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Vintern kom onormalt tidigt med långva-
rigt snötäcke och fl era kalla perioder. Det 
noterades endast små till måttliga angrepp 
av snömögel och utvintring i höstgrödorna. 
Under juli var det en varm period som höll 
i sig till inledningen av skördeperioden men 
övergick i ostadigt väder med talrika regn-
skurar. Skördenivån blev mycket varierande 
för höstgrödorna beroende på förfrukt och 
lokala väderförhållanden. 

Regnig inledning på hösten 2010
Huvuddelen av höstrapsen blev sådd under 
andra halvan av augusti på grund av regn. 
Det var onormalt kallt och regnigt i mitten 
av september varför även höstsäden såddes 
relativt sent under ibland besvärliga förhål-
landen.

Därefter följde en kall period i oktober 
vilket medförde att tillväxten för höstgrö-
dorna avstannade. I mitten av november 
kom det snö på otjälad mark som låg kvar till 
mars. Före jul blev det kallt -15 och fortsatt 
snöfall. En kort period i januari blev det milt 
och snön sjönk ihop. Efter några ytterligare 
snöfall gick snön bort i mitten på mars.

Tunna höstgrödor och varierande 
skördenivåer
Det långvariga snötäcket bidrog inte till lika 
kraftiga utvintringsskador som 2010. 

Höstrapsen klarade sig i regel bra medan 
tunna höstvetebestånd fi ck svårt att utveckla 
sig på våren.

I början på april kunde en del tidiga göds-
lingar utföras och i mitten av april startade 
vårbruket allmänt och pågick några veckor 
in i maj i mellanbygden.

Det var relativt torrt och varmt under 
våren bortsett från en period i månadsskiftet 
april-maj vilket ofta medförde svaga kvä-
veeffekter i höstsäden. Det var som vanligt 
problem att hitta bra tidpunkter för ogräs-
bekämpningarna i höstgrödorna. Vårsådden 
fi ck i vissa fall ojämn uppkomst och medan 
höstgrödorna var stressade och fi ck en snabb 
utveckling med kort strå och tidig axgång.

Första vallskörden genomfördes under 
bra förhållanden. 

Det var varmt och torrt i juli bortsett från 
en del värmeåskväder lokalt.

Det blev en tidig start på skörden under 
bra förhållanden som sedan övergick i mer 
ostadigt väder. Korta perioder möjliggjorde 
tröskning under våta förhållanden och skör-
den av vårraps, oljelin och åkerbönor pågick 
in i september. 

Skördenivån för höstsäd blev mycket 
varierande på grund skiftande förhållanden 
såväl på enskilda gårdar som mellan olika 
områden medan skördenivån för vårsådda 
grödor blev relativt normal. 

Höstvete efter bra förfrukt med bra be-
stånd har normal skörd liksom vårgrödor 
som blev väletablerade. 


