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Kväveoptimering för bättre lönsamhet och 
lägre lustgasutsläpp i spannmålsodling



Vision inom Energi & klimat
”Den klimatsmarta gården” 
kompetensutveckling 5bcd 2014-2022-2024 (redovisas 2025)

Energi- och klimatsmarta landsbygdsföretag
för en hållbar utveckling

Övergripande mål: Projekten ska stimulera konkurrenskraftiga 
klimatsmarta företag som bidrar till att minska 
växthusgasutsläppen i samhället. Det bidrar vi till genom 
kompetensutveckling inom företagen kring hur jordbruket kan

• bli mindre beroende av fossil energi och energieffektivisera
• producera långsiktigt hållbar bioenergi 
• producera livsmedel och foder med låga klimatavtryck 
• förbättra sin konkurrenskraft genom miljöprofilering



På gång
• Nationell upphandling av kurser i 

sparsam körning
• Nationell upphandling av Energikollen 

20A
• Utveckling av tre nya 

”gruppaktivitetsmoduler” mm
• Intresset för biogasträffar och enskild 

biogasrådgivning ser ut att öka när 
restriktionerna släppt



› Skriv ut era namn i Zoom genom att gå in på 
”Participants”, markera ditt namn, gå in på ”More” och 
”Rename”

› Ha din mikrofon på mute för att säkerställa god 
ljudkvalitet som möjligt

› Skriv gärna frågor i chatten
› Om du får problem av något slag, skriv eller ring till 

Anna Hagerberg (anna.hagerberg@jordbruksverket.se; 
036-15 51 31) för support 

Praktiska detaljer

mailto:anna.hagerberg@jordbruksverket.se


› Det innebär att:
› Alla deltagare kommer vara mutade så länge 

föreläsarna pratar

› Efter varje föreläsning kommer vi stänga av 
inspelningen och ha en kort frågestund där ni får 
möjlighet att ställa frågor

Kursen kommer att spelas in



Tid Programpunkt Föreläsare

10.00 - 10.15 Inledning
Anna Hagerberg och Emelie 
Andersson
Jordbruksverket

10.15 - 10.40 Jordbrukets klimatpåverkan Maria Berglund
Hushållningssällskapet

10:40 - 11:00 Paus Paus

11:00 - 11:30 Vad orsakar lustgasutsläpp från 
marken?

Magdalena Wallman
RISE

11:30 - 12:00
Hur kan vi minska på 
lustgasutsläppen med hjälp av 
kväveoptimering?

Magdalena Wallman
RISE

12:00 - 13:00 Lunch Lunch

13:00 - 13:30 Riskminering och 
gödslingsstrategier

Gunilla Frostgård
Jordbruksverket

13:30 - 14:00 Praktiska åtgärder för att minska 
på utsläppen

Johan Kullsand
Hushållningssällskapet

14:00 - 14:30 Frågestund och Diskussion

Kursprogram
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