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Gödselkalkylen i VERA

Pernilla Kvarmo

Jordbruksverket

Gödselkalkylen i VERA

› Vad kan jag använda Gödselkalkylen i VERA till?

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

lång sikt

› Jämföra spridningstidpunkter - både miljömässigt och 

ekonomiskt

› Räkna på värdet av gödsel som man säljer eller tar emot

› Du kan använda data från Stallgödselberäkningar för befintliga 

kunder eftersom den ligger i Vera 

› Stallgödselkalkylen på webbplatsen mycket lik 

Gödselkalkylen i Vera, länk http://greppa.nu/vara-

tjanster/rakna-sjalv/stallgodselkalkylen.html

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

http://greppa.nu/vara-tjanster/rakna-sjalv/stallgodselkalkylen.html
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Mata in djurslag

› Ser ut som i Stallgödselberäkningarna 

› Lägg in djurslag i Gödselkalkylen eller där

Foto: Janne Andersson

Inköpt organisk gödsel

› Inköpta/ mottagna biprodukter 

och stallgödsel från andras djur

› Lägg in i Gödselkalkylen eller i 

växtnäringsbalansen

› Observera att näringsinnehållet 

NH4-N ska anges som en andel 

av totalkvävet
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Växtnäringsbalansen -

lägg in organisk gödsel

› Lägg in i 

Växtnäringsbalansen -

bocka i Gödselkalkylen 

på produktkortet

› Välj eller lägg till Egen 

produkt, glöm inte att 

ange gödseltyp 

› Observera att 

näringsinnehållet NH4-N

ska anges som en andel 

av totalkvävet

Lägg in en Egen produkt

› Lägg in Egen produkt, välj gödseltyp

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

› Ändra lagrings-teknik och -behov som i Stallgödselberäkningarna

Foto: Mårten Svensson

Välj gödselslag

› Räkna på ett gödselslag i taget, markera med knappen

› Möjligt att lägga in egna analysvärden

› OBS! NH4-N anges med analysvärdet och inte en andel till skillnad 

från under Egen produkt

› Du kan lätt gå tillbaka och ändra eller byta gödselslag



2019-10-22

5

Ekonomi

› Gödselns ekonomiska värde

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

emot sätter och hur markkartan ser ut

› Pris kommer från senaste versionen av Rekommendationer för 

gödsling och kalkning, ändra om du har något annat. 

› Ekogårdar värderar antagligen sin näring högre.

› Kväveeffekt på lång sikt – beror på mängd ts som tillförs. 10 kg kväve 

per ton ts stallgödsel, tillgängligt på 30 års sikt. 

› Ökad bördighet - mikronäring och ökad koltillförsel med gödseln

Skördevärde och transport

› Skördevärde

› Skördevärdet används i beräkningen av markpackningskostnaden. Ändra om 

du har något annat. Defaultvärden från Rek för gödsling och kalkning

› Transportkostnader

› Lägg in avståndet till fältet och lassets vikt

› Linjär modell för kostnad med traktor eller lastbil gånger avståndet. Kostnad för 

traktor nu 6 kr/tonkm, ska sänkas till 3.

› Ändra om du har något annat
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Spridare
› Fyll i jordart och giva - underlag till markpackningsmodellen 

och miljöindex

› Välj gröda att sprida på, tidpunkt för spridning och 

nedbrukningstid – påverkar ammoniakförluster och 

markpackningsmodellen 

› Spridare - du får upp de spridare som passar till 

gödselslaget, ändra bredd, vikt och kostnad.

› Matarslang – packningskostnaden är satt till 0, p.g.a. vikten 

på lasset borde alltid understiga den där packningen är 

skadlig. I modellen tas bara lassets vikt med och inte 

traktorns. 

Ordentlig 

jordkontakt 

= harvning

Foto: Mårten Svensson

Vad ingår i Markpackningsmodellen? 

Underlag ca 400 försöksår! 

1. Effekter på det aktuella årets gröda av återpackning i matjorden 

efter plöjning

a) Optimal återpackning, mer eller mindre än den ger skördesänkning

b) Varierar mest med nederbörd, även körspårens fördelning över fältet 

2. Effekter i matjorden som finns kvar efter det att fältet plöjts

a) Beror mest på körsträcka och ekipagets vikt, markfuktighet och ringtryck

3. Effekter av packning i alven 

a) Liknar punkt 2 men matjorden fungerar som en kudde för alvpackning. 

Testades vid körning med dumpers på våt mark!

4. Effekter av körning i växande gröda, främst i vall

a) Beror mest på mekaniska skador i vallen och 

mindre på jordart. Skadorna är oftast inte kvar 

mellan åren 

Källa:  Arvidsson & Håkansson, 

Jordpackning vid stallgödselspridning 

Foto: Mårten Svensson
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Rapport

› Gödselns värde efter 

spridning rankat från 

högsta till lägsta, kr/ton

› Värde efter spridning = 

värde före spridning-

kostnader för spridning –

transport –

markpackning -

ammoniakförluster 

› Miljöindex = risk för 

fosfor- och kväveförluster 

som  utlakning och 

lustgasavgång
(tidigare bara kväveförluster)


