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Förord 
Projektet ”Försök med miljömedvetna och uthålliga odlingssystem med jordbruks- grönsaks- 

och energigrödor 2006-2012” har genomförts av Hushållningssällskapet Kristianstad under de 

i titeln nämnda åren. I detta projekt har ett fjärde sexårigt växtföljdsomlopp genomförts i de 

två odlingssystemförsöken på Bollerup och i Önnestad. Ursprungligen fanns även ett försök i 

Östra Ljungby och de tre försöken, belägna på länets lantbruksskolor, startades 1987. Syftet 

med försöken var under första växtföljdsomloppet att på tre olika jordtyper spegla 

omläggningen till ekologisk odling. Under det andra omloppet ville man studera skillnaderna 

mellan de två ekologiska, det biodynamiska och de två konventionella systemen. Från och 

med det tredje omloppet förändrades målsättningen från att det tidigare gällt att jämföra olika 

odlingssystem till att nu utveckla de ingående systemen i en riktning mot ökad hållbarhet. 

Projektet har huvudsakligen finansierats av Jordbruksverket. Övriga finansiärer har varit 

Hushållningssällskapet Kristianstad, Region Skåne, Partnerskap Alnarp, Kristianstads 

sparbank samt Sveriges frö- och oljeväxtodlare.  

En viktig uppgift för odlingssystemförsöken har varit att ge möjlighet till specialstudier. 

Under de år detta projekt har löpt har två examensarbeten utförts i anslutning till försöken: 

Maria Hansson (f. Olsson), Allelopatisk effekt av industrihampa som förfrukt till åkerböna, 

ärt och lupin, Charlotte Olsson, Energianalys och klimateffekter av frilandsodling av lök, 

morot och potatis i konventionella och ekologiska odlingssystem. En specialstudie rörande 

Tillgänglighet och utnyttjande av fosfor har genomförts av Siri Caspersen. 

Det finns många som på olika sätt bidragit till genomförandet av detta projekt. Några som bör 

lyftas fram särskilt är de anställda på försöksavdelningen vid Hushållningssällskapet 

Kristianstad som hängivet och noggrant arbetat med försökets utförande för vilket de förtjänar 

ett stort tack. Ett stort tack riktas även till tidigare projektledaren Ingemar Larsson samt 

ledamöter i arbetsutskottet för försöket åren 2007-2012: Krister Andersson, Sven Fajersson, 

Charlott Gissén, Thorsten Pedersen, Dave Servin, Gunnar Svensson och Göran Tuesson. 

Förhoppningen är att de resultat och erfarenheter som dessa odlingssystemförsök gett tjänar 

som underlag vid diskussioner och beslut kring olika odlingssystem. 

 

Skepparslöv, januari 2016 

 

Per Modig, projektledare  
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Sammanfattning 
Projektet ”Försök med olika odlingsformer” startade år 1987 på tre försöksplatser med fem 

odlingssystem per plats. De ingående odlingssystemen representerade två konventionella och 

tre ekologiska inriktningar. För båda inriktningarna fanns ett kreaturslöst system och ett tänkt 

kreaturssystem för idisslare. I den ekologiska inriktningen fanns därtill ett kreaturssystem som 

följde biodynamiska principer. Under de två växtföljdsomlopp som löpte mellan 1987 och 

1998 var projektets målsättning främst att jämföra typsystem för normallantbrukaren inom 

respektive odlingsform. Inför fjärde växtföljdsomloppet anpassades odlingssystemen utifrån 

aktuella marknadsbehov samt från långsiktiga konsumtionstrender som blivit allt tydligare: (i) 

behov av förnyelsebar energi (ii) ökad konsumtion av grönsaker i allmänhet (iii) ökad 

efterfrågan och, åtminstone enligt vissa bedömare, brist på ekologiska grönsaker (iv) brist på 

ekologiskt vallfröutsäde. I Bollerup behölls den konventionella kreatursväxtföljden (B) och 

den biodynamiska kreatursväxtföljden (C) oförändrad för att tjäna som långsiktig referens till 

växtföljdsomlopp 3. I Önnestad behölls den konventionella kreatursväxtföljden (B) och den 

icke-biodynamiska ekologiska kreatursväxtföljden (D) oförändrad för att tjäna som långsiktig 

referens till växtföljdsomlopp 3. I denna rapport beskrivs resultaten från det fjärde 

växtföljdsomloppet.  

