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Gödselkalkylen i VERA

› Varför använda Gödselkalkylen i VERA?

› Jämföra spridningstidpunkter

› Få ett ekonomiskt underlag till vad gödseln är värd på fältet och 

på lång sikt

› Återanvända data från Stallgödselberäkningarna som redan är 

inlagda

› Upprop av alla som är med

› Hur? Vi visar en flik i taget

› Frågor – säg till i chatten så håller Katarina lite koll

› Hör av dig till VERA-supporten om du har frågor senare

› Avslutning



Djurslag

› Man kan välja på samma djurslag som i Stallgödselberäkningarna 

› Antingen lägga in här eller i stallgödselberäkningarna



Inköpt organisk gödsel

› Biprodukter och stallgödsel från andras djur

› Antingen lägga in här eller i växtnäringsbalansen, visa bock på 

kortet

› Lägg in egen produkt, välj gödselslag viktigt

› Obs näringsinnehållet av NH4-N ska anges som en andel av 

totalkvävet, inte utifrån en analys



Växtnäringsbalansen, lägg in 

organisk gödsel



Egen produkt

› Lägg in egen produkt, välj gödseltyp annars kommer det inte med

› Lägg in NH4-N som en andel av totalkväve (inte analysvärdet)



Lagring

› Ändra lagringsteknik och lagringsbehov som i stallgödsel-

beräkningarna



Välj gödselslag

› Räkna på ett i taget, markera med radioknapp

› Möjligt att lägga in egna analysvärden och spara dem

› OBS ammoniumkväve från analysen, som ett tal och inte en andel

› Kan lätt gå tillbaka och ändra



Ekonomi

› Gödselns ekonomiska värde

› Ändra fosfor- och kaliumeffekt beroende på vilket värde den som tar emot 

gödseln vill ha

› Pris kommer från senaste versionen av Rekommendationer för gödsling och 

kalkning, ändra till något annat om du har. Ekogårdar värderar antagligen sin 

näring högre

› Kväveeffekt på lång sikt kommer från mängd ts som tillförs. 10 kg kväve per 

ton ts stallgödsel som tillförs räknar vi med, tillgängligt på 30 års sikt. Fasta 

värden beroende på ts-innehåll 

› Ökad bördighet är bl.a. mikronäring och ökat kolinnehåll



Ekonomi – spridare och 

transportkostnader
› Skördevärde

› Markpackningskostnaderna beräknas utifrån skördevärdet på grödan

› Defaultvärden utgår ifrån de som finns i VERA, i gödslingsplanen. Ändra om du 

har något annat.

› Backa till default för hela raden med den gröna pilen

› Transportkostnader

› Lägg in tur och retur till fältet, alltså avståndet gånger två

› Kostnader med traktor eller lastbil gånger avståndet, linjär modell



Spridare
› Fyll i jordart och giva - underlag till markpackningsmodellen och även miljöindex

› Välj gröda att sprida på, tidpunkt för spridning och nedbrukningstid –

ammoniakförluster och markpackningsmodellen påverkas

› Vi har försökt att rensa bort omöjliga spridningstidpunkter, som nedbrukning 1 t 

vårbruk höstsäd tex men det kan finnas några kvar

› Spridare - du får upp de spridare som passar till gödselslaget, ändra värden om du 

har något bättre. Byter du gödselslag rensas spridarna och du måste välja igen. 

Kommer du tillbaka till samma gödselslag kommer den spridare upp som du valde 

tidigare.



Rapport

› Gödselns värde efter 

spridning rankat från 

högsta till lägsta

› Värdet efter spridning= 

värde före spridning-

(kostnader för 

spridning+ transport+ 

markpackning+ 

ammoniakförluster) 

› Miljöindex=både risk 

för fosfor- och 

kväveförluster -

utlakning och lustgas 

(tidigare bara 

kväveförluster)



Frågor

› Ytterligare frågor?

› Kontakta supporten vera@jordbruksverket.se

› Manual 

http://www.greppa.nu/administration/vera/manual.4.2c61a9f114f3

d34570450dde.html

mailto:vera@jordbruksverket.se
http://www.greppa.nu/administration/vera/manual.4.2c61a9f114f3d34570450dde.html

