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Med integrerad odling menas ett odlingssystem där 
man minimerar de negativa miljöeffekterna utan att 
vara beroende av högre priser eller extra stödpengar. 
Detta uppnås genom att man utnyttjar de naturliga 
förutsättningarna bättre och därigenom höjer verk-
ningsgraden på de insatser som görs. 

Grunden är en varierad växtföljd som förebygger 
problem med skadegörare och ogräs. För att spara 
energi minimeras jordbearbetningen. Jämfört med 
konventionell odling används reducerade kvävegivor 
och mindre kemisk bekämpning. 

System för framtiden
Om vi blickar bakåt i tiden har priset på drivmedel 
stigit kraftigt under de senaste 30 åren. Oljan är en 

Integrerad odling

ändlig resurs som kommer att fortsätta stiga i pris. 
Samhällets önskan att minska utsläppen av koldi-
oxid för att begränsa växthuseffekten leder till allt 
högre energiskatt. Även om det sker en sänkning 
av dieselskatten 2005, är det nästan säkert att den 
långsiktiga trenden mot dyrare energi kommer att 
fortsätta. Eftersom framställningen av kvävegöd-
selmedel kräver mycket energi påverkar detta även 
kvävepriserna uppåt. 

Att hålla nere kemikalieanvändningen kommer 
även fortsättningsvis att vara viktigt, både för att 
spara kostnader och för att svara upp mot samhäl-
lets och konsumenternas krav. Allt detta pekar på 
att odlingssystem liknande integrerad odling har 
framtiden för sig.

Sedan 1991 utnyttjas Hushållningssällskapets för-
söksgård Logården utanför Grästorp till ett odlings-
systemprojekt. Hela gårdens areal på cirka 60 hektar 
har delats upp i tre olika system. Jordarten på gården 
är mellanlera med 2-3 % mullhalt. Odlingssystemen 
har utformats för att passa på gårdar utan djur. 

Förutom integrerad odling bedrivs även konven-
tionell och ekologisk odling. Projektet är inte upplagt 
för att jämföra de tre odlingssystemen utan fokus 
ligger på att kontinuerligt utveckla dem. Det över-
gripande målet för Logårdsprojektet är att utveckla 
miljömässigt och ekonomiskt uthålliga system. 

Alla tre systemen bidrar med viktiga pusselbitar 
i denna långsiktiga process. Den konventionella 
delen tjänar i första hand som referens till de andra 
odlingssystemen. Odlingen sköts på motsvarande 
sätt som på andra växtodlingsgårdar i området. 

Den ekologiska odlingen bedrivs enligt KRAV:s 
regler. Fram till 2001 har en liten mängd stallgödsel 
från sinsuggor tillförts till systemet men grödornas 
kväveförsörjning bygger huvudsakligen på odling av 

Logårdsprojektet

Karta över Logården.
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kvävefi xerande grödor.  Produkterna betalas med ett 
högre pris än konventionellt odlade och odlingen 
berättigar till miljöstöd för ekologisk produktion. 

Målet med projektet är att utveckla uthålliga 
växtodlingssystem. Med integrerad odling tas ett 
stort steg mot uthållighet samtidigt som en hög 
produktion bibehålls.

Under de nederbördrika säsongerna 1998-2000 
blev det tydligt att dräneringen på gården inte var 
tillräcklig. Detta gav utslag främst i de ekologiska och 
integrerade systemen. I det ekologiska systemet är 
man extra sårbar för vattenöverskott eftersom det 
leder till kväveförluster som man inte har någon 
möjlighet att kompensera. Det integrerade systemet 
är dessutom känsligt beroende på att plöjningsfri 
teknik inte passar under blöta förhållanden. Att man 
inte luckrar jorden lika djupt som vid plöjning, leder 
också till att det ofta blir något blötare i ytskiktet 
i samband med nederbörd och detta kan inverka 
negativt på grödan. 

Ny täckdikning
Under 2003 lades hela gården i träda och en helt ny 
täckdikning genomfördes. De nya dikena har lagts 
med ett avstånd på 8 meter. Tack vare ekonomiskt 
stöd från Sparbankstiftelserna i Grästorp, Skara 
och Lidköping och en extra satsning från Hushåll-
ningssällskapet har dräneringen kunnat göras på 
ett sådant sätt att det är möjligt att samla upp och 
analysera vattnet från varje enskilt skifte. Från och 
med hösten 2004 mäter vi nu utlakning av kväve, 
fosfor och bekämpningsmedelsrester i dränerings-
vattnet. Dessa projekt genomförs i samarbete med 
SLU och fi nansieras av SLF, Formas m fl . 