Syftet med det fjärde växtföljdsomloppet i detta projekt har varit att på skilda jordtyper 

studera miljövänliga och uthålliga ekologiska och konventionella odlingssystem med 

jordbruks- grönsaks- och energigrödor representerande de mest miljömedvetna lantbrukarna 

inom respektive system. På Bollerup kombinerades skånska jordbruksgrödor med nya 

baljväxter (lupin) och vitklöverfröfröodling. I Önnestad kombinerades jordbruksgrödorna med 

grönsakodling (morot, lök, rödbetor) samt tillförsel av rötrest från biogasproduktion. 

Dessutom odlades rödklöver till frö. 

Målsättningen med basprojektet ”Miljövänliga och uthålliga odlingsformer”, kan beskrivas 

som två viktiga delar. En del som bidrar med faktaunderlag för satsning på jordbruks- 

grönsaks- och energigrödor i långsiktigt hållbara och miljövänliga odlingssystem. I den andra 

delen ingår fördjupade forskningsprojekt som har kunnat knytas till dessa väldokumenterade 

och långliggande odlingssystem. 

Försöken har legat på de två naturbruksgymnasierna Önnestad och Bollerup. Platserna 

representerar olika jordarter och väderleksförhållanden. Se mer i rapporten. 

När man inte har en väl konkurrerande vall i ekologiska odlingssystem får man problem med 

ogräs. Dessa problem kan åtgärdas med hjälp av radhackning och handrensning i växtföljdens 

grödor. 

Angrepp av olika skadegörare drabbade odlingssystemen olika. Detta har bidragit till 

skillnader i skörd mellan de olika odlingssystemen i de fall direkta jämförelser går att göra. 

Skörd och kvalitet finns angivna i rapporten för de fem olika odlingssystemen (A-E). Här ges 

skillnaden i skörd för hela det fjärde växtföljdsomloppet (om inget annat anges) mellan 

konventionellt odlingssystem utan vall och stallgödsel (A) och ekologiskt odlingssystem utan 

vall och stallgödsel (E) samt mellan det konventionella odlingssystemet med vall och 
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stallgödsel (B) och det ekologiska odlingssystemet med vall och stallgödsel (D). Skillnad E 

mot A: I höstvete på Bollerup var skörden 22 % lägre i det ekologiska odlingssystemet; I 

höstråg på Bollerup var skörden 46 % lägre i det ekologiska odlingssystemet; I havre på 

Bollerup (2010-2012) var skörden 4 % lägre i det ekologiska odlingssystemet; I vitklöver på 

Bollerup var fröskörden 66 % lägre i det ekologiska odlingssystemet; I rödklöver på Bollerup 

var fröskörden 66 % lägre i det ekologiska odlingssystemet; I morötter på Önnestad var 

skörden 22 % lägre i det ekologiska odlingssystemet och i lök på Önnestad var skörden 28 % 

lägre i det ekologiska odlingssystemet. Skillnad B mot D: I vårkorn på Önnestad (2010-2012) 

var skörden 23 % lägre i det ekologiska odlingssystemet; I havre på Bollerup var skörden 34 

% lägre i det ekologiska odlingssystemet; I havre på Bollerup (2010-2012) var skörden 33 % 

lägre i det ekologiska odlingssystemet; I havre på Önnestad var skörden 30 % lägre i det 

ekologiska odlingssystemet; I potatis på Önnestad var skörden 19 % lägre i det ekologiska 

odlingssystemet och i rödbetor på Önnestad (2010-2012) var skörden 11 % lägre i det 

ekologiska odlingssystemet. Skillnaderna i skörd är således lägre i de ekologiska systemen 

men hur stor beror på gröda och odlingsförhållanden under specifika år. 

Överlag visar beräkningarna att täckningsbidraget är högre i de ekologiska leden med och 

utan stöd. Produktionskostnaden per producerad enhet är uteslutande högre i de ekologiska 

leden jämfört med de konventionella, främst på grund av en lägre skördenivå. 

En analys och utvärdering av de fyra växtföljdsomloppen rekommenderas.  
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1. Inledning 
Av våra naturresurser är åkerjorden en av de viktigaste och den som möjliggjort 

människosläktets expansion. Vi behöver mat, kläder och annat som jordbruket ger. Vi måste 

också ge kommande generationer möjligheten att överleva genom att motverka förstörelse och 

försämring av åkerjorden, men helst förbättra åkerjordens produktionsförmåga. Rätt 

odlingssystem eller produktionssätt för att behålla åkerjordens hållbarhet och 

produktionsförmåga kan och får inte underskattas. 

