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Växtföljd

Växtföljd Avkastning

Korn + ins 5 t/ha

Vall I 6 ton ts/ha

Vall II 6 ton ts/ha

Vall III 4 ton ts/ha

Höstvete  7 t/ha

Majs 8 ton/ha 

dessutom naturbeten på  35 ha







Analys?



Mjölkproduktionen

9 800 kg ECM



720 ton mjölk = 9000 kg mjölk per ko



10 l



snåljåp

Inget till

mig idag 

heller



Inkalvning vid 30 mån



Mjölkning? Kylning?







Kalciuminnehåll i fodret bra indikator!



0

10

20

30

40

Tillförsel

0,6 kg Solid 

per kg mjölk

17 ton N = 

120 kg N/ha



Spridning av stallgödseln

Flytgödsel

ton/ha

korn + ins 20 vår

vall I

vall II 

vall III 

höstvete  30 höst

majs 35 vår                    
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Produkter ut



Växtnäringsbalansen



Stallgödselkalkylen
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Grupparbete om rådgivningsplan

Gör en rådgivningsplan för tre år och gärna längre för 

fortsättningen av rådgivningen 

Utgå ifrån de rådgivningar som finns, räkna med 

högst två per år 

Prioritera i vilken ordning rådgivningarna ska komma 

och vilken typ av rådgivare som passar 

Motivera gruppens val. Beskriv vilka åtgärder ni tror 

behövs och vilka resultat som kan uppnås inom de 

olika områdena

Vi delar in er i grupper

utifrån vad ni jobbar med

Ta hjälp av Rådgivning

2018-2020



Vilka rådgivningar lägger du in i planen?

Fokusera på lantbrukarens 

engagemang och intresse

Ha koll på prioriteringar i de regionala 

strategierna

Börja där det finns störst möjlighet till 

förbättringar

Involvera andra och tänk utanför ditt 

område eller företag 

Uppdatera rådgivningsplanen vid 

varje besök och utgå från nuvarande 

behov 

Sälj in nya rådgivningar särskilt om 

planen är några år gammal



Förslag till rådgivning till Bertil Bondesson 
 

År Modul Motivering 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Grupperna lägger upp en rådgivningsplan

Ni kan be om hjälp genom en funktion i zoom

Gruppen ska redovisa kl.14.45-15,15, visa 

gärna en bild med rådgivningsplanen

Ni är på startbesök, modul 1Aa, hos 

Lantbrukaren Bertil Bondesson

Återsamling kl.14.45



Fallgropar

Modul Undvik på För att

12B Vallgårdar Behandlar bara ettåriga grödor

15A och 

11Aa/ 11Ab

15A handlar om 

grovfodret och 11Ab om 

kvävestrategi i öppen 

odling

Oftast går det att fokusera på det 

grovfodret eller odlingen med 

ettåriga grödor

11B Gårdar som nyligen har 

fått 11Aa eller 11Ab

Viktig del att titta i fält för att 

identifiera risk för förluster

Både 11Aa, 11Ab och 11B 

innehåller gödslingsplan

41A Gårdar med löpande 

utfodringsrådgivning

Välj hellre att fokusera på 

ungdjuren i 41B

14A Gårdar helt utanför 

prioriterade områden i 

länsstrategin

De kanske inte har möjlighet att få 

investeringsstöd för att anlägga 

våtmark, upplys om risken direkt

13I Ekologiska gårdar De odlar redan enligt integrerat 

växtskydd