Våtmark renar dräneringsvattnet
I samband med att täckdikningen gjordes om, pas-
sade vi också på att anlägga en våtmark. Våtmarker 
eller dammar som fångar upp dräneringsvattnet en 
tid bidrar till att rena vattnet från kväve och fosfor. 
De gynnar också fåglar och andra djur och beri-
kar landskapsbilden. Det fi nns miljöstöd både för 
anläggning och för skötsel av våtmarker. Man kan 
under vissa omständigheter få 90 % av anläggnings-
kostnaderna betalda.

Nya projekt

Här justeras instrumenten för mätning av dränerings-
vatten från alla våra 18 brunnar.

Bilden kommer från ett av våra växtnäringsförsök.
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Växtföljden utgör en av de mest grundläggande 
byggstenarna i ett odlingssystem. Den konventio-
nella växtföljden domineras av höstvete och havre. 
Tanken är att den skall spegla hur det ser ut på en 
normal växtodlingsgård i området. Någon träda 
ingår inte i växtföljden eftersom behovet av träda 
ändå uppfylls för gården som helhet. Detta förhål-
lande motsvarar upplägget på en gård som väljer att 
ha sin träda fastliggande på ett eller fl era bestämda 
skiften. 

I den ekologiska och integrerade odlingen är 
målsättningen att utforma växtföljden så att den 
förebygger problem med skadegörare och ogräs. 
Det innebär att det skall vara en bra blandning 
mellan olika växtslag och att konkurrenskraftiga 
grödor skall prioriteras. Växtföljden måste även vara 
så självförsörjande som möjligt på kväve, genom 
ett optimalt utnyttjande av kvävefi xerande grödor. 
Samtidigt skall den vara utformad så att risken för 
växtnäringsförluster minimeras. Detta uppnås ge-
nom att marken hålls bevuxen under så stor del av 
året som möjligt. 

För att gynna markstukturen skall det fi nnas 
grödor med djupt och kraftigt rotsystem. Exempel 
på sådana grödor är rödklöver, lusern och höst-
raps. Den integrerade växtföljden måste ge goda 
möjligheter till reducerad bearbetning. Det innebär 
att grödor med gemensamma sjukdomar som kan 
överföras via växtrester inte bör följa på varandra. 

Marknad
Ovanstående biologiska krav måste vägas samman 
med marknadens efterfrågan. Samarbete mellan en 

växtodlingsgård och en djurgård kan vara ett sätt att 
skapa en lokal marknad och förbättra grödfördel-
ning på bägge gårdarna. 

När det gäller raps har priset stadigt hållit sig 
på dubbla spannmålspriset eller något däröver de 
senaste fem åren. Det gör att oljeväxter står sig bra 
ekonomiskt i jämförelse med spannmål. Rapsen är 
efterfrågad både till livsmedel, foder och drivmedel 
och allt talar för att prisnivån kommer att vara fort-
satt konkurrenskraftig.

För ärter och åkerbönor har det varit ett sämre 
läge. Dessa grödor styrs i hög grad av sojapriset. 
Dyrare båtfrakter och uppmärksamhet kring sojaod-
lingens miljökonsekvenser, talar för att det kommer 
att bli högre efterfrågan på inhemska proteingrödor 
framgent. Vallen är oerhört värdefull i en växtföljd 
eftersom den höjer mullhalten, gynnar daggmas-
karna och lämnar en förbättrad struktur efter sig.

Sund växtföljd för framtida skördar

 För dem som inte har någon möjlighet att an-
vända eller sälja vallfoder, återstår möjligheten att 
utnyttja trädesarealen till gröngödsling. En tvåårig 
gröngödslingsvall med rödklöver och lusern som 
vi använder på Logården är naturligtvis mycket bra 
ur biologisk synpunkt, men ekonomiskt kostsam på 
kort sikt. I framtiden kan det kanske bli efterfrågan 
på vall för framställning av biogas. Det skulle i så fall 
gå hand i hand med mera uthålliga odlingssystem.  

Lycklig är den som har många maskar.