Under årtusendens lopp har jordbrukets odlingssystem utformats efter tidernas tillstånd och 
förutsättningar. En rad olika faktorer har påverkat denna utformning, som exempelvis 
 

 jordens geologiska bakgrund, 

 förändringar i jordmån och klimat, 

 tillgång på vatten, kulturarv,  

 samhällsstruktur och politik, 

 behov och konsumtionsmönster och 

 framsteg och bakslag inom biologi (urval och växtförädling), kemi (växtnäring och 

pesticider) och teknik (ny teknik och mekanisering). 
 

För svensk del finns denna utveckling beskriven i de fem banden av Det svenska jordbrukets 

historia, Welinder&Pedersen&Widgren 1998 (1), Myrdal 1999 (2), Gadd 2000 (3), Morell 

2001 (4) och Flygare&Isacson 2003 (5). Siffrorna inom parentes anger referens i avsnittet 6 

Litteratur. I denna utveckling ingår i ett historiskt perspektiv bland annat 

 övergivandet av de gamla gärdes- och hägnadssystemen, 

 samordning mellan växtodling och boskapsskötsel, 

 ängs- och betesmarkers omvandling till åkermark, 

 minskning av trädesbruket från tvåsäde med hälften träda, tresäde med en tredjedel 

träda och flersäde med en fjärdedel eller mindre andel träda till ensäde med ingen 

träda alls, 

 växelbruket med höstsäd, vårsäd och foderväxter, 

 skiftesreformerna (enskifte och laga skifte) med utflyttning, självbestämmande och 

storleksrationalisering, 

 bra växtföljder med vall, trindsäd, oljeväxter och stråsäd och mindre bra med 

monokulturer; 

 nya tåliga och högavkastande grödor/sorter, 

 produktion och användning av handelsgödsel, 

 specialisering i växtodling och djurhållning, 

 begränsning av skadegörare och ogräs med kemiska bekämpningsmedel, 

 ekonomiska incitament och jordbruksstöd, 

 mekanisering och fortsatt storleksrationalisering samt 

 nationell som internationell jordbrukspolitik. 

I denna rapport beskrivs resultat från fem odlingssystem under deras fjärde växtföljdsomlopp 

2006-2012. År 2006 var dock ett mellanår där förändringar i växtföljderna gjordes. 

Förfrukterna 2006 var därför inte de rätta varför 2006 års skördesiffror inte ingår i denna 

rapport. De fem odlingssystemen skilde sig åt genom att kreatur ingick eller inte ingick, att 

handelsgödsel och pesticider användes eller inte användes. I odlingssystem med kreatur fick 

vall och stallgödsel en central roll. I de två konventionella odlingssystemen ingick ett med 

kreatur och ett utan kreatur. I de tre ekologiska odlingssystemen som alla inte använde 
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handelsgödsel och pesticider ingick två med kreatur och ett utan kreatur. Ett av de ekologiska 

odlingssystemen med kreatur bedrevs enligt biodynamiska riktlinjer. 

Projektet rapporteras och dokumenteras fortfarande på http://www.odlingssystem.se/. Här 

finns fritt tillgängligt försöksresultat, beskrivning av projektet, projektplan, rapporter med 

mera. 

2. Bakgrund 

2.1 De skånska odlingssystemförsöken tidigare år  
Projektet ”Försök med olika odlingsformer” startade år 1987 på tre försöksplatser med fem 

odlingssystem per plats. De ingående odlingssystemen representerade två konventionella och 

tre ekologiska inriktningar. För båda inriktningarna fanns ett kreaturslöst system och ett tänkt 

kreaturssystem för idisslare. I den ekologiska inriktningen fanns därtill ett kreaturssystem som 

följde biodynamiska principer. Under de två växtföljdsomlopp som löpte mellan 1987 och 

1998 var projektets målsättning främst att jämföra typsystem för normallantbrukaren inom 

respektive odlingsform. Resultaten har bl. a. använts som viktigt beslutsunderlag i rådgivning 

till lantbrukare rörande olika odlingsformer (9, 11). 

De skånska odlingssystemförsöken redovisades i bland annat två stora rapporter, dels 

växtföljdsomlopp ett och två 1987-1998 (14) dels växtföljdsomlopp tre 2000-2005 (8). De 

fem odlingssystemen varav två konventionella och tre ekologiska beskrivs kortfattat i tabell 1. 

