjuka och stjälknematod. Vertus kan odlas i Götaland 
och Svealand, område A–F.

TIMOTEJ                        

Alexander (SW   ) mätare i försöken och intagen i svenska sortlistan 1985. Sorten har 
erhållits genom urval speciellt för god återväxt. Alexander är 
bredbladig och bladrik med god vinterhärdighet för odlingsområde 
A–G.

(mätarsort)
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Alma Bo/SW finsk sort, intagen i svenska sortlistan 1983. Sorten är vinterhärdig 

och uthållig och lämpar sig därför för odling i Norrland. Provad till 
och med 1995.

Carola (SW   ) intagen i svenska sortlistan 1990 och liknar Alexander i 
utvecklingsrytm, den är också jämbördig i total avkastning men 
med lite sämre återväxt. Carola har god uthållighet. Efter 1998 
provad i mer begränsad omfattning. Odlingsområde A–G.

Comtal AVAN/SSD medelsen holländsk sort, intagen i svenska sortlistan 1996. Comtal 
är uthållig men ger mindre total avkastning (särskilt i återväxten) 
än Alexander under första vallåret i område A–E. I södra Götaland 
har den varit överlägsen Alexander i vall II (data ej redovisade). 
Bäst lämpad för södra Sverige där den klarar treskördesystem och 
bete bra. Begränsad provning norr om Götaland. I huvudsak 
provad under åren 1992 till 1994 och 1998 till 2000.

Glacier PS/SSD kanadensisk sort som provats sedan 1998 men finns ej i svenska 
sortlistan. I Götaland har den visat god uthållighet. Passar till tre 
skördar, har gett mycket bra andra återväxt.

(45-214) **

Grindstad To/SW norsk sort, intagen på svenska sortlistan 1999. Lokalsort från 
södra Norge som intogs i den norska sortlistan 1953. Sorten är 
mycket vinterhärdig och uthållig och har gett störst total avkastning 
bland handelssorterna andra vallåret i alla odlingsområden. Den 
hävdar sig väl i hela Norrland och ända ner i södra Sverige, tack 
vare att sorten förenar stor första skörd med mycket god 
återväxtförmåga. Grindstad är också intagen på finska sortlistan.

Jarl (SW   ) tidig sort provad sedan 1995, mest under åren 1995–1997, och 
intagen till svenska sortlistan 2000. Sorten liknar Kämpe II men är 
något tidigare i axgång. Totala avkastningen ligger i nivå med 
Alexander men sorten ger större första skörd. Jarl är under 
uppförökning.

(SW TT2509)

Jonatan (SW   ) härdig sort, intagen i svenska sortlistan 1991. Jonatan härstammar 
ur svenskt material och lokala kollekter från mellersta Finland. 
Sorten hävdar sig bäst i norra Sverige, speciellt i äldre vallar. 
Begränsad provning i mellersta och södra Sverige till och med 
1996.

Kämpe II (SW   ) intogs i svenska sortlistan 1940, tidig sort med relativt god 
övervintringsförmåga som går att odla upp till mellersta Norrland. 
Gammal mätarsort som inte marknadsförs längre.

Liglory DSV/SSD tysk sort som provats sedan 1997 i område A–G men ej intagen på 
svenska sortlistan. Sorten har god uthållighet upptill södra 
Norrland, har i andra vallåret legat strax över Alexander i total 
avkastning men med betydligt större första skörd. Resultaten är lite 
osäkra i område F–G eftersom få försök i vall II. Under provning 
även i norra Sverige.

**
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Lischka DSV/SSD tysk sort som provats sedan 1997 i område A–G men ej intagen på 

svenska sortlistan. Lischka har en mycket god uthållighet i 
Götaland och har där gett betydligt större avkastning än Alexander 
båda vallåren, jämnt fördelat på alla delskördar. Passar bra i 
treskördessystem genom sin goda återväxt. Lämplig för odling i 
Götaland men tycks också ha bra uthållighet i Svealand och södra 
Norrland. Under provning även i norra Sverige.

**

Motim AVAN/SSD medeltidig holländsk sort som är provad i Götaland under åren 
1998 till 2000 men finns ej på svenska sortlistan. Motim är av en 
speciell typ med god marktäckning och som tål bete och många 
skördar men ger mindre total avkastning än Alexander.

**

Promesse CZ/SSD holländsk sort som provats i område A–G under åren 1997 till 2000 
men finns ej på svenska sortlistan. Tidig sort men har betydligt 
lägre avkastningsnivå än Alexander, särskilt i återväxten.

