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Gödselmedel inför 2015 
Priserna på pelleterade gödselmedel höjdes rejält förra året, men har sedan dess legat 
ganska stilla. Priserna i tabellen är aktuella just nu, det är svårt att säga hur de kommer 
att utvecklas framöver, men vi rekommenderar att ni planerar för inköp av kommande 
års gödselbehov nu om ni inte redan har gjort det. 

Nedan följer en presentation av de gödselmedel som finns på marknaden, med några 
stallgödselslag som jämförelse Vi har även tagit med rötresten från den nystartade bio-
gasanläggningen i Jordberga. Den är KRAV-godkänd med förbehåll idag eftersom det 
ännu inte finns någon produkt att ta prov på. 

Produkt Form & innehåll  Tot-N %  P %  K %  S %  
Kr/kg 
vara* 

Kr/kg 
tot-N**

Säljs  
av 

Biofer  
10-3-1  

Pellets av köttmjöl, 
fjäderfägödsel 

10,1  3,0 0,9  0,6  4,00 40 
Lantm. 
DLA 

Biofer 
9-3-4 

Pellets av köttmjöl, 
kyckl.gödsel, vinass 

8,8 2,7 3,6 2,1 4,40 50 
Lantm. 
DLA 

Ekogödsel 8-
3-5-3  

Pellets köttmjöl o  
vinassrest 

7,8  3,2  4,9  3,1  4,20 53 
Ekoväx, 
SvF m.fl 

Ekogödsel 9-
4-0  

Pellets köttbenmjöl  9,3  4,1  0,4  0,6  4,35 47 
Ekoväx, 
SvF m.fl 

Ekogödsel 
4,4-1,5-2 

Pellets hönsgödsel o  
vinassrest 

4,4 1,5 2,4 0,6 2,40 54 
Ekoväx, 
SvF m.fl 

Vinass,  
dansk 

Flytande biprodukt 
från jästproduktion 

3,2 0  7,0  3  1,75 54 
Lantm. 
DLA 

Organic 
1 mil 

Restprodukt från stär-
kelseind., 40 % ts 

1,9 0,4 6,0 0,6 0,55 29 
Lyckeby 
Stärkelse 

Organic 
5 mil 

Restprodukt från stär-
kelseind., 40 % ts 

1,9 0,4 6,0 0,6 0,60 32 
Lyckeby 
Stärkelse 

Organic 
10 mil 

Restprodukt från stär-
kelseind., 40 % ts 

1,9 0,4 6,0 0,6 0,70 36 
Lyckeby 
Stärkelse 

Hönsgödsel 
10 mil 

Kletgödsel 30 % ts 1,4 0,55 1,0  0,35 24  

Suggflyt 
5 km traktor 

8 % ts 0,26** 0,13 0,17  0,07 27  

Suggflyt 
5 mil lastbil 

8 % ts 0,26** 0,13 0,17  0,10 38  

Nötflyt 
5 km traktor 

8 % ts 0,18** 0,06 0,36  0,07 39  

Nötflyt 
5 mil lastbil 

8 % ts 0,18** 0,06 0,36  0,10 56  

Rötrest Jord- 
berga 1 mil 

9 % ts 0,22 0,06 0,35  0,035 16 
Swedish 
Biogas 

Rötrest Jord-
berga 5 mil 

9 % ts 0,22 0,06 0,35  0,085 39 
Swedish 
Biogas 

* Inkl frakt och spridning. Övriga näringsämnen är ej värderade vid detta kvävepris. 
** ammoniumkväve för nötflyt, suggflyt och rötrest. 

 
Förutsättningar 
Spridningskostnader: Gäller för att få ut 70 kg totalkväve (am-N för flytgödseln och röt-
rest)/ha. 20 kr/ton för stallgödsel, Vinass och rötrest 150 kr/ha för pellets och 420 
kr/ha för fruktsaft. 