Under de tre första växtföljdsomloppen genomfördes de fem odlingssystemen på dåvarande 

Kristianstads län tre lantbruksskolor/naturbruksgymnasierna Bollerup, Önnestad och Östra 

Ljungby, dvs. försöksserien omfattade tre försöksplatser.  

Tabell 1. Beskrivning av de fem odlingssystemförsöken A-E. 

Beteckning Benämning Produktionsmedel Vall och stallgödsel Skörderester
a
 

A Konventionellt Handelsgödsel, pesticider Nej Nedplöjdes 

B Konventionellt Handelsgödsel, pesticider Ja Bortförsel 

C Ekologiskt Biodynamiska preparat   Ja
b
 Bortförsel 

D Ekologiskt  Ja Bortförsel 

E Ekologiskt  Nej Nedplöjdes 
a
 Vid bortförsel avses endast skörderester efter spannmål och sockerbetor. 

b
 Komposterad 

stallgödsel.  

Från och med starten av omlopp 3 (1999 – 2005) omformulerades projektets huvudsyfte från 

sitt ursprungliga fokus på jämförelser mellan de ingående systemen till att i stället ha som mål 

att utveckla de ingående systemen mot ökad hållbarhet (14). Jämförelser mellan systemen 

blev därmed ett medel för att inspirera till utveckling och finna ”hot-spots” och 

förbättringspotentialer, snarare än ett mål. Baserat på erfarenheter från växtföljdsomlopp 1 

och 2 förändrades växtföljder och åtgärdsprogram något. Avsikten var att åtgärdsprogrammen 

skulle spegla de 5-10 % mest miljömedvetna konventionella och ekologiska odlarna. Särskilt 

fokus lades på att minska utlakningsrisken (12). Vidare ersattes fastgödsel med flytgödsel i 

http://www.odlingssystem.se/
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kreaturssystemen med undantag för det biodynamiska där kompost och urin behölls. Efter 

avslutat omlopp 3 ströks en av de tre ursprungliga försöksplatserna från det fortsatta projektet. 

Inför fjärde växtföljdsomloppet (2006 – 2012) anpassades odlingssystemen utifrån aktuella 

marknadsbehov samt från långsiktiga konsumtionstrender som blivit allt tydligare: (i) behov 

av förnyelsebar energi (ii) ökad konsumtion av grönsaker i allmänhet (iii) ökad efterfrågan 

och, åtminstone enligt vissa bedömare, brist på ekologiska grönsaker (iv) brist på ekologiskt 

vallfröutsäde. I Bollerup behölls den konventionella kreatursväxtföljden (B) och den 

biodynamiska kreatursväxtföljden (C) oförändrad för att tjäna som långsiktig referens till 

växtföljdsomlopp 3. I Önnestad behölls den konventionella kreatursväxtföljden (B) och den 

icke-biodynamiska ekologiska kreatursväxtföljden (D) oförändrad för att tjäna som långsiktig 

referens till växtföljdsomlopp 3. 

Vid de förändringar som genomfördes beaktades de olika försökslokalernas förutsättningar: 

(i) I Bollerup kompletterades de traditionella jordbruksgrödorna med nya baljväxter (lupin) 

och vitklöverfröfröodling samt satsning på energigrödor som hampa och etanolvete (8). Den 

ekologiska icke-biodynamiska kreatursväxtföljden gjordes om till en kreaturslös 

energigrödeväxtföljd där den tvååriga vallen behölls som biogasgröda och rötrest från 

biogasproduktion användes som gödselmedel i stället för nötgödsel.  (ii) I Önnestad 

kompletterades jordbruksgrödorna med grönsaksodling (morot, lök, rödbetor) i konventionell 

och ekologisk odling. Därtill infördes odling av tetraploid, sen rödklöver till frö. Den 

ekologiska biodynamiska kreatursväxtföljden gjordes om till en kreaturslös grönsaksväxtföljd 

där den tvååriga vallen behölls som biogasgröda och rötrest från biogasproduktion användes 

som gödselmedel i stället för nötgödsel liksom i Bollerups energigrödeväxtföljd.   