Blommande åkerbönor.
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År Konventionellt (A) Ekologiskt (B) Integrerat (C)

1 Havre Åkerböna + fånggröda Åkerböna + fånggröda

2 Höstvete Vårvete + ins. Vårvete + ins.

3 Havre Träda/Gröngödsling Träda/Gröngödsling

4 Höstvete Höstraps Träda/Gröngödsling

5 Höst-/Vårraps Höstvete + ins. Höstraps

6 Höstvete Träda/Gröngödsling Höstvete + fånggröda

7 Råg Havre 

Växtföljderna på Logården som de ser ut för närvarande

För att åstadkomma ett mer uthålligt system behöver 
man vidareutveckla jordbearbetningen, eftersom det 
fi nns en rad problem förknippade med traditionell 
teknik:

Maskinkostnaderna är en dryg post i växtod-• 
lingsgårdens ekonomi och jordbearbetningen är 
dessutom ganska tidskrävande.  
Jordbearbetning och sådd står för en stor del av • 
den totala energiförbrukningen i växtodlingen. 
Vid traditionell jordbearbetning med plöjning • 
bildas ofta en plogsula, dvs ett skikt med packad 
jord direkt under matjordlagret. Detta hämmar 
rotutvecklingen och vatteninfi ltrationen
Den kraftiga omblandning av jorden som uppnås • 
vid plöjning bryter av naturliga strukturer i form 
av maskgångar, sprickor och gamla rotkanaler. 
Jordbearbetning stimulerar nedbrytning av det or-• 
ganiska materialet i marken och leder till frigörelse 
av kväve. Att minimera jordbearbetningen på hös-
ten kan därför minska risken för kväveläckage. 

Plöjningsfri odling
För att få ett mer energisnålt system, minimera 
risken för kväveläckage och gynna de naturliga 
strukturuppbyggande processerna i marken, har vi 
strävat efter att minimera jordbearbetningen i den 
integrerade odlingen. Mellan 1992 och 2002 drevs 
den helt plöjningsfritt. 

Jordbearbetningen har främst gjorts med kultiva-
tor och bearbetningsdjupet har hållits på 5-15 cm. 
Såbäddsberedning och sådd har oftast gjorts med 
harv och konventionell såmaskin. Rapidsåmaskin 
har utnyttjats i något större omfattning jämfört med 
de övriga systemen. 

Direktsådd med en Horsch frässåmaskin har 
använts för att etablera havre efter höstvete med 
insådd bottengröda. Horschsåmaskinen gör en 
väldigt hårdhänt bearbetning av ytjorden som är 
effektiv för att ta död på ogräs och fånggröda. Den 
är dock negativ för markstrukturen och om det 
inte är tillräckligt upptorkat bildas en tät sula under 
bearbetningsdjupet. 

Minimerad jordbearbetning sparar energi

Minska arbetstopparna
Gårdens resurser i fråga om maskiner, arbetskraft 
och torknings- och lagringsanläggning m m påverkar 
också valet av grödor. En varierad växtföljd sprider 
ut arbetet över året och kräver därmed mindre ma-
skinkapacitet. Detta är värt att tänka på  till exempel 
när brukningsenheten blir större. 

Växtföljden kan se olika ut från gård till gård och 
den kan behöva justeras i takt med att förutsätt-
ningarna förändras. Men man får aldrig glömma att 
växtodling till stor del handlar om att bädda för kom-
mande skördar. De växtföljder som för närvarande 
tillämpas på Logården visas i tabellen nedan. 
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Som alternativ har sådd med kultivatorsåma-
skin provats. Det ger en betydligt skonsammare 
bearbetning som tyvärr inte har räckt till för att 
bli av med fånggröda och ogräs. Vissa gånger har 
det varit svårt att bruka in växtrester och skapa bra 
förhållanden för sådd utan plöjning. Det har också 
blivit ett ökande problem med gräsogräs. Det är 
en generell erfarenhet från de fl esta gårdar som 
övergått till plöjningsfri bearbetning att det krävs 
större insatser med glyfosat (Roundup etc) för att 
hålla efter kvickrot, vitgröe och andra gräsogräs. 
Problemen med gräsogräs blir större i växtföljder 
med mycket höstsäd.

Behovsanpassad jordbearbetning
Från och med 2004 tillämpar vi behovsanpassad 
jordbearbetning i det integrerade odlingssystemet. 
Det betyder att vi kan ta till plöjning vid de tillfällen 
när det är svårt att lyckas med den plogfria tekniken. 
Detta gäller främst på de fält där det fi nns inslag av 
lättare jord. Om det fi nns mycket halm eller är en 
gröngödslingsvall som skall brytas är det svårt att 
bruka in växtmaterialet på mjukare jord. Det blir lätt 
en massa högar med växtrester som sedan ställer till 
problem vid sådden. 