**

Ragnar (SW   ) sen härdig sort för södra och mellersta Sverige med god 
återväxtförmåga i äldre vallar. Ragnar är bladrik och ligger nära 
Alexander i  typ. Sorten intogs på svenska sortlistan 1995. Sorten 
ger en avkastning som är jämförbar med Alexander men större än 
för Kämpe II i andra årets vall. Lite senare utveckling i första skörd 
än många andra timotejsorter. Sorten har stort energiinnehåll. 
Ragnar har nyligen marknadsförts.

SW Janus (SW   ) under provning sedan 1997 och intagen på svenska sortlistan 
2003. Underlag finns för område A–G. Sorten har god uthållighet 
och resultaten visar också att SW Janus i total avkastning och 
näringsinnehåll var jämförbar med flera motsvarande sorter på den 
svenska sortlistan i Götaland, Svealand och södra Norrland. 
Grindstad hade dock större total avkastning utom i Svealand i 
andra årets vall. SW Janus hade stor första skörd, särskilt i andra 
årets vall, dock i nivå med Grindstad. Tendens finns till god sen 
återväxt i Götaland i andra årets vall. Stor första skörd tillsammans 
med god sen återväxt andra vallåret  visar att sorten är uthållig och 
produktiv och att SW Janus kan passa bra i ett system med tre 
skördar.

(SW TT9151)

SW T142 (SW   ) under provning sedan 1997 men ej på svenska sortlistan. Underlag 
finns för Götaland där totala avkastningen legat i nivå med 
Alexander, men SW T142 ger lite större första skörd än Alexander. 
Sorten har stort energiinnehåll i återväxten.

(SW Fram) *

Tuukka Bo/SW intagen i svenska sortlistan 1998. Tuukka är en finsk sort som 
härstammar från insamlat lokalt material i norra Finland. Provad 
under perioden 1995 till 1997. Tillräckligt underlag finns från 
område F–G där Tuukka jämfört med Alexander har gett 10 % 
större första skörd men lite lägre total avkastning.

RAJSVINGEL                 
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Paulita DLF/SW tetraploid rajsvingel från korsning av ängssvingel och italienskt 

rajgräs. Sorten är av tyskt ursprung och intogs i svenska sortlistan 
1994. Paulita ger betydligt större avkastning än ängssvingelsorter i 
första årets vall, särskilt i första återväxten. Den har sämre 
uthållighet än ängssvingelsorter i Svealand, där totala 
avkastningen andra vallåret ligger betydligt under. I Götaland ger 
den stor total avkastning även andra vallåret, även om försprånget 
till ängssvingelsorterna minskat. Lämpligast att odla i två-åriga 
vallar i södra Götaland.

(mätarsort)

Prior IGER/SSD tidig engelsk sort av rajsvingel från korsning av ängssvingel och 
engelskt rajgräs. Togs in på svenska sortlistan 2000. Liknar 
ängssvingel och är bladrik. Prior ger betydligt större avkastning i 
första årets vall än ängssvingel upp till södra Norrland. Däremot 
har sorten sämre uthållighet än ängssvingel i Svealand och södra 
Norrland, vilket ger kraftigt reducerad avkastning i andra årets vall. 
I Götaland ligger Prior på Svalöf senas nivå i andra årets vall. Prior 
ger mindre avkastning än Paulita. Sorten har sämre 
vinterhärdighet än Paulita. Jämfört med Paulita som är rajsvingel 
av italienskt rajgrästyp har den lite större innehåll av råprotein och 
energi samt lite lägre fiberinnehåll. Lämplig att odla i Götaland.

ÄNGSSVINGEL             

Kasper (SW   ) intagen i svenska sortlistan 1989. Kasper är en härdig sort, 
utvecklad genom samkorsning av svenskt och polskt material och 
hävdar sig bäst i Svealand och Norrland (område F och norrut). 
Har i avkastning legat i nivå med Svalöf sena. Sorten har mycket 
god resistens mot utvintringssvampar. Har mest provats i område 
F–G och i begränsad omfattning efter 1995.

Laura (DLF  ) dansk sort intagen på svenska sortlistan 2000 efter provning under 
åren 1997 till 1999. Sorten är mycket uthållig och ger betydligt 
större total avkastning andra vallåret jämfört med Svalöf sena, 
särskilt i Götaland. Tillväxten är jämnt fördelad över säsongen. 
Lämplig för odling i Götaland och Svealand.

Mimer (SW   ) intagen i svenska sortlistan 1940. Den ger mycket stor avkastning i 
första skörd men klart sämre återväxt än Svalöfs sena. Mimer 
lämpar sig bäst för odling i södra Götaland men går bra att odla 
upp till och med område F. Senaste provningen är begränsad efter 
1995.

