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Yttrande 

Förslag till ändringar i KRAVs regler 2019-2020 

Hushållningssällskapens Förbund har beretts möjlighet att yttra sig över ”Förslag till ändringar i 

KRAVs regler 2019-2020”. Yttrandet har skrivits av hortorådgivarna Anna-Mia Björkholm, Oskar 

Hansson och Thilda Håkansson på HIR Skåne. 

 

KRAVs ändringsförslag består av flera delar. Vårt remissvar rör endast ”Spridningsvillkor för 

gödselmedel med animaliska biprodukter, regel 4.8.4.” 

Hushållningssällskapets Förbund ställer sig positivt till den regelförändring som föreslås gällande 

spridningsvillkor för gödselmedel med animaliska biprodukter. Att villkoren föreslås utgå från ätlig 

växtdel finner vi rimligt.  

Gödselmedel baserade på animaliska biprodukter har en förhållandevis stor andel växttillgängligt 

kväve och ofta relativt lågt fosforinnehåll i förhållande till kväveinnehållet. Produkterna passar bra för 

att tillgodose de behov grönsaker och bär har.  

De finns i dagsläget få rimliga alternativ till att tilläggsgödsla dessa grödor under tillväxtperioden.  Då 

all gödsling läggs innan plantering/sådd riskerar näringsämnena inte komma grödan fullt tillgodo.  

Det leder både till minskad skörd och sämre kvalitet på produkten med ojämn och obalanserat upptag 

vid fel tidpunkt. Det riskerar också att öka utlakningen av växtnäring. Det vore därför mycket 

värdefullt att kunna använda dessa produkter för att tilläggsgödsla grönsaker, bär och frukt, vid 

tidpunkter som är mer anpassade efter grödans näringsbehov.  Gödselmedlen kan, i jämförelse med t 

ex stallgödsel, användas med stor precision vilket är positivt för såväl miljön som för grödans 

utveckling. Produkterna är lätta att hantera och kan idag spridas med stor noggrannhet och direkt 

myllning vid odling både på bädd och plan mark.  

I remissunderlaget framgår att Jordbruksverket just nu utreder vilka tekniker som gör det möjligt att 

sprida rötrest/gödselmedel med animaliska biprodukter i växande gröda mellan raderna utan att träffa 

ätliga växtdelar. Denna teknik anser vi på Hushållningssällskapens Förbund redan finns i form av 

olika radgödslingsutrustningar med direkt myllning. 
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