Ett annat exempel på när den plogfria tekniken är 
svår, är om det är blött inför höstsådden. Det går ald-
rig att få ett bra resultat med kultivatorn om det inte 

är så pass torrt att jorden reder sig när man kör. Efter 
bra förfrukter och vid något så när torra förhållanden 
går det utmärkt att använda grund bearbetning inför 
höstsådden. Det viktiga är att man gör den första 
körningen snabbt efter skörden av förfrukten, så att 
nedbrytningen av halmen kommer igång. 

På fält med insådd fånggröda som skall följas 
av en vårgröda väljer vi gärna att totalbekämpa 
efter den 10 oktober. Fältet får sedan ligga orört 
fram till våren då vi kör en ytlig bearbetning (gärna 
med tallrikskultivator) och därefter sår med skiv-
billssåmaskin. Det går knappast att köra ihjäl en 
rajgräsfånggröda med kultivator och det går sällan 
att kultivera efter att fånggrödan sprutats ned på 
hösten, eftersom det då är på tok för blött i jorden. 
För att lyckas med plogfri teknik måste man vara 
mer noggrann med bearbetningstidpunkterna och 
göra allt för att undvika markpackning.

Optimera 
Det är viktigt att komma ihåg att man kan minska 
jordbearbetningskostnaderna utan att överge plöj-
ningen. Genom att variera plöjningsdjupet och 
framförallt genom att göra rätt efter plöjningen, 
kan man också komma långt. Tiltpackare, tiltskärare, 
plogskär med knivar och nya tunga vältar är exempel 
på redskap som gör det lättare att få bruk på jorden 
efter plöjningen. 
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I slättbygden fi nns det begränsade livsutrymmen för 
vilda växter och djur. Men den biologiska mångfal-
den i odlingslandskapet kan gynnas på fl era sätt. I 
och med att man undviker att plöja ned växtresterna 
får olika insekter lättare att hitta föda. Detta leder 
i sin tur till att mer fåglar kan överleva. På samma 
sätt fungerar osprutade kantzoner i grödorna. Blom-
mande ogräs ger liv åt insekter som ger liv åt fåglar. 
För att gynna fältvilt och nyttoinsekter har lähäckar 
och permanenta gräsytor anlagts på Logården. Dessa 
utgör en slags ekologisk infrastruktur, som ger olika 
djur möjlighet att fi nna skydd och röra sig i områ-
det. Markvägar och diken kan fylla ungefär samma 
funktion. Exempel på nyttoinsekter som gynnas är 
nyckelpigor och jordlöpare. Bland fältviltet kan näm-
nas harar och rapphönor. Lähäckar, markvägar och 
gräsytor gör även landskapet vackrare, mer varierat  
och ökar tillgängligheten för människor.

Skötsel av gräsytor
I utländska undersökningar har man funnit att 
50-90 % av insekterna i vegetationen dödas om 
man putsar med en slagklippare. En rotorklippare 
kan döda cirka 20 % och en knivbalk ca 10 % av 

insekterna. När man inte nödvändigtvis måste sön-
derdela gräset bör man alltså undvika slagklippare. 
Om det inte fi nns tistel eller andra svåra ogräs i 
gräsytorna bör man vänta med putsningen till efter 
midsommar. Det gör att fl era önskvärda blommor 
har hunnit fröa av sig och de fl esta fåglarna är klara 
med häckningen.     

Biologisk mångfald och landskapsvård

En våtmark i lantbruksmiljön är till nytta både för 
miljön och djurlivet.
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Skördarna av samtliga grödor i den integrerade 
odlingen visas i tabellen nedan. Medelskördarna i 
den integrerade odlingen är 6800 kg för höstvete 
samt 4700 kg för havre. På den konventionella de-
len har medelskörden av höstvete varit 7000 kg per 
hektar och av havre 5500 kg. Fram till 2000 delade 
vi de integrerade fälten i två delar under år 3-4 i 
växtföljden och hade spannmål på ena halvan och 
gröngödsling på den andra. På grund av vallens fi na 
effekt på markstrukturen valde vi sedan att satsa helt 
på vallväxtföljden. Det har gjort det möjligt att byta 

från vårraps till höstraps. Ärterna fungerade dåligt 
och blev totalförstörda av ärtrotröta vid ett par till-
fällen. Vi valde därför att satsa på åkerböna i stället 
vilket har visat sig fungera bättre. Från början hade 
vi höstvete som insåningsgröda för gröngödslingen. 
Det fungerade inte alls bra eftersom det var svårt 
att bekämpa ogräs och alldeles för lite ljus nådde 
ned till insådden som därför blev svag. Ett par år 
försökte vi lösa detta med kortare sorter men nu 
har vi övergått till vårvete vilket ger en helt annan 
valletablering. 