Minna (SW   ) tidig sort, intagen i svenska sortlistan 1991. Minna ger stor 
avkastning i återväxten (särskilt i andra) efter något långsam start. 
Sorten är uthållig och lämpligt odlingsområde är Götaland (område 
A–E). Totala avkastningen ligger i nivå med Svalöf sena i Götaland 
men betydligt under i område F–G. Senaste provning begränsad 
efter 1998.
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Pradel DSP/SSD holländsk sort med schweiziskt ursprung under provning sedan 

1998 men ej intagen på svenska sortlistan. Underlag för 
bedömning finns från Götaland där sorten visat goda 
odlingsegenskaper och i avkastning legat i nivå med Svalöf sena. 
Pradel har stor resistens mot bladfläcksjuka.

(Bar FP5) **

Premil RAC/SSD holländsk sort med schweiziskt ursprung under provning sedan 
1997 men ej intagen på svenska sortlistan. Underlag finns från 
Götaland där sorten i total avkastning legat strax under Svalöf 
sena. Sorten har svag första återväxt.

**

Present RAC/SSD tysk sort med schweiziskt ursprung under provning sedan 1997 
men ej intagen på svenska sortlistan. Underlag finns från Götaland 
där sorten visat goda odlingsegenskaper och i avkastning legat i 
nivå med Svalöf sena. Present har god sen återväxt.

**

Preval ZEL/SSD holländsk sort med schweiziskt ursprung under provning sedan 
1997 men ej intagen på svenska sortlistan. Underlag finns från 
Götaland där sorten visat mycket goda odlingsegenskaper och i 
total avkastning legat strax över Svalöf sena. Preval har stor första 
skörd och andra återväxt. Sorten har större fiberinnehåll än Svalöf 
sena i alla skördar.

**

Sigmund (SW   ) intagen i svenska sortlistan 1997. Sigmund är av samma typ som 
Mimer och ger i Götaland lika stor avkastning som Svalöf sena 
första vallåret men större avkastning än Svalöfs sena andra 
vallåret, vilket pekar på en god uthållighet. Sorten har större första 
skörd men mindre återväxt än Svalöfs sena och Minna i Götaland. 
I område F–G hävdar den sig sämre i andra årets vall. Sorten har 
marknadsförts 2002.

Stella CZ/SSD intagen i svenska sortlistan 1997. Sorten har mycket god 
uthållighet, särskilt i Götaland, med betydligt större total avkastning 
och första skörd än Svalöf sena i andra årets vall. Sorten ger i 
första årets vall en mindre avkastning än Svalöf sena i alla 
områden. Är enligt försöksresultat bäst lämpad för odling i 
Götaland men passar också till Svealand och södra Norrland. 
Provad sedan 1995.

SW Forward (SW   ) intagen i svenska sortlistan 2001 och har provats sedan 1996. 
Sorten är tidig och snabbetablerad och ger stor avkastning första 
vallåret. SW Forward har särskilt stor första skörd men svag 
återväxt i andra årets vall. Uthålligheten ligger i nivå med Svalöf 
sena. Sorten är ännu ej marknadsförd.

(SW ÄS81)

SW Minto (SW   ) intagen i svenska sortlistan 2001 och har provats sedan 1997. 
Sorten är tidig och ger stor avkastning i första skörd, särskilt i 
andra vallåret. SW Minto har också god återväxt. Uthålligheten är 
god och ligger över Svalöf sena. Sorten är ännu ej marknadsförd.

(SW ÄS85)
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Sort Ägare Sortbeskrivning
Svalöfs sena (SW   ) mätarsort, som går bra att odla i hela södra och mellersta Sverige 

(område A–G). Svalöfs sena har en god återväxt men överträffas 
av ett flertal nyligen godkända sorter. Den intogs i svenska 
sortlistan 1925 men marknadsförs ej längre.

(mätarsort)

Tyko (SW   ) intagen i svenska sortlistan 1993 och är ett urval från samkorsning 
mellan Svalöfs sena och en nummersort. Tyko har god 
vinterhärdighet och vårtillväxt. Sorten lämpar sig bäst i Götaland. I 
Svealand och södra Norrland hävdar den sig sämre än Svalöf 
sena.

HUNDÄXING                  

Ambassador CZ/SSD holländsk sort under provning, ej intagen på svenska sortlistan. 
Har provats från 1998. Sorten är tidig och uthållig med stor total 
avkastning i andra årets vall. God återväxtförmåga. Lämplig för 
odling i område A–G.

