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Lärdomar från 25 års ekologisk odling på Logården

Bakgrund
På Hushållningssällskapet Skaraborgs försöksgård 
Logården, utanför Grästorp i Västergötland, har eko-
logisk odling bedrivits på en del av gården sedan 1991. 
Den ekologiska odlingen på Logården har ingått i ett 
större projekt där syftet har varit att utveckla hållbara 
odlingssystem. Med hållbara menas här uthållig och 
produktiv livsmedelsförsörjning med målsättning att 
minimera negativa eff ekter på omkringliggande miljö. 
Hela gårdens areal om cirka 60 hektar har ingått i 
projektet och varit indelad i tre olika odlingssystem: 
konventionell odling, ekologisk odling och integrerad 
odling. Den konventionella odlingen har hela tiden 
bedrivits på samma sätt som en vanlig växtodlings-
gård i området. Syftet med den integrerade odlingen 
har varit att bedriva en miljövänligare konventionell 
odling. Figur 1 visar Logårdens uppdelning i de tre 
odlingssystemen.

Väldokumenterad odling
Projektet att utveckla hållbara odlingssystem upphörde 
2013 men de olika delarna fortsätter i stort sett att 
bedrivas som tidigare, men bland annat följs inte de 
uppsatta växtföljderna lika strikt längre.

I denna rapport redovisas hur den ekologiska delen av 
Logården har utvecklats under nästan 25 års ekologisk 
växtodling. Odlingen har hela tiden följts noggrant 
och genomförda odlingsåtgärder och skördar har 
dokumenterats. Förekomsten av ogräs har under en 

stor del av perioden följts upp genom regelbundna 
inventeringar. Det ekonomiska utfallet har beräknats 
för varje fält varje år. De parametrar som tas upp i 
denna rapport är förekomst av ogräs, skördestatistik, 
odlingsekonomi, utlakning av kväve och fosfor samt 
förändring i markkemin. Under 2003 låg hela gården 
i träda på grund av att den täckdikades, därför fi nns 
inga data från det året.

Figur 1. Logårdens skiftesindelning med de tre 
olika odlingssystemen.
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Den ekologiska odlingen på Logården
Den ekologiska odlingen bedrivs enligt KRAV:s regler 
vilket bland annat betyder att varken mineralgödsel 
eller kemiska bekämpningsmedel används. Växtföljden 
har modifi erats under åren men grunden har hela tiden 
varit en växtföljd där man varierar höst- och vårgrödor 
med baljväxter och gröngödsling, se tabell 1 (sidan 5). 
Under merparten av tiden har gröngödsling utgjort 
25-30 % av växtföljden. Oftast har gröngödslingen 
varit ettårig men i undantagsfall har den legat i två år 
för att eff ektivare bekämpa ogräs. Utformningen av 
växtföljden har varit att den så mycket som möjligt 
ska förebygga problem med ogräs och skadegörare.

Kväveförsörjningen har i stort sett uteslutande skett 
genom odling av kvävefi xerande grödor. Vid enstaka 
tillfällen har gödselmedel godkända för ekologisk 
odling använts. Fosforstatusen var från början mycket 
god vilket föranledde en odlingsstrategi utan fosfor-
tillförsel.

För att bekämpa ogräs har stubbearbetning efter skörd, 
ogräsharvning och hackning tillämpats. Jordbearbet-
ning för bekämpning av ogräs blir ofta en avvägning 
mellan att uppnå en eff ektiv ogräsbekämpning och att 
minimera antalet överfarter, för att minska energi-
åtgång och kväveförluster. 