Skördar

Stora variationer
Höstveteskörden har varierat mellan 4,2 och 10 ton 
per hektar och havreskörden mellan 2,6 och 6,7 ton 
per hektar. Dessa stora variationer beror delvis på 
att vi envist hållit fast vid den plöjningsfria tekniken 
och experimenterat en hel del med olika tekniker. På 
det sättet har vi lärt oss mer om vad som fungerar 
och inte. 

Färgkoder

ärter havre

åkerböna korn

höstvete gröngödsling

vårvete vårraps

rågvete  höstraps

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

1992 7 200 9 200 10 000 8 300 5 330 2 900 3 000

1993 6 700 3 000 6 700 6 600 8 000 8 900 7 300

1994 5 200 6 000 6 800 4 600 5 400 2 700

1995 2 600 2 200 2 800 8 200 3 200

1996 6 100 6 100 6 500 4 500 5 700 3 000 5 600

1997 3 400 500 4 300 700 6 800 4 800 7 100 5 800

1998 6 500 6 500 6 000 6 800 4 300 6 600

1999 1 500 3 900 4 000 4 100 8 100 3 000 1 400

2000 6 000 4 200 3 600 4 000 1 300 5 000

2001 5 000 2 600 4 000 5 500 6 000

2002 5 200 4 600 5 600 3 000 5 700 1 900

2003

2004 5 000 3 000 7 600 4 000 6 000

Skördar för samtliga grödor under åren 1992 - 2004. Färgerna anger vilken gröda som avses. 
Se färgkoder nedan.
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Kostnader för maskiner, arbete och drivmedel. 
Medeltal för alla grödor utom träda åren 1996-
2002.

Det är viktigt att komma ihåg att de ekologiska 
och integrerade odlingssystemen inte är utformade 
med sikte på bästa möjliga netto med dagens för-
utsättningar. Den integrerade odlingen utgår från 
att prisrelationen mellan insatsvarorna och spann-
målen kommer att fortsätta förändras och att detta 
kommer att kräva system som hushållar bättre med 
energi, kväve och bekämpningsmedel. Trots detta 
kan vi se att den integrerade odlingen på Logården 
har givit i genomsnitt samma täckningsbidrag som 
den konventionella delen. 

Maskinkostnader och arbetstid
Alla arbetsmoment som görs på fälten noteras. För 
att få en rättvis bedömning av kostnaden i respektive 
system använder vi en timtaxa för varje moment 
från länsstyrelsens maskinkalkyler. Det betyder att 
maskinkostnaden betraktas som en helt rörlig kost-
nad. Om man räknar ett genomsnitt för alla grödor i 
de tre systemen ligger det konventionella högst och 
därefter det ekologiska och lägst det integrerade. 
Eftersom kostnaden för träda är betydligt lägre än 
för andra grödor slår andelen träda i växtföljden 
igenom. Om man räknar bort trädan hamnar det 
konventionella och det ekologiska systemet på 
samma nivå medan det integrerade fortfarande är 
billigare. 

Ekonomi
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Direktsådd havre i vetestubb. 
Ett exempel på lyckad 
etablering till låg kostnad.
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Lägre kvävegödsling
För att få grepp om hur behovet av kvävegödsling 
förändras vid integrerad odling har vi gjort årliga 
gödslingförsök i höstvete mellan 1995-99. Den 
ekonomiskt optimala kvävegivan blev i genomsnitt 
116 kg i det integrerade systemet och 154 kg i det 
konventionella. Det var alltså en skillnad på cirka 
40 kg per hektar. Detta är sannolikt en kombinerad 
effekt av förändrad växtföljd och jordbearbetning. 
Det genomsnittliga resultatet från fem försöksår 
visas i tabellen nedan.