**

Dactus (SW   ) mätare i försöken, intagen i svenska sortlistan 1981. Dactus är 
ganska bredbladig och ger mycket stor avkastning i förstaskörden i 
vallår ett. Medelgod vinterhärdighet men tappar i avkastning, 
jämfört med andra sorter, till andra vallåret.

(mätarsort)

Loke (SW   ) intagen i svenska sortlistan 1982. Loke är högvuxen och frodig 
med god uthållighet och ger stor avkastning, speciellt i återväxten. 
Odlingsområde A–F.

Prato RAC/SSD schweizisk sort intagen på svenska sortlistan 2002. Har provats 
från 1998. Sorten visar goda odlingsegenskaper, med god 
uthållighet, stor total avkastning och mycket god återväxtförmåga. 
Lämplig för odling i område A–G.

SW HÄ9116 (SW   ) under provning sedan 2000 men ej på svenska sortlistan. Sorten 
visar goda odlingsegenskaper, med god uthållighet, stor total 
avkastning och mycket god återväxtförmåga. Lämplig för odling i 
område A–G.

(SW Luxor) *

ENGELSKT RAJGRÄS 

Baristra Ba/SSD tidig tetraploid hollänsk sort som är provad sedan 1997, mest i 
Götaland men ej intagen på svenska sortlistan. Sorten har god 
uthållighet och total avkastning strax under Helmer, men den har 
svag återväxt. Bra sjukdomsresistens.

** (4n)

Condesa AVAN/SSD sen tetraploid sort av betestyp med holländskt ursprung, intagen i 
svenska sortlistan 1993. Condesa ger jämn avkastning över 
säsongen och har mycket god återväxtförmåga vilket gör den 
lämplig för slåtter och bete. Provad från år 1991 med fyra skördar 
per år.

(4n)
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Sort Ägare Sortbeskrivning
Fanda DLF/SSD dansk medelsen tetraploid sort provad 1997 till 1999 och intagen i 

svensk sortlista 2000. Sorten är en vidareutveckling av Tove och 
har lite senare axgång än andra medelsena sorter. Den har god 
uthållighet och ligger i avkastning i nivå med Helmer. Fanda har 
bra vårbetsånd andra vallåret.

(4n)

Feeder CZ/SSD sen diploid sort från Tyskland men ej intagen på svenska 
sortlistan. Provad sedan 1998 i betesförsök. Sorten har gett god 
återväxt och uthållighet med stor avkastning, särskilt i äldre vallar. 
Lämplig för både slåtter och bete.

** (2n)

Gunne (SW   ) diploid tidig sort som härstammar från nya zealändskt material. 
Den intogs i svenska sortlistan 1980. Gunne är en sort med relativt 
god övervintringsförmåga. Stor första skörd men svag återväxt. 
Större fiberinnehåll än Helmer, särskilt i sista återväxten. 
Odlingsområde A–F.

(2n)

Helmer (SW   ) tetraploid medelsen sort, intagen i svenska sortlistan 1991. Sorten 
har god övervintringsförmåga och ger ganska jämn avkastning 
över säsongen. Odlingsområde A–F. Ganska stort energiinnehåll i 
återväxten. Används som mätare i sortförsöken med tre skördar för 
slåtter.

(4n) (mätarsort slåtter)

Herbie AVAN/SSD sen diploid holländsk sort av engelskt ursprung provad sedan 1996 
men ej på svenska sortlistan. Begynnande axgång sju dagar efter 
Helmer i första skörd i Götaland. Samma totala avkastning som 
Helmer båda vallåren men ger större återväxt. I område A–B ger 
sorten större avkastning än Helmer första vallåret. Skillnad som 
försvinner till vall II (data visas ej). Vid första tillväxten försämras 
energiinnehållet endast långsamt. Särskilt lämplig till bete men 
även slåtter. Odlingsområde fr.a. södra Götaland.

** (2n)

Leia (SW   ) sen tetraploid sort, intagen i svenska sortlistan 1989. Leia har 
mycket god bestocknings- och återväxtförmåga samt god resistens 
mot bladfläcksjukdomar. Sorten passar väl till bete och gynnas av 
återkommande avbetningar. Sorten ger både hög proteinhalt och 
stort energiinnehåll i första skörden (data visas ej). 
Övervintringsförmågan är god och Leia lämpar sig för odling i 
Götaland och Svealand (område A–F). Används som mätare i 
sortförsöken med fyra skördar för bete. Provad fram till 1995 i 
slåtterförsök.