Under perioden som den ekologiska växtodlingen 
har bedrivits på Logården (1991-2014) har det skett 
en stark utveckling av den ekologiska växtodlingen 

i allmänhet. Dels har arealen ekologiskt odlad åker-
mark ökat kraftigt och dels har odlingssystemet 
förändrats. Jämfört med 1991 har den ekologiska 
odlingen intensifierats, framförallt genom ökad 
växtnäringstillförsel. Inköpta kvävegödselmedel 
(till exempel  kött- och benmjöl och biorest) har på 
många gårdar ersatt gröngödslingsvallen. Det har 
även skett en utveckling av redskap som underlättat 
hackning för ogräsbekämpning. På Logården har 
dock strategin med gröngödsling som huvudsaklig 
kväveförsörjare och ogräsbekämpare behållits.  

Ogräsinventeringar
Under åren 1995-2008 gjordes årligen avräkningar 
av ogräsförekomsten i varje enskilt skifte (förutom i 
gröngödsling). I fi gur 2 visas utvecklingen av ogräsfö-
rekomst och i fi gur 3 visas ogräsvikt i respektive gröda. 
Ogräsförekomsten steg ganska kraftigt i början men 
efter täckdikningen 2003 minskade ogräsförekomsten. 
Efter 2008 har inga ogräsräkningar genomförts men 
erfarenheten är att örtogräs inte ökat nämnvärt medan 
däremot problemen med tistel har ökat.

Ogräsförekomsten har varit klart störst i ärter och 
åkerbönor, dock med stor variationen mellan åren. Det 
sammanfaller med praktiska erfarenheter av baljväxter 
och ogräsförekomst. Vissa år blir etableringen inte helt 
bra och då blir ogräset ett stort problem. Sambandet 
mellan avkastning och ogräsvikt är dock svagt men det 
fi nns en tendens till att ogräsförekomsten är större vid 
låga skördar, detta gäller för alla grödor.

Figur 2. Ogräsförekomst (g/m2).
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Figur 3. Ogräsförekomst i respektive gröda, 1995-2008.

Åkertistel har under åren varit det besvärligaste 
ogräset på Logården. Under 2005-2008 bedrevs 
därför ett separat tistelprojekt på gården. För att 
se hur olika grödor påverkar tistelförekomsten 
gjordes en inventering av tistelförekomst på tre 
punkter per fält vid två tidpunkter per år. På varje 
punkt räknades och vägdes tistlarna på en yta av 
4 x 0,25 m2. Dessa inventeringar avslöjade ett tydligt 
mönster i tistelförekomst. Det sker en ökning av tistel 
vid odling av åkerböna och vårvete och en minskning 
av tistel vid odling av gröngödslingsvall, höstraps och 
råg, se fi gur 4. Den låga tistelförekomsten i höstraps 
och råg är till stor del en konsekvens av en eff ektiv 

putsning av gröngödslingsvallen året innan. En ettårig 
gröngödslingsvall minskar tistelmängden betydligt, se 
bild på motstående sida. Om ursprungsläget är högt 
återhämtar sig tisteln snabbt när konkurrenssvaga 
grödor såsom vårvete eller åkerböna odlas. Åkerböna 
kan vara mer eller mindre konkurrenskraftig beroende 
på årsmånen. Torra somrar tycks gynna framförallt 
tisteln, men även andra ogräs, i konkurrensen med 
åkerbönan. Vid större förekomst av åkertistel kan 
man få en mer bestående reduktion genom att låta 
gröngödslingsvallen ligga i två år. Resultaten visar  
också att råg har en utomordentlig konkurrensförmåga 
gentemot åkertistel.

Figur 4. Tistelförekomst i olika grödor under 2005-2008.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Höstvete Råg Havre Vårvete Ärter Åkerböna

Og
rä

sf
ör

ek
om

st
, g

/m
2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

An
ta

l s
ko

tt/
m

2



5

Skördestatistik 
I fi gur 5 visas den årliga avkastningsutvecklingen för 
höstvete, åkerböna, vårvete och råg. Med undantag för 
2013 är tendensen något vikande avkastning. Detta kan 
ha fl era orsaker. Det troligaste är att problemen med 
framförallt tistel har medfört lägre skördar de sista 
åren. En annan orsak kan vara att det egentligen inte 
tillförts någon växtnäring i någon större omfattning på 
25 år. Att fosfor- och kaliumstatusen skulle försämrats 
med tiden syns dock inte i markkarteringen som ut-
fördes 2014 (se separat avsnitt).

