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Modul 11E, Kvävestrategi EKO
• Modulens innehåll och fokus

• Hur jag praktiskt lägger upp det
– Första besöket, den teoretiska genomgången

– Andra besöket, fältrundan

– Rapporten/rapporterna

• Exempel från verkligheten
– Mjölkgården på Öland med egen biogasanläggning 

– Dikoproducenten i Loftahammar 

– Växtodlingsgården utanför Linköping 





Kvävestrategi på ekologiska gårdar - Greppa ADM

https://adm.greppa.nu/radgivning/kvavestrategipaekologiskagardar.4.1bc5b83316258284bb31ce2.html


11E är en omfattande modul!
• Krav och rekommendationer för Greppa Näringens 

verksamhet 2021–2022

Fokus ligger på
• Gödslingsplanering
• Strategier för att hantera rotogräs

Utlakning
Klimat

https://adm.greppa.nu/download/18.32aa83a617838fd24ba3e447/1615972544134/krav-och-rekommendationer-2021-2022.pdf


Det personliga mötet

Behov?
Förväntningar?

Upplägg?

Anpassa!
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Hur jag praktiskt lägger upp det
• Första besöket, teori och samtal

– Beräkningar i VERA

– Rapport till lantbrukaren

• Andra besöket, fältrunda och återkoppling
– Rapport till lantbrukaren



Teori och samtal om åtgärder

Gödsling

Gödslingsplan

Utlakning

m.m.m.m.

Växtföljd

• Förutsättningar?

• Intresse?

• Möjligheter?



Fältrunda och återkoppling

Ogräs

Rotogräs

Örtogräs

m.m.Timing

Redskap

• Problem, förekomst?

• Möjligheter?



Exempel från verkligheten

Mjölkgården på Öland med egen biogasanläggning 

Dikoproducenten i Loftahammar 

Växtodlingsgården utanför Linköping



Mjölkgården på 
Öland med egen 
biogasanläggning

Begränsad 
egen areal

Majs, vall 
och helsäd 

+ bete

Fokus på 
djuren 

(intresse)

70 kor + 
rekrytering

Lätta 
jordar

Flytgödseln 
förädlas till 
biogödsel

Bra skördar, 
men dålig 
kvalitet



Mjölkgården på Öland med egen 
biogasanläggning - Åtgärder

• Vallbrotten
– Vårplöjning

• Majsen
– Rotation mellan skiften

– Fånggröda 

• Växtföljden
– Förnya vallar (mer protein, mindre ogräs, högre skörd)

Nyttja kvävefixeringen! Skapa kvalitet! (minskat behov av inköp)

• Biogödseln
– Spridningstidpunkter

Väder! Mer gödsel på våren!

Kompetens!



Dikoproducenten 
i Loftahammar

Marginellt 
inköp av 
näring

Vall och spannmål 
(tröskning/helsäd)

vall-vall-vall-vall-spm

30-tal dikor
Charolais

Kletgödsel 
(skrapgång) 

och 
djupströbädd

Dåliga 
insådder pga

torka och 
skyddsgröda

Mycket 
kustnära, 

torrt!

Lerjordar

”Extensiv” 
produktion



Dikoproducenten i Loftahammar 
- Åtgärder

• Kväveoptimering

• Liten utlakningsrisk i nuläge

• Vallbrotten
– Senare på hösten

• Gödsellager
– Ombyggnation 

• Växtföljd och uthållighet
– Kortare liggtid på vallen, högre skörd, mer utrymme för spannmål och 

bättre växtföljd för klövern

– Hönsgödsel, inköp

Gröda Gödsel

Vall -

Vall Fastg + hönsg, vår

Vall Fastg + hönsg, vår

Rågvete -

Havre/Ärt ins -



Växtodlingsgården 
utanför Linköping

Liten djurhållning 
med 40 stutar och 20 

tackor (konv)

Omläggning till 
eko på g! 

65 ha i steg 1

185 ha åker, 
spannmåls-
dominerat

Mestadels 
styv lera

Nytt 
generationsskifte



Växtodlingsgården utanför Linköping
- Åtgärder

• Vårplöjning på lätta jordar

• Introduktion av höstraps
– Kväveoptimering vallbrott/träda

• Växtföljd och förfruktseffekter

• Ogräs
– Vallbrott och svartträda

– Stubbearbetning

– Ogräsharving

– Radhackning 

– Tistel, problemområden och strategi

Mitt i 
förändring!

Konventionellt 
nuläge

Strategi för 
ekologisk 

produktion



Tack för mig!
madeleine.wistrom@hushallningssallskapet.se

070-829 08 27

mailto:madeleine.wistrom@hushallningssallskapet.se