(4n) (mätarsort bete)

Option CZ/SSD sen diploid sort från Holland, begynnande axgång fem dagar 
senare än Helmer i första skörd i Götaland. Sorten har provats 
sedan 1998 men finns ej på svenska sortlistan. Sorten är uthållig i 
Götaland med stor återväxt båda vallåren. I område A–B ger 
sorten större total avkastning än Helmer i vall I, men skillnaden 
minskar i vall II. Näringsinnehåll jämförbart med Helmer utom i 
sista återväxten när energiinnehållet är mindre.

** (2n)
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Sort Ägare Sortbeskrivning
Premium CZ/SSD medelsen diploid sort från Tyskland provad sedan 1998 men ej på 

svenska sortlistan. Sorten ger större sen återväxt med mindre 
energiinnehåll och större fiberinnehåll än Helmer. Premium har 
mycket god uthållighet i Götaland, i andra årets vall har den 9 % 
större total avkastning än Helmer.

** (2n)

Respect CZ/SSD diploid medelsen sort från Holland provad 1997 till 1999 mest i 
Götaland, men ej intagen på svenska sortlistan. Första återväxten 
är mindre än för Helmer och sorten är ej lika uthållig som Helmer i 
Götaland.

** (2n)

SW Birger (SW   ) tetraploid medelsen sort provad sedan 1994. Godkänd 2003 för 
odlingsvärdet i svenska sortlistan. Sorten är uthållig och av samma 
typ som Helmer och har bra vårbestånd andra vallåret. Avkastning 
och näringsinnehåll ligger i nivå med Helmer. Resultaten visar att 
SW Birger i avkastning och näringsinnehåll är jämförbar med 
motsvarande sorter på den svenska sortlistan i Götaland. Däremot 
har sorten bättre uthållighet i Svealand än befintliga sorter på 
svenska sortlistan.

(SW ER8744)  (4n)

SW ER3520 (SW   ) diploid tidig sort under provning sedan 2000 men ännu ej intagen i 
svenska sortlistan. Sorten ger stor vårtillväxt och har god 
uthållighet. Sorten har stort innehåll av råprotein i första och sista 
skörd samt stort innehåll av fiber i sista skörd.

* (2n)

SW Freddy (SW   ) tetraploid medelsen sort, provad sedan 1997 och intagen i 
sortlistan 2002. SW Freddy är mycket uthållig sort som ger stor 
avkastning i Götaland andra vallåret, särskilt i första skörd. 
Uthålligheten visas också i bra vårbetsånd andra vallåret. 
Näringsinnehåll ligger i nivå med Helmer.

(SW ER8633) (4n)

Terry (SW   ) tetraploid medelsen sort som härstammar från urval av 
snömögelresistens i svenska och europeiska sorter. Provad sedan 
1999 men ej intagen i svenska sortlistan. God resistens mot rost 
och bladfläcksjukdomar. Terry har god uthållighet och god 
återväxtförmåga.

** (4n)

Tivoli (DLF  ) sen tetraploid sort, provad mest i Götaland under perioden 1997 till 
1999 och intagen i svenska sortlistan 2000. Den totala 
avkastningen och första skörd är 5–6 % mindre än Helmer, men 
återväxten är mycket god.

(4n)

Tove DLF/SW medelsen dansk tetraploid sort med god återväxt och god 
övervintringsförmåga i Götaland och Svealand. Tove har provats 
senast mellan 1992 och 1996 och togs in i svenska sortlistan 1984. 
Sorten är relativt bredbladig och har öppet växtsätt vilket gör den 
mindre aggressiv i blandning. Odlingsområde A–F. Totala 
avkastningen ligger i nivå med Helmer. Lämplig att odla i Götaland 
och Svealand.

(4n)

HYBRIDRAJGRÄS        
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Sort Ägare Sortbeskrivning
Aberlinnet IGER/SSD tetraploit medelsent hybridrajgräs från IGER i Wales men ej 

intagen på svenska sortlistan. Provad sedan 1997, mest i 
Götaland. Sorten är ej fullt uthållig. Efter stor avkastning första 
vallåret, särskilt i återväxten, tappar den till andra vallåret. 
Aberlinnet har också svagt vårbeståndet andra året. Stor 
axgångsfrekvens i återväxten. Passar bäst i södra Götaland där 
den kan ge god avkastning även andra vallåret.

** (4n)

Dorcas FAL/SSD tidig tetraploit hybridrajgräs av mellanform (mellan engelskt och 
italienskt rajgräs) som har schweiziskt ursprung. Mest provad i 
Götaland sedan 1998 men ej intagen på svenska sortlistan. Sorten 
är ej fullt uthållig. Efter stor avkastning första vallåret, särskilt i 
återväxten, tappar den till andra vallåret. Vårbeståndet är svagt 
andra året. Ganska stor axgångsfrekvens i återväxten vilket ger 
mindre energiinnehåll i första återväxten. Passar bäst i södra 
Götaland.