Figur 6 visar medelavkastning för de grödor som 
odlats i störst omfattning. Höstvete och råg har 
avkastat bäst sett över hela perioden. Avkastningen i 
den ekologiska delen har i genomsnitt varit cirka 50 % 
av den konventionella. För alla grödor är årsva-
riationen stor och det gäller speciellt höstraps. Av 
de tio år som höstraps odlats har skörden varit 
0 kg/ha fem år, de fem år som grödan gått till skörd 
är medelskörden cirka 1 700 kg/ha. Detta återspeglar 

risken i grödan där det fi nns fl era olika orsaker till 
misslyckande; torka, snigelangrepp, ogräskonkurrens 
och utvintring har alla bidragit till att skörden uteblivit.

Åkerbönor har legat med i växtföljden ända från början 
vilket lett till att grödan återkommit upp till fyra gånger 
på samma fält. Här har sannolikt problem med rotröta 
(Phytophthora pisi) orsakat en skördeminskning när 
åkerböna har återkommit på samma fält. I tabell 2 
visas avkastning vid första, andra respektive tredje 
tillfället som åkerböna odlas på samma skifte. Tren-
den är nedåtgående. Problemen med rotröta har även 
dokumenterats med hjälp av jordprov där höga halter 
av rotröta också påvisats.

Tabell 1. Växtföljder som tillämpats i den ekologiska odlingen på Logården
1991-96 1997-2002 2004-
Ärter Åkerböna (ärter tom –98) Åkerböna + fånggröda
Höstvete Höstvete + ins Vårvete + ins
Åkerböna Gröngödsling Gröngödsling
Havre Höstoljeväxter Höstraps
Vicker Åkerböna Höstvete + ins
Höstvete + ins Vårvete/Höstvete + ins Gröngödsling
Gröngödsling Gröngödsling Råg
Råg Råg

Tabell 2. Avkastning för åkerböna beroende på hur 
många gånger grödan har odlats i växtföljden
Antal åkerbönsår i växtföljden Avkastning, kg/ha
1 2 600
2 2 000
3 1 700

Bild från juli år 2006. Olika växtföljd till vänster respektive höger om strecket mitt i bilden.

 Vänster Höger
2004 Havre, hackas två gånger + stubbearbetning efter skörd Havre + insådd
2005 Åkerböna, hackas två gånger Gröngödsling
2006 Vårvete Vårvete
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Figur 6. Medelskörd 1992-2014 för respektive gröda. Siffran inom parentes anger antalet år som grödan odlats.
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Figur 5. Avkastningsutveckling för höstvete, åkerböna, vårvete respektive råg. Siffran inom parentes anger antalet år 
som grödan har odlats.
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Grödekonomi 
Under åren 1995 till och med 2014 har grödvis 
odlingsekonomi beräknats. Ekonomin beräknades 
även innan 1995 men det var före EU-inträdet vilket 
påverkade ekonomin mycket så dessa år tas inte med här. 
I fi gur 7 visas utvecklingen av täckningsbidrag 2 (TB 2). 
I TB 2 ingår alla intäkter och kostnader, det vill säga 
alla EU-stöd och avsaluintäkter, alla rörliga kostnader 
samt maskin- och arbetskostnad.

Grödekonomin följer dels prisutvecklingen på grö-
dorna och dels avkastningen det enskilda året. År 
då det blivit en bra höstrapsskörd slår naturligtvis 

igenom på det genomsnittliga täckningsbidraget, till 
exempel 2001, 2002 och 2010. Oavsett denna eff ekt 
så är variationen i TB 2 stor mellan de olika åren och 
det återspeglar hur det ser ut på många gårdar. Vissa 
år går betydligt sämre än andra och det gäller att ha 
beredskap för att klarar de dåliga åren.