Under omlopp 4 var projektets huvudsyfte liksom under omlopp 3 att utveckla de ingående 

systemen mot ökad hållbarhet. Eftersom vissa odlingssystem, växtföljder eller grödor i 

omlopp 4 var oprövade på de två odlingslokalerna låg fokus i detta omlopp, i högre grad än i 

omlopp tre, på att generera hypoteser för hur systemen kunde utvecklas mot ökad hållbarhet. I 

viss mån, där brister bedömdes mycket påtagliga, gjordes anpassningar redan inom 

växtföljdsomloppet. Preliminära resultat från Önnestadförsöket finns publicerade (6, 7, 15) 

men ytterligare bearbetning har gjorts både från Önnestad och Bollerup som grund för 

förändrat åtgärdsprogram (se fotnoter till Tabell 4 och 5). Resultat från försöken finns i en 

databas på projektets hemsida www.odlingssystem.se. 

Våren 2012 togs prover för analys av frilevande nematoder i var och en av rutorna i 

växtföljderna i Önnestad. Anmärkningsvärt höga förekomster av rotgallnematod, 

Meloidogyne hapla, konstaterades. Medeltal för varje led A – E: 270, 26, 100, 104 respektive 

709 nematoder/250 g jord. Stora variationer mellan försöksrutorna men inga signifikanta 

systemskillnader. Morötter infekterade av M. hapla blir försenade i sin utveckling och har en 

långsammare tillväxt, deformerad pålrot (förgrenade rötter), gallbildningar och snabb 

nytillväxt av sidorötter. Eftersom morötter deformeras av rotgallnematod och därigenom blir 

osäljbara kan morötter anses ha nolltolerans för rotgallnematod. (16). När det gäller rotogräs 

finns problem med åkertistel i de ekologiska systemen D och E på Bollerup. Blålupin i 

renbestånd har gett upp till tolv gånger fler tistlar än det är i genomsnitt. 
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För att ge en bakgrund till tidigare års resultat presenteras här de viktigaste resultaten: 

 Under perioden 1987-1998 då odlingssystemförsöken avkastade de ekologiska 

odlingssystemen 59, 60, 67, 85, 83, 56, 78, 78 och 101 % av de konventionella 

odlingssystemen i respektive höstvete, råg, vårkorn, ärt inklusive ärt/havre, 

sockerbetor, potatis, vall (torrsubstans), vall (energi) och vall (protein). 

I vall är en försöksplats inte medtagen på grund av dålig etablering i de ekologiska 

odlingssystemen. 

 Under de två första växtföljdsomloppen erhölls inga statistiskt säkra skillnader i 

avkastning mellan de två konventionella odlingssystemen med och utan 

vall/stallgödsel. I det ekologiska odlingssystemet E utan vall/stallgödsel var 

avkastningen statistiskt säkert lägre på någon av försöksplatserna i vissa grödor i 

jämförelse med de ekologiska odlingssystemen C och D med vall och stallgödsel. 

 Skadegörare som bidrog till skillnader i avkastning mellan odlingssystemen under de 

två första växtföljdsomloppen var exempelvis bladmögel, stritar, groddbränna och 

gråmögel i potatis, bladfläcksvampar och bladlöss i höstvete, samt bladlöss och 

mjöldagg i sockerbetor. 

 I tredje växtföljdsomloppet i odlingssystemen utan kreaturshållning avkastade de 

ekologiska odlingssystemen 89, 69, 49 och 47 % av de konventionella i respektive 

sockerbetor, korn, höstvete och potatis. 

  I tredje växtföljdsomloppet i odlingssystemen med vall och stallgödsel avkastade de 

ekologiska odlingssystemen 100, 78, 75, 75, 64 och 60 % av de konventionella i 

respektive sockerbetor, vall I, vall II, korn, höstvete och potatis. 

 De från början förhållandevis låga skördarna i de ekologiska odlingssystemen har inte 

ökat under tredje växtföljdsomloppet, något som ibland hävdas i den internationella 

litteraturen. 

 Under de två första växtföljdsomloppen var årsmånsvariationen större i ekologiska 

odlingssystem än i konventionella odlingssystem. 

 Åkertistel och kvickrot var de vanligast förekommande fleråriga ogräsen under de två 

första växtföljdsomloppen. Det var dock bara på en försöksplats som åkertistel var ett 

stort problem i ett av de ekologiska odlingssystemen där de vårsådda grödorna inte 

förmådde hålla tillbaka åkertisteln. Antalet ogräsplantor var större i de ekologiska 

odlingssystemen och det fanns även en tendens till fler arter i dessa odlingssystem. 

 De ettåriga örtogräsen baldersbrå, dån och målla hade störst inverkan på grödornas 

avkastning i alla odlingssystemen. De ekologiska odlingssystemen hade en tendens till 

att ha lite fler ogräsarter än de konventionella. 