** (4n)

Lorry (SW   ) medelsen tetraploid sort av hybridrajgräs, dvs. en korsning mellan 
italienskt och engelskt rajgräs med urval åt engelskt rajgrästyp. 
Intogs i svenska sortlistan 1988. Sorten har ett öppet växtsätt med 
breda tuvblad vilket gör den mindre aggressiv mot andra arter. Den 
ger stor avkastning första vallåret, mycket beroende på god 
återväxtförmåga. Lorry har god resistens mot bladfläcksjukdomar 
men något svag vinterhärdighet. Stor axgångsfrekvens i återväxten 
och ett mindre energiinnehåll än Helmer i tidig återväxt. Sorten 
passar bäst i södra Götaland men kan ingå i kortvariga vallar i hela 
Götaland (område A–E).

(4n) (mätarsort)

Pirol STEI/SSD medelsent tetraploit hybridrajgräs från Tyskland. Liknar mer 
italienskt rajgräs och är provad sedan 1997, mest i Götaland men 
ännu ej intagen på svenska sortlistan. Stor total avkastning första 
vallåret men har ganska svag uthållighet vilket visas i mindre 
avkastning och svagt vårbestånd andra vallåret. Pirols mycket 
snabba utveckling i återväxten ger mycket stor och tidig återväxt 
samt mycket stor axgångsfrekvens i båda återväxterna. 
Näringsinnehållet är lågt i återväxten.

** (4n)

Roxy (SW   ) tetraploit medelsent hybridrajgräs som provats 1994 till 2000 och 
intagen på svenska sortlistan 1997. Sorten är en korsning mellan 
Lorry och Tove. Hybridkorsningen har återkorsats med engelskt 
rajgräs och Roxy är därför mer lik engelskt rajgräs. Jämfört med 
Lorry har Roxy hävdat sig bättre i andra årets vall. Den har bättre 
vinterhärdighet än Lorry och lämpar sig för odling i Götaland och 
Svealand. Sorten är nyligen marknadsförd.

(4n)

Storm DLF/SSD tetraploid medelsen sort av hybridrajgräs och av danskt ursprung. 
Sorten provades 1997 till 1999 och intogs i svenska sortlistan 
2000. Ligger närmare engelskt rajgräs i egenskaper. Storm 
kombinerar stor avkastning första vallåret med god uthållighet 
andra vallåret. Som många andra hybridrajgräs ger den bra 
återväxt. Lämpar sig för odling i Götaland och Svealand.

(4n)

ITALIENSKT RAJGRÄS
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Sort Ägare Sortbeskrivning
Fredrik (SW   ) tetraploid sort av italienskt rajgräs med tämligen god 

vinterhärdighet, intagen i svenska sortlistan 1987. Fredrik har 
provats tillsammans med engelskt rajgräs 1992 till 1993. Jämfört 
med Helmer i Götaland har Fredrik gett betydligt större total 
avkastning i vall I i men legat i nivå i avkastning i vall II. Bör 
användas i ettårig vall, mindre lämplig för grönfoder genom sin lite 
långsamma utveckling anläggningsåret.

(4n)

RAJSVINGEL                 

Hykor DLF/SSD medelsen rajsvingel av italienskt rajgräs och rörsvingel. Dansk sort 
men med tjeckiskt ursprung. Finns ej på svenska sortlistan och 
provad i begänsad omfattning 1999 till 2000, mest i Götaland. 
Liknar mer rörsvingel och har mycket stor avkastningspotential och 
god uthållighet jämfört med Helmer. Jämfört med rajsvingeln 
Paulita ger Hykor betydligt större total avkastning i andra årets vall. 
Första årets vall är de jämbördiga i avkastning. Sorten har god 
torktålighet. Hykor har mindre energiinnehåll än Helmer och 
Paulita i första skörd men i återväxten är energiinnehållet mer likt 
mellan dessa sorter (enl. DLF). Hykor ligger nära ängssvingel i 
energiinnehåll och som rajsvingeln Paulita eller över i NDF-innehåll 
(enl. DLF).

