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Høstrug ble testet flere steder i Nord-Norge i fjor, og for mange fungerte den nye veksten 

utrolig bra. Det er alltid spennende å teste en ny kultur – som også viste seg å ha et stort 

avlingspotensiale. 

Tre viktige faktorer for å lykkes med høstrug:  

• Tidlig såing (for å få lang nok vekstsesong)  

• Ikke for vått i sesongen (drukner ved for mye regn) 

• Nok varme! 

 

Smakelig beite 

Skal vi satse på denne blandingskulturen, må det brukes et areal hvor vi kan så tidlig i mai på 

godt drenert jord. Høstrugen etablerer seg raskt og utvikler et godt rotsystem. Blandingen gir 

lite fiber, men har god smakelighet. Beitekyrne må høste ofte, ikke la rugen bli mer enn 15 cm 

høg. Blandinga gir kyrne mye protein, sukker og kalium. Viktig å supplere med fiberrikt 

grovfor, noe erfaringene viser at kyrne har stor appetitt på. Enten på forbrettet når de 

kommer inn - eller at de har tilgang til ekstra beiteareal av litt dårligere kvalitet. 

 

Erfaring fra Salten 

På Kløkstad nord for Bodø sådde Magne Kristensen 30 dekar høstrug og raigras i fjor vår. 

Kornet kom i jorda 16. mai på lett sandjord med fine fuktforhold. Resultatet ble ei jevn og god 

spiring av både korn og raigras. Han brukte 5,8 tonn storfegjødsel, deretter Fullgjødsel® 25-2-

6 mellom andre slått og til beite. Det ble utrolig tørt utover våren og veksten stoppet opp. 

Han valgte å la veksten bli 25 cm før han slo den og la den i rundball. Avlinga ble slått en gang 

til, mens tredje runde høstet kyrne selv. Kristensen tok forprøve av avlinga og de tre 

høstingene ble beregnet til 660 Fem pr dekar, noe han var godt fornøyd med. 

Erfaringen fra fjorårs sesongen har gjort at Magne i år planlegger å tredoble arealet med 

høstrug + raigras. Målet er å få sådd arealet enda tidligere enn i fjor, og få brukt det til beite 

flere ganger gjennom vekstsesongen. Han har fullforblander og ser ikke bort fra at deler av 

avlingen havner i rundball i år også. "De melker godt om de får det på forbrettet eller eter det 

på beite" er hans kommentar.  

 

  



Reparasjon av beite 

Kristensen prøvde også å direkteså både høstrug og raigras i et gammelt, glissent beite. 

Resultatet ble svært bra; Kyrne åt godt gjennom hele beitesesongen og det var rask etablering 

av både rug og rai på skiftet. Dette arealet inneholder mye stein og er derfor lite aktuelt å 

drive jordarbeiding på ofte.  

 

Sorter, såmengder og sådybder av høstrug og italiensk raigras 

Høstrug: Det er ikke viktig hvilken sort du bruker, og tilbudet av "populasjonsrug", som 

Felleskjøpet melder om, har en pris på kr 8,50 pr kg.  Bruk 10 – 12 kg pr dekar, sådybde 2-3 

cm. 

Italiensk raigras: Her er heller ikke sorten viktig, men at det er Italiensk og ikke Westerwoldsk. 

Raigraset overtar når høstrugen avslutter veksten utover høsten. Bruk 3 kg pr dekar, kun lett 

nedharving.  

 

Stell i vekstsesongen 

Puss beitene iallfall mellom annenhver avbeiting. Må tilføres litt gjødsel for hver beiterunde 

for å holde oppe kvalitet og mengde.  

 

 

 

Høstrugen såes med dette utstyret. Deretter bruker han en Einbøck såmaskin til raigraset med ei lett fingerharv. 

Avslutningsvis tromling for å få god jordkontakt og holde på jordfuktigheten som kan være utfordrende på våren 

på den lette sandjorda. Foto: Magne Kristensen. 


