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Der har været travlhed blandt DLF’s frøavlere i 
den sidste tid. Det gode høstvejr er blevet 
udnyttet og vi regner med at godt 65% af arealet 
til høst 2022 er høstet, og i den østlige del af 
landet er mere end  80% i hus. 
 
Vejret  
Der er endnu engang store variationer hen over 
landet med hensyn til, hvor tidligt afgrøderne 
har været modne. Dette skyldes hovedsageligt, 
at der var en meget ujævn fordeling af nedbøren 
i maj/juni måned hvilket ses af tørkeindekset fra 
d. 30. juni. Her ses at Bornholm, Sjælland, 
Lolland Falster, Fyn  og Djursland har haft det 
forholdsvis tørt, hvilket har fremskyndet 
modningen.   
I juli er der indtil nu kun faldet 35 mm som 
gennemsnit i hele landet, hvilket er ca. det halve 
af juli måneds normale nedbør. Derfor har det 
generelt været rigtig godt høstvejr indtil nu. Dog 
er der mandag faldet en del kraftige byger 
specielt i Jylland, som har stoppet høsten. 
 

 
Tørkeindeks 30. juni 2022 

 
Generelt pæne udbytter 
Der er kun leveret 3% af vores avl til vore 
afdelinger, så det kan vi ikke bruge til en 
høstprognose. Derfor er det vanskeligt at spå om 
udbyttet. Ud fra hvad vi ser og hører, ser det ud 
til at vi får en rigtig god frøhøst, med udbytter 
noget over gennemsnittet.   
 

Alm. rajgræs 
Alm. rajgræs er vores største art og udgør 45% af 
høstarealet. Vi regner med at ca. 40% af dette 
areal er høstet. På Sjælland, Bornholm og Fyn er 
der høstet op mod 80%, mens der måske kun er 
høstet 30% i Jylland. Udbytterne indtil nu er 
rigtig gode, og også bedre end sidste år hvor vi 
endte på indeks 102. Der er kommet tilpas med 
nedbør, til at de fleste marker er godt udviklet, 
og er gået pænt i leje til høst. Dog er der i de 
tørre områder enkelte marker, der forblev 
delvist stående, specielt hvis man ikke fik 
justeret på dosis af vækstreguleringen. Det 
totale høstudbytte er afhængig af, hvor godt den 
jyske avl kommer i hus i den kommende periode. 
Heldigvis er vejrudsigten her til morgen fin.  
 
Husk at rajgræs skal høstes når vandprocenten er 
mellem 20 og 25%. Her er det muligt at lave en 
god råvare, og de fleste avlere kan også styre det 
på tørreriet med den vandprocent. 
 

 
Høst af alm. rajgræs  Double i uge 29 - Fyn 
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Rødsvingel 
Rødsvingel udgør 27% af vores areal. Høsten er 
foregået i uge 27 og 28 og er overstået. Høsten 
er gået nemt, og vi forventer udbytter godt over 
middel i denne art. Rumvægten ser ud til at 
være bedre i år end sidste år og meget bedre 
end forrige år, hvor vi havde store problemer 
med vægten. 
 

 
Høst af rødsvingel Hastings i uge 28 - Lolland 

 
Engrapgræs 
Engrapgræs er vores 3. største art og udgør 9% af 
høstarealet. Høsten er gået fint og vi forventer 
en god høst med udbytter godt over middel i 
denne art. På Sjælland, Lolland Falster og Fyn 
har det i nogle områder været meget tørt, men 
de fleste marker har klaret sig tilfredsstillende 
igennem de tørre forhold, også fordi 
engrapgræsset generelt er placeret på den 
bedste jord, og nedbøren efter den tørre maj, 
kom tilpas tidligt til at redde avlen. Det meste af 
det leverede frø er af sorten Balin, som ligger 
med rigtig pæne udbytter.  
 
Strandsvingel   
Strandsvingel udgør 6% af vores høstareal, og her 
er det meste høstet i sidste uge, og det sidste 
bliver høstet i denne uge. Udbytterne tegner 
lovende, og bliver nok godt over gennemsnittet, 
og også over sidste års niveau, som også var over 
middel.  

 
 
 
Hvidkløver 
Hvidkløver udgør 4% af høstarealet.  De fleste 
kløvermarker er skårlagt i uge 28 og 29 og mange 
har høstet i sidste uge og i weekenden. Der er 
vel høstet halvdelen af arealet og udbytterne for 
den konventionelle avl ser lovende ud.  Sidste år 
havde vi store problemer med skadedyr og 
specielt i de økologiske marker. Umiddelbart er 
dette problem mindre i år, men vi må se når vi 
får udbyttetal for de økologiske marker. 
 

 
Skårlægning af hvidkløver i uge 29 - Fyn 

 
Øvrige arter 
De sidste 9% af vores høstareal udgøres af en 
lang række arter. Bakkesvingel og engsvingel er 
høstet, det meste under gode betingelser, og vi 
forventer gode udbytter. I Bakkesvingel dog ikke 
på sidste års niveau, men stadig over indeks 100, 
og engsvingel ligger også godt over indeks 100. 
Ital. rajgræs er høstet på Bornholm og udbyttet 
forventes her på niveau med 5 års gennemsnit. I 
Jylland er det ital. rajgræs høstet med udbytter 
over 5 års gennemsnit. I hundegræs er der høstet 
meget i sidste uge, og vi tror på et godt udbytte, 
som ligger over gennemsnittet og også over høst 
2021. Alm. rapgræs er også høstet, og nogle 
partier er ved at blive leveret. Udbyttet tegner 
rigtig godt. I rajsvingel er ca. halvdelen høstet, 
og vi har hørt om enkelte rigtig gode udbytter, 
men vi får se. Timote og rødkløver er ikke klar. 

 
 
Med venlig hilsen 
Avlsafdelingen 
DLF 