**

Paulita DLF/SW tidig tetraploid rajsvingel av ängssvingel och italienskt rajgräs. 
Sorten är av tyskt ursprung och intogs i svenska sortlistan 1994. 
Den har provats ihop med engelskt rajgräs sedan 1995. Sorten har 
god uthållighet jämfört med engelskt rajgräs i Götaland. Stor 
avkastningsförmåga, ca 10 % större total avkastning än Helmer i 
första och andra vallåret i Götaland. Paulita ger mycket god 
återväxt med stor frekvens av synliga ax och med mindre 
energiinnehåll och större fiberinnehåll än Helmer. Längre norrut är 
uthålligheten betydligt sämre (data visas ej).

(mätarsort)

Prior IGER/SSD rajsvingel av ängssvingel och engelskt rajgräs från England. 
Provad sedan 1996, mest i Götaland, och intagen på svenska 
sortlistan 2000. Sorten ligger närmare ängssvingel i egenskaper 
och är bladrik. Prior ger nästan lika stor avkastning som Paulita 
första vallåret men tappar mer i avkastning andra vallåret vilket 
visar på sämre vinterhärdighet än Paulita. Sorten tycks ha lite 
bättre näringsinnehåll än rajsvingel Paulita, dvs. större innehåll av 
råprotein och energi och mindre fiberinnehåll. Lämplig att odla i 
Götaland.

**

ÄNGSGRÖE                   

Primo (SW   ) ängsgröe, provad ihop med engelskt rajgräs för bete 1991 till 1995. 
Sorten ger jämn avkastning över säsongen och går bra att odla i 
hela landet. Långsam etablering ger mindre skörd i vall I, särskilt i 
första skörd. Avkastningen är jämnt fördelad över säsongen.

(mätarsort)

ITALIENSKT RAJGRÄS
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Sort Ägare Sortbeskrivning
Bofur DLF/SW dansk tetraploid sort av italienskt rajgräs, intagen i svenska 

sortlistan 1986. Används som mätare i försöken med slåttervall. 
Sorten är lämpad för ettåriga vallar i sydvästra Götaland. Bofur 
liknar westerwoldiskt rajgräs med snabb etablering och stor tillväxt. 
Sorten passar bra både som grönfoderväxt och som vallväxt. Ger 
större total avkastning än Fredrik och stor tillväxt i tidiga skördar. 
Senast i provning 1987 till 1995.

(4n) (mätarsort)

Fredrik (SW   ) tetraploid sort av italienskt rajgräs med tämligen god 
vinterhärdighet. Sorten intogs i svenska sortlistan 1987 och kan 
användas i ettårig vall, även utanför det område där man normalt 
odlar italienskt rajgräs. Dess långsamma utveckling under 
anläggningsåret gör den mindre lämplig som grönfoderväxt. God 
tolerans mot snömögel.

(4n)

WESTERWOLDISKT R

Andy DLF/SW sen tetraploid sort av westerwoldiskt rajgräs som förädlats fram i 
Holland av LG Zaden. Andy intogs i svenska sortlistan 1991 och 
har provats 1987 till 1996. Sorten tillväxer långsammare efter 
etablering än Barspectra, går i vippa sent på säsongen men har 
god återväxtförmåga. Andy hävdar sig bäst med många skördar, 
kan med fördel betas och lämpar sig för odling i det provade 
området. God resistens mot rost.

(4n)

Barspectra Ba/SW tetraploid westerwoldisk sort med holländskt ursprung som intogs i 
svenska sortlistan 1979. Barspectra är snabbväxande och ger stor 
avkastning speciellt i första skörd. Används som mätare i försöken 
för grönfoder.

(4n) (mätarsort)

Botrus (SW   ) medelsen till sen tetraploid sort av westerwoldiskt rajgräs provad 
åren 1995 till 1996 och intagen till svenska sortlistan 1999. Botrus 
kommer från samkorsning av flera europeiska sorter. Sorten har 
god återväxtförmåga och stor totalavkastning med bra energi- och 
proteinvärden (data visas ej). Sorten ger större avkastning i alla 
delskördar jämfört med Barspectra.

(SW WWR9016) (4n)

Caremo AVAN/SW tetraploid sort av westerwoldiskt rajgräs med holländskt ursprung 
och intagen i svenska sortlistan 1997. Ger något större avkastning 
än Barspectra, särskilt i första skörd. I provning 1994 till 1996.

(4n)

Clipper (DLF  ) holländsk sort intagen i svenska sortlistan 1994. Clipper är ett 
westerwoldiskt rajgräs av tetraploid typ med stor bladandel. Sorten 
ger lika stor total avkastning som Barspectra med mindre 
avkastning i första skörd men större i återväxten än Barspectra.