I Figur 8 visas genomsnittligt TB 2 för respektive 
gröda. De grödor som har en hög medelskörd, höstvete 
och råg, har också ett bra TB 2. Speciellt för höstraps 
är variationen stor, från cirka -3 500 kr/ha till cirka 
+10 000 kr/ha.

Figur 7. Utvecklingen av TB 2.
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Figur 8. Genomsnittligt TB 2 (kr/ha) 1995-2014 för de grödor som odlats mest frekvent. Siffran inom parentes anger 
antalet år som grödan odlats.
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Figur 9. Nitratkväveutlakning 2005-07-01 till 2012-06-30. Den oranga linjen visar medelutlakningen.

Figur 10. Fosforutlakning 2005-07-01 till 2013-06-30. Den oranga linjen visar medelutlakningen.

Kväve- och fosforutlakning
Den täckdikning som genomfördes 2003 utfördes 
med ett dikesavstånd på åtta meter. För att kunna 
följa avrinning och utlakning inom de enskilda skiftena 
täckdikades de separat, och en uppsamlingsbrunn 
för dräneringsvatten anlades för varje skifte. I brunn-
narna fi nns det möjlighet att ta prover för bestäm-
ning av till exempel kväve- och fosforutlakning samt 
innehåll av bekämpningsmedelsrester för respektive 
skifte.

Kväve- och fosforutlakning har mätts kontinuerligt 
under perioden 2005-2013. Utlakningen är samman-
ställd för perioden 1 juli – 30 juni respektive år.

Medelutlakning för nitratkväve för alla år (2005-2012) 
och alla fält är 13 kg/ha och år. I fi gur 9 visas den 

genomsnittliga nitratkväveutlakning för respektive år. 
Det fi nns en relativt stor variation mellan fälten, från 
10 kg/ha till 18 kg/ha men det är svårt att avgöra hur 
beständig denna variation är  utan att följa utlakningen 
ytterligare en växtföljdscykel. Det är dock troligt att 
olika markbeskaff enheter på enskilda skiften påverkar 
utlakningen.

Medelutlakning för fosfor för alla mätår (2005-2013) 
och fält är 3,0 kg/ha och år. I fi gur 10 visas genom-
snittlig fosforutlakning för respektive år. Även för 
fosfor fi nns en ganska stor variation mellan fälten, från 
2,0 kg/ha till 4,5 kg/ha. Det fi nns inga samband mellan 
nitratkväveutlakning och fosforutlakning på fältnivå 
eller mellan år, det vill säga variationen i fält och över 
tid är olika för nitratkväve och fosfor.
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Figur 11. Nitratkväveutlakning och fosforutlakning över växtföljden.

I figur 11 åskådliggörs hur nitratkväve- och fosforut-
lakningen varierar i växtföljden. Även här avses ut-
lakningen under perioden 1 juli till 30 juni. Här blir 
det tydligt var i växtföljden den stora utlakningen 
sker. Åren med gröngödsling är både nitratkväve- 
och fosforutlakningen som lägst i växtföljden. Efter 
brytning av gröngödslingsvallen stiger nitrat-
kväveutlakningen markant. Mycket kväve frigörs 
under hösten efter att gröngödslingvallen brutits. 
Efterföljande höstsådda gröda har en begränsad 
upptagningskapacitet av kväve på hösten vilket leder 
till att överskottskväve istället lakar ut. Det finns en 
tendens till att utlakningen blir mindre med höstraps 
än med råg efter gröngödsling. Sannolikt beror det 
på att höstrapsen tar upp mer kväve. Även under 
året med åkerböna och året därefter sker en ganska 

omfattande utlakning, detta gäller både nitratkväve 
och fosfor. 

