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Hva er vitsen med artsblandinger? Bedre å satse på 1-2 
arter som er produktive?

Mange studier viser at artsblandinger er:

• Mer stabile og produktive enn reinbestand

• Mer robuste overfor ugunstige klima- og miljøforhold

• Gir mindre problem med ugras

• Kan gi mer balansert fôrverdi

• Men – identitet til artene som settes sammen antakelig viktigere enn antall arter



Mulige resultat ved blanding av to arter

Lik avling – ingen interaksjon 
i blanding

Større avling i den ene – ingen interaksjon i blanding –
blanding gjennomsnitt av de to

ulik avling hos artene – i blanding er 
avling større enn gjennomsnitt av de to ulik avling hos artene – avling i blanding  

større enn avling den mest produktive 
av artene 

Kirwan m. fl. 2009



Hva kan være viktige egenskaper hos 
artene?

– Eks N-fiksering

– Etableringshastighet

– Vekstform

– Rotdybde

– Fenologi

Foto: Marianne Vileid Uleberg



Effekt på avling ved å inkludere belgvekster til ulike 
grasarter– antall studier i parentes

Grasart  (n) Prosentvis økning i avling ved å blande inn belgvekst

Basert på Ashworth 2018
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Effekt på avling ved å inkludere belgvekster ved ulik N-
gjødsling – antall studier i parentes

Kg N per daa  (n) Endring i avlingsmengde

Basert på Ashworth 2018
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COST – forsøk over 31 steder i 
Europa, snitt over 3 år

• To gras – raskt og 
langsomt etablerende

• To belgvekster – raskt og 
langsomt etablerende 

• Monokulturer og 11 
ulike blandinger

Snittavling monokultur

Avling blandinger

Finn m. fl. 2013



Botanisk utvikling i blandingene

Brophy m. fl. 2017

GF- Gras – rask etablering GP- Gras – langsom etablering

LF- Belgvekst – rask etablering LP- Belgvekst – langsom etablering



Andel ugras i blandingene og monokulturer

Gras 
monokultur 

Belgvekst 
monokultur 

Connolly m. fl. 2017



Avlingsstabilitet

• Evne til å tåle stress øker ofte med 
større artsdiversitet

• Større toleranse overfor tørke 
(Haughey m.fl. 2018)

• Større toleranse overfor 
oversvømmelse (Wright m.fl. 2017)

Basert på Haughey m. fl.  2018



Artsdiversitet og fôrverdi 

• Fôrverdien bestemt av hvilke arter som er med 

• Diversitet i fenologi kan bidra til at kvaliteten ikke reduseres like raskt som i 
blandinger/monokultur med lik fenologi

• Urter kan gi høyere innhold av mineraler 

• Diverse blandinger er mer resistente mot ugras som kan redusere kvalitet



Fôrverdi - fordøyelighet

• Høyere fordøyelighet dess seinere 
blomstring

Fordøyelighet (gram/kg ts)

Varmesum ved blomstring (døgngrader oC)

(Huyghe m.fl. 2008)



Fordøyelighet (gram/kg ts)

(Huyghe m.fl. 2008)

Tørrstoffinnhold i blad (mg / gram)

