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› Miljörådgivare på HIR Skåne

› Som rådgivare inom Greppa Näringen jobbar 

jag med: 

› Enskild rådgivning 

› Gruppaktiviteter 

› Rådgivningsexpert för växtnärings-

balansmodulerna 1A, 1B, 10B, 10D
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› Hästar stor – 500 kg

› Hästar ponny – 300 kg



› Djupströgödsel

› Stallperiodens längd

› Lagringsbehov

› Jordbruksföretag

› 6 el. 8 mån

› Betesdjur

› Strömedel



Definition Jordbruksföretag

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel 

eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma 

driftsledning som:

› brukar mer än 2,0 hektar åkermark (ägd och/eller arrenderad 

åkermark) och eller brukar minst 5 hektar jordbruksmark 

(åkermark + betesmark)

› äger en djurbesättning som någon gång omfattat minst 10 

nötkreatur eller 10 suggor eller 50 svin eller 20 får och lamm 

eller 1 000 fjäderfä

› bedriver yrkesmässig trädgårdsodling på minst 2 500 

kvadratmeter frilandsareal eller 200 kvadratmeter växthusyta



Lagstadgad Lagringskapacitet

› 8 mån i Skåne, Halland, Blekinge, Gotland, 

Öland och känsliga kustområden

› Övriga känsliga områden 

och övriga delar av landet

10 – 100 de > 100 de

6 mån 8 mån 





› Om de har egen spridning



› Dela upp

› Åker

› Naturbete

› Kg ts totalt/djur/dag

› Kg ts bete/djur/dag

› Övrig utfodring ute



Post i beteskortet: Betyder: Gödseln hamnar i/på:

Kg ts totalt/djur/dag Hur mycket varje djur 

äter per dag

Lagringsbehållaren om 

inget anges på 

nedanstående poster

Kg ts bete/djur/dag Hur mycket av det djuret  

äter som utgörs av bete

Betet

Övrig utfodring ute kg 

ts/djur/dag

Hur mycket av det djuret  

äter som utgörs av 

övrigt foder ute eller 

inne och där man vill att 

gödseln ska hamna på 

betet

Betet



› Sommarbete
› Äter endast 

betesgräs

› All gödsel i hagen

› Rasthage 

som mockas
› Äter endast inne

› All gödsel i 

lagringsbehållaren

› Gödslar hälften 

inne resp. ute
› Äter lite bete

› Får även foder 

ute/inne som 

gödslas på betet

Exempel beteskort





Näringsinnehåll och värde

› Även gödselkalkylen i VERA eller på hemsidan

› Stallbalans i VERA för eget vn-innehåll







Godkänd lagring

› Gödsellagringen ska vara utformad så att det 

inte läcker eller rinner av från den

› Bra lagring kan vara:

› Lagring på betongplatta 

› med eller utan stödmur

› Lagring inne i stallet 

› exempelvis i djupströbädd

› Lagring i container som töms regelbundet

› Om krav finns på lagringskapacitet och denna kapacitet inte 

ryms i container, behöver du söka dispens från länsstyrelsen



Tillfällig lagring av gödsel

› Stuka i fält

› Kan inte räknas in som ”lagringskapacitet”

› Finns inte något generellt förbud, men inom 

vattenskyddsområden och inom detaljplanelagt områden 

kan specifika regler finnas. Kontakta kommunen.

› Följ Jordbruksverkets allmänna råd vid lagring i fält (se 

SJVFS 2004:62, sid 7)



› Gödselmängd att 

sprida eller

avyttra



Fosfor på betet



Lycka till med beräkningarna!