Kväveutlakning
Från och med hösten 2004 mäter vi utlakningen av 
kväve och fosfor i dräneringssystemet. Vi kommer 
därför successivt få en bättre kunskap om hur de 
olika odlingssystemen påverkar läckaget och vilka 
moment som orsakar förluster. Tidigare har vi följt 
ett fält i respektive system med provtagningar av 
mängden lättlösligt kväve i marken vid tre tillfäl-
len per år. Vi har då kunnat se att det integrerade 
systemet ligger lägst när det gäller mängden utlak-

Kvävegiva 
kg N/ha

Skörd 
konventionellt, kg/ha

Skörd 
integrerat, kg/ha

Proteinhalt 
konventionellt, %

Proteinhalt 
integrerat, %

0 3140 3920 9,2 9,7

80 6450 7450 9,0 10,3

120 7370 7900 10,1 11,1

160 7580 8130 11,2 11,5

200 7940 8200 11,7 12,6

Kvävehushållning

ningsbart kväve på senhösten. Ett moment som lätt 
leder till en stor ansamling av kväve på senhösten 
är då man plöjer efter en kväverik förfrukt och sår 
höstsäd. Ur utlakningssynpunkt är det alltså klart 
bättre att köra en grund bearbetning då baljväxter 
och oljeväxter skall följas av höstsäd.   

Mellan varje enskilt fält grusade vi ända upp till 
markytanför att förhindra vatten att förfl ytta sig 
mellan skiftena.

Dräneringsvattnet från varje enskilt skifte leds i 
separata stammar till särskilda mätbrunnar där 
speciell mätutrustning installerats. 

Skörd och proteinhalt vid olika gödslingsnivåer i konventionell respektive integrerad odling

Våra växtnäringsförsök tillsammans med de nya 
möjligheterna att mäta kväveutlakning, hjälper  oss 
att hitta de mest optimala gödslingsstrategierna.
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Lägre bekämpningsmedelsanvändning är en av 
målsättningarna i det integrerade systemet. De före-
byggande åtgärderna leder i sig till ett lägre bekämp-
ningsbehov. Vid ogräsbekämpning använder vi oss 
av kraftigt reducerade doser och accepterar att det 
blir något mer ogräs kvar än vi normalt gör i kon-
ventionell odling. När det gäller skadegörare följer vi 
inte de ordinarie bekämpningströsklarna utan nöjer 
oss med att sätta in åtgärder vid kraftiga angrepp. 
Sammantaget har detta lett till att vi använder unge-
fär hälften så mycket kemisk bekämpning, mätt som 
dosyteindex, som i det konventionella systemet.
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Energieffektivitet enligt Odling i Balans för de olika 
odlingssystem under åren 1996-2002.
Integrerat, a innebär växtföljd utan gröngödsling. 
Integrerat, b innebär växtföljd med gröngödsling.

Jordbearbetning och sådd står för en stor del av den 
totala energiförbrukningen i växtodlingen. I grova 
drag utgör drivmedel och energi för handelsgöd-
selframställning var sin tredjedel av den totala en-
ergiinsatsen. Torkningen utgör också en betydande 
del, medan energi för framställning av maskiner, 
elektricitet och produktion av bekämpningsmedel 
är mindre poster. Odling i Balans har beräknat ener-
gibalansen för de tre odlingssystemen på Logården. 
Det går till så att man dividerar energiinnehållet i 
skörden med summan av alla insatser. Den integre-
rade växtföljden med gröngödsling (integrerat, b) 
ligger bäst till med i genomsnitt 6,5 gånger insatsen 
i energiskörd. 

Energibalans

Ogräs och skadegörare

Kemisk bekämpning mätt som dosyteindex för olika 
odlingssystem under åren 1996-2002. 
Integrerat, a innebär växtföljd utan gröngödsling. 
Integrerat, b innebär växtföljd med gröngödsling.
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Integrerad odling 
är en benämning på ett resurshushållande konventionellt odlingssystem. En sund 
växtföljd i kombination med reducerad jordbearbetning, sänkta kvävegivor och 
reducerad kemisk bekämpning gynnar miljön, samtidigt som en långsiktigt hög 
produktion säkras. Integrerad odling är därför ett odlingssystem för framtiden.

Mer att läsa om Logårdsprojektet
www.hush.se/r och klicka på ”Försök & utveckling” • 

HS Skaraborg Rapport nr 2/02, Ekologisk odling på Logården• 
SLU:s Fakta Jordbruk, nr 8 2004, Svårt mäta naturens tjänster• 

Helander, C.A. & Delin. K. 2004. Evaluation of  farming systems according • 
to valuation indices developed whithin a European network on integrated and 
ecological arable farming systems. European Journal of  Agronomy 21, 53-67.

Efter genomförd fältvandring 
brukar man som regel hamna 
i Logårdspuben.
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