• Lavere fordøyelighet dess høyere 
tørrstoffinnhold i blad



Hvordan avgjøre hvilke arter skal med til frøblanding

1. Hva er formålet?
• Eng/beite/kombinasjon
• Økologisk/konvensjonelt
• Kort-/langvarig 
• Krav til fôrkvalitet

Basert på Sanderson 2007 m. fl.  Can. J. Plant Sci

6. Frøblanding som passer 
til formål 

2. Hvilke arter 
kan oppfylle 
formålet 3. Hvilke arter

er de viktigste 
av disse

4. Hvilke arter takler 
miljøforholdene
på stedet5. Hvor mange 

arter er nødvendig



Sveitsisk system basert på varighet, sammensetning og
bruk, samt vekstforhold

Blandinger: for 2 år for 3 år
for 4 år
og flere år

rødkløver

SM 200 SM 330 SM 440

kvitkløver

hundegras

timotei

engsvingel

italiensk raigras

flerårig raigras

rødsvingel

engrapp

engrevehale

for beite for beite

rødkløver

For vedlike-
holdssåing

SM 440 SM 460 SM 480 SM 440U

kvitkløver

timotei

flerårig raigras

rødsvingel

engrapp

for 4 
og flere år

kamgras

kvein

Basert på presentasjon D. Suter and O. Huguenin-Elie, 2016



Eksempel

SM 330

Timotei, engsvingel og kvitkløverblanding for 3 års varighet, 

med hundegras ved gode vekstforhold

Basert på presentasjon D. Suter and O. Huguenin-Elie, 2016



Norske frøblandinger

• Satt sammen etter to kriterier – bruksmåte og hardførhet. 

• Bruksmåte – beite, silo, kombinasjon

• Hardførhet  
– Artsvalg  (Eks flerårig raigras stort sett blir brukt bare i kystnære strøk i Sør-Norge). 

– Tilpassing av sorter i de ulike artene 

• De fleste blandingene er timoteibaserte. 



• Er det forskjell i avling og avlingsstabilitet i monokultur og blanding av 
artene ?

• Er egenskaper artene har viktig i blanding?

• Eller er antall arter viktig?

• Er dette stabilt over år og for ulike steder ?

• Hvordan påvirker N-gjødsling dette ?

FOREFF – forsøk med artsblandinger



Forsøk med artsblandingerHolt

Særheim

Kvithamar

Løken
Fureneset 

• 5 Steder

• Nitrogennivå –normalt for området og lavt 
dvs. halvparten av «normalt»

• 7 arter 

• Monokulturer 

• Artsblandinger med
– Ulikt antall arter 

– Ulik fordeling mellom de ulike artene

– Kløver / gras

• Centroid – likt innhold av alle arter



Arter - sort Etablerings-

hastighet

Varighet

Raigras – Figgjo Gras Rask Kortvarig

Timotei - Grindstad Medium

Engsvingel - Vestar

Engrapp – Knut Langsom Langvarig

Engkvein - Leikvin

Rødkløver –Gandalf Belgvekst Rask Kort/Medium

Kvitkløver - Litago Langsom Medium



1. Års eng – snitt for alle steder

• Høyest avling - 25 % raigras, timotei, engsvingel 
og rødkløver 

• Lavest miks - 50 % engsvingel og 50 % engkvein
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• Høyest avling - 25 % raigras, timotei, engsvingel 
og rødkløver 

• Lavest miks - 50 % rødkløver og 50 % kvitkløver



2. Års eng –mye tørke 

• Høyest avling -1/3 timotei, 1/3 engsvingel og 
1/3 rødkløver

• Lavest miks - 50 % engsvingel og 50 % engkvein

• Høyest avling i blanding med 40 % timotei, 40 % 
engsvingel,  7 % engrapp, 7% engkvein og 6% kvitkløver

• Lavest miks - 50 % rødkløver og 50 % kvitkløver
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3. Års eng

• Høyest avling i blanding med 20 % av alle 5 gras
• Lavest miks - 50 % engsvingel og 50 % kvitkløver

• Høyest avling - 40 % timotei, 7 % engrapp, 7% engkvein, 
40 % rødkløver og 6% kvitkløver

• Lavest miks - 50 % engsvingel og 50 % engkvein
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Oppsummert

• Generelt – blandingene gjorde det bedre enn 
monokulturer – og meravlingene ofte høyere enn 
monokulturen med høyest avling

• Positiv effekt av å blande gras i forhold til 
monokultur

• Positiv effekt av å blande rød- og kvitkløver

• Sterk positiv effekt av å  blande kløver og gras, 
men denne effekten ble redusert ved normal i 
forhold til lav N-gjødsling

Foto: Marianne Vileid Uleberg 



Videre

• Ser ikke effekt av å blande raskt etablerende med 
langsomt etablerende på avling (så langt)

• Den positive effekten av kløver på avling ble redusert 
ved normal i forhold til lav N-gjødsling

• Vi skal framover analysere effekter på fôrverdi og 
botanisk sammensetning over år



Takk for oppmerksomhet