(4n)

Limella DSV/SW diploid sort av westerwoldiskt rajgräs med tyskt ursprung. Provad 
1992 till 1996 och intogs i svenska sortlistan 1994. Limella liknar 
Barspectra i tillväxtrytm och har ungefär samma totalavkastning. 
Sorten har bra återväxtförmåga.

(2n)
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Sort Ägare Sortbeskrivning
Major CZ/SSD tysk tetraploid sort av westerwoldiskt rajgräs, provad 1994 till 1995 

men har utgått från svenska sortlistan 2002. Avkastningen från 
Major är mer fördelad över säsongen än hos många andra sorter.

** (4n) (utgått från svenska sortlistan 

Torero VdHG/SSD tetraploid sort av westerwoldiskt rajgräs med holländskt ursprung, 
provad 1989 till 1994 men har utgått från svenska sortlistan 1998. 
Den etablerar sig relativt snabbt, går i ax sent och har stor andel 
av produktionen sent på säsongen. Total avkastning i nivå med 
Barspectra.

** (4n) (utgått från svenska sortlistan 

FODERLOSTA               

Kesto Bo/SW finsk sort med nordamerikanskt ursprung, infördes i svenska 
sortlistan 1987. Kesto ger stor avkastning i förstaskörden och kan 
odlas i hela landet

Svaja (SW   ) mätare i försöken. Svaja härstammar från ett handelsparti i 
Östergötland. Sorten passar för odling i hela landet, men utgick ur 
svenska sortlistan 1995.

** (mätarsort) (utgått ur sortlistan 199

ÄNGSGRÖE                   

Kupol (SW   ) provad sedan 1995 och intagen till svenska sortlistan 2000. Sorten 
är uthållig och ger större avkastning än Primo, särskilt i första 
skörd. Ej ännu marknadsförd.

(SW ÄG8706)

Primo (SW   ) intogs i svenska sortlistan 1940, härstammar från skånskt 
vildmaterial. Sorten går bra att odla i hela landet. Används som 
mätare i försöken.

(mätarsort)

Sobra (SW   ) intogs i svenska sortlistan 1989 och fortsatt provad 1990 till 1999, 
bildar rikligt med skott och är betestålig. Sobra tillväxer snabbt på 
våren och är överlägsen Primo i första skörden. Härdighet och 
uthållighet är god, och sorten är därför odlingsvärd i hela Sverige.

RÖDSVINGEL                

Gondolin DLF/SSD har danskt ursprung och intogs i svenska sortlistan 1995. Sorten är 
mycket torktålig och förädlad att ge stor avkastning. Gondolin har 
en tidig vårtillväxt och bildar snabbt ett tätt bestånd med rikligt av 
utlöpare. Är av medelsen till sen typ och är högvuxen. Den ger 
större avkastning än Rubin i äldre vallar. Sorten har stort innehåll 
av protein (enl. DLF).

Rubin (SW   ) intogs i svenska sortlistan 1955 och senast provad 1991 till 1997, 
härstammar från vildmaterial och utländskt material. Rubin har 
lång vegetationsperiod och kan odlas i hela landet. Sorten bildar 
rikligt med utlöpare och är också bladrik och skuggtålig samt 
tramp- och betestålig. Används som mätare i försöken.

(mätarsort)
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Sort Ägare Sortbeskrivning

FODERMÄRGKÅL         

Camaro PHP/SW tysk sort som godkändes för svenska sortlistan 1988 och som är 
lika högvuxen som Grüner Angeliter. Camaro ger ungefär lika stor 
torrsubstansavkastning som mätaren. Däremot är beståndshöjden 
större och råproteinhalten högre. Kan odlas i hela Sverige.

Grüner Angeliter PHP/SW tysk högväxt sort med stor torrsubstansavkastning men har utgått 
från svenska sortlistan 1998. Sorten är äldst av de i försöken 
medtagna sorterna och har använts som mätare.

** (mätarsort) (utgått ur sortlistan 199

FODERRAPS                 

Delta (SW   ) mer högvuxen än Samo och passar bäst till bete. Intagen på 
svenska sortlistan 1988. Sorten kommer från urval i korsningen 
Samo x Emerald.

Samo (SW   ) lågväxande typ som passar bäst till bete. Samo är äldst av 
sorterna som tagits med i sammanställningen och har använts som 
mätare i försöken. Utgick ur svenska sortlistan 1995.

** (mätarsort) (utgått ur sortlistan 199

Sigma (SW   ) medelhög rapssort med låg stocklöpningsfrekvens som intogs i 
svenska sortlistan 1991. Sigma ligger mellan de mer högvuxna och 
de mer lågvuxna sorterna både i avkastning och näringsinnehåll.
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