Fraktkostnader: 20 öre på pelletsprodukterna, 15 öre på Vinass, 800 kr + 56 kr/km för 
fruktsaft,6 kr/km för flytgödsel med traktor samt 12 kr/mil för flytgödsel med lastbil. 

Vi har räknat på totalkväve (utom för flytgödseln och rötrest) för att lättare kunna jäm-
föra produkterna. Räkna med att ca 70 % av totalkvävet blir tillgängligt under växtod-
lingssäsongen. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Porto

Betalt

Priser stallgödsel: 20 kr/ton nötflyt och suggflyt, 190 kr/ton för hönsgödsel (exkl frakt 
och spridning). 

Markpackning – ingen kostnad medtagen. Beroende på tidpunkt, gröda, spridartyp, 
jordart och väderförhållanden kan kostnaden för markpackning variera mellan 5 och 
100 kr/ton. Exempelvis halveras markpackningen vid fördubblad arbetsbredd och på en 
styv lera är det betydligt större risk för markpackning än på en lättjord. Det kan ibland 
göra pelletsprodukterna mer intressanta. 

Fosfor och kalium är inte värderade i jämförelsen ovan. Har ni behov av dessa blir bil-
den annorlunda. Detsamma gäller naturligtvis om ni har tillgång till gödsel med andra 
priser eller annat näringsinnehåll. 

 

Kommentarer 
Läget med relativt låga spannmålspriser och höga kvävepriser gör att en viktig faktor blir 
att utnyttja inköpt kväve maximalt. Mylla alltid pelleterade gödselmedel och sprid stall-
gödsel vid så bra förhållanden som möjligt (svalt, mulet, vindstilla, slangspridning eller 
allra helst myllning). 

Pelletsprodukterna blev mindre intressant redan ifjol och vi rekommenderar att ni un-
dersöker andra möjligheter. Hönsgödsel är fortsatt intressant och rötresten från Jord-
berga ser hoppfull ut för ekoodlare i närområdet. Även Lyckeby Organic (fruktsaft) är 
förhållandevis prisvärd och har gett bra effekter i praktiken. 

Suggflyt är intressant i närområdet medan nötflyt endast är intressant från granngårdar 
eller om man behöver kalium. Både suggflyt och hönsgödsel är dock ett problem om 
man har överskott av fosfor på gården. Tänk på att ts-halt och växtnäring kan variera 
mycket i hönsgödsel, varför vi alltid rekommenderar en analys! I torrare gödselpartier 
kan fosfor- och kaliuminnehållet vara det dubbla jämfört med schablonvärdena. 

Vinass har ökat rejält i pris jämfört med ifjol och är sällan aktuell. 

 

Prioriteringar 
Prioritera kväve till höstraps, även efter bra förfrukter. Med priser på över7 kr/kg så har 
man snabbt igen en högre kvävegiva. Vårvete bör prioriteras före annan vårspannmål. 
Till höstsådda grödor rekommenderar vi inte pellets, enbart om myllning är möjligt t.ex. i 
bestånd som ska hackas eller om pelletsen myllas med skivbillsåmaskin på våren. 

 

Kalium, svavel och magnesium 
Har du behov av kalium är kaliumsulfat mest prisvärt som ett komplement till övrig 
gödsel. Kalimagnesia är ett alternativ om du även behöver magnesium. Kieserit är ett 
bra alternativ om det är svavel eller magnesium man är ute efter. På lättare jordar är det 
ofta mest prisvärt att komplettera med dessa produkter till grödor som behöver mycket 
kalium, t.ex. potatis och vall.  

Produkt K % S % Mg % Kr/kg vara* Kr/kg K** Kr/kg S** 

Kalimagnesia  24,9 18,0 6,0 3,95 16 22 

Kaliumsulfat 42,0 18,0  5,85 14 32,5 

Kieserit  20,0 15,0 3,40  17 
* Exkl frakt. **I priset per kg K värderas inte svavelinnehållet och vice versa. 