Oavsett gröda och förfrukt är nitratkväveutlakningen 
lika stor oavsett om man sår en vårgröda eller en höst-
gröda, se fi gur 12. Däremot är fosforutlakningen högre 
vid en vårsådd gröda jämfört med en höstsådd. Anled-
ningen till det kan vara att jorderosionen och därmed 
fosforutlakningen under vinterhalvåret blir mindre i en 
etablerad gröda än i ett plöjt fält. Både för nitratkväve 
och för fosfor är utlakningen betydligt lägre under år då 
marken förblir obrukad på hösten (gröngödslingsinsådd 
och obruten gröngödsling). För nitratkväve mer än 
halveras utlakningen jämfört med när marken odlas, 
brukade år är utlakningen i medeltal 16 kg/ha medan 
den bara är 7 kg/ha under år som marken inte bearbetas.

Figur 12. Utlakningen beroende på gröda.
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Figur 13. Lättlösligt fosfor (P-AL) från 1991, 2003 och 2014.

Markkarteringsdata
Logården har markkarterats vid tre olika tillfällen 
under den aktuella 25-årsperioden. Dels inför starten 
1991, dels i samband med täckdikningen 2003 och dels 
2014. I tabell 3 fi nns medeldata för respektive markkar-
tering. Överlag har det skett mycket små förändringar 
för att vara så lång tidsperiod. Tidigare fanns grisar 
på gården så relativt mycket stallgödsel har historiskt 

Tabell 3. Markkarteringsdata för 1991, 2003 och 2014
År pH P-Al K-Al Mullhalt Mg-Al K-HCl Cu-HCl K/Mg-kvot
1991 7,0 12 19 2,7 36 350 13 0,6
2003 6,7 18 22 3,2 39 330 12 0,6
2014 6,7 14 20 2,8 36 380 12 0,6

spridits på gården. Detta syns i alla markkarteringar, 
framförallt är fosfortalen mycket höga. Trots att det i 
princip inte har tillförts någon fosfor alls under de se-
naste 25 åren så har inte fosfortalet i matjorden sjunkit. 
I fi gur 13 visas hur lättlösligt fosfor (P-AL) varierar i 
alla tre karteringarna.

År 1991

År 2014

År 2003
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Diskussion
Man kan konstatera att 25 års ekologisk odling på 
Logården inte varit problemfri. Skördarna har inte 
utvecklats riktigt som önskat och det har varit en hel 
del problem med ogräs. Resultaten och erfarenheterna 
speglar de utmaningar som finns med att bedriva 
ekologisk odling utan djurproduktion med tillhörande 
vallodling.

Vikten av att tajma ogräsregleringen, hackning och 
stubbearbetning i första hand, kan inte nog under-
strykas för att lyckas med en kreaturslös ekologisk 
odling. Detta kan delvis förklara varför den ekologiska 
odlingen på Logården inte utvecklats i helt önskad rikt-
ning. Hackningen som ogräsreglering har under den 
senare halvan av perioden till största delen bestått av 
inlejda maskintjänster och då är det inte alltid lätt att 
få hackat precis rätt dag.

De demoodlingar och tester som utförts har dock 
gett kunskap om hur till exempel tistel ska bekämpas 
eff ektivast. I det hänseendet är gröngödslingsvall, helst 
2-årig, oslagbar som tistelbekämpare. Det är också 
gröngödslingsvallen som är motorn när det gäller 
kvävetillförsel i växtföljden. 

Det kan också konstateras att trots minimal tillförsel av 
växtnäring har markstatusen inte försämrats över tid.

Utvecklingen inom den ekologiska odlingen idag går 
mot mer inköpta kvävegödselmedel, mindre gröngöds-
ling och intensivare hackning. Denna utveckling har 
sina för- och nackdelar. Fördelen är en större andel 
avsalugrödor vilket kan öka gårdens netto. Nackdelen 
är att odlingssystemet är relativt känsligt, dels ökar 
beroendet av inköpt kväve och dels ökar risken för 
uppförökning av ogräs.
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