 Under tredje växtföljdsomloppet hade det konventionella odlingssystemet med kreatur 

färre ogräs än de övriga ekologiska odlingssystemen varav det kreaturslösa ekologiska 

odlingssystemet hade flest ogräsarter. Vallodling i de ekologiska odlingssystemen 

minskade ettåriga örtogräs och rotogräs. 

 Stora problem med åkertistel och åkermolke uppstod efter andra växtföljdsomloppet. 

 Kväveeffektiviteten (beräknad som innehållet av kväve i insatsmedel inklusive N-

fixering men exklusive nedfall) var för de konventionella odlingssystemen drygt 70 % 
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medan de ekologiska odlingssystemen med vall/stallgödsel var mellan 92-100 % i 

medeltal för de tre försöksplatserna 1993-1998. 

 Växtnäringsbalanserna (uttryckt som tillförsel av insatsmedel som stall- och 

handelsgödsel, N-fixering och nedfall minus bortförsel av växtnäringsämnena i 

skörden) var positiva för kväve, i det närmaste i balans för fosfor och negativa för 

kalium i två av de ekologiska odlingssystemen. Enskilda år hade över 500 kg N/ha 

fixerats av bra klövervallar. 

 Med de beräkningsgrunder som anges i rapporten för det tredje växtföljdsomloppet 

hade de ekologiska odlingssystemen överlag ett högre täckningsbidrag än de 

konventionella. Med potatis och/eller sockerbetor i ett odlingssystem ökade 

täckningsbidraget. 

2.2 Projektets förutsättningar, målsättning och syfte 
Syftet med det fjärde växtföljdsomloppet i detta projekt har varit att på skilda jordtyper 

studera miljövänliga och uthålliga ekologiska och konventionella odlingssystem med 

jordbruks- grönsaks- och energigrödor representerande de mest miljömedvetna lantbrukarna 

inom respektive system.  

På Bollerup kombinerades skånska jordbruksgrödor med nya baljväxter (lupin) och 

vitklöverfröfröodling. 

I Önnestad kombinerades jordbruksgrödorna med grönsakodling (morot, lök, rödbetor) samt 

tillförsel av rötrest från biogasproduktion. Dessutom odlades tetraploid, sen rödklöver till frö. 

Målsättningen med basprojektet ”Miljövänliga och uthålliga odlingsformer”, kan beskrivas i 

två viktiga delar.  

1. En del har avsett att bidra med faktaunderlag för satsning på jordbruks- grönsaks- och 

energigrödor i långsiktigt hållbara och miljövänliga odlingssystem. 

2. En annan väl så viktig del har varit att öppna upp för olika fördjupade 

forskningsprojekt som har kunnat knytas till dessa väldokumenterade och 

långliggande odlingssystem. 

3 Material och metoder 

3.1 Karaktärisering av försöksplatserna 

3.1.1 Allmän beskrivning och odlingshistoria 

Försöken har legat på de två naturbruksgymnasierna Önnestad och Bollerup. Platserna 

representerar olika jordarter och väderleksförhållanden. Markens kvävelevererande förmåga 

är störst i Önnestad enligt provtagningar sista året av växtföljdsomlopp 1, d v s 1992 

(Hansson 1993). 

Önnestads-försöket ligger ca en mil nordväst om Kristianstad, i nordöstra Skåne (SWEREF99 

TM 6212663, 439550). 
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I konventionellt odlat höstvete var medelavkastningen var 54 dt/ha under perioden 1988-92. I 

konventionellt odlad höstråg var medelavkastningen 57 dt/ha under perioden 1993-2012. I 

konventionellt vårkorn med insådd var medelavkastningen 55 dt/ha under perioden 1988-

2012. 

Försöksfältet i Önnestad ingick fram till 1986 i naturbruksgymnasiets drift sedan 1960. Under 

denna tid odlades fabrikspotatis ungefär vart 6:e år. Tillförsel av stallgödsel skedde 

regelbundet. I växtföljden ingick vall (huvudsakligen hundäxing), vårraps och stråsäd. Före 

skolans tillträde drevs odlingen inom ett lantbruk med mjölkkor och troligen med ungefär 

samma odlingsinriktning som skolans. 

Jordarten är en måttligt mullhaltig till mullrik lerig sand. Vid försökets start 1986 låg pH-

värdena i matjord och alv på ca 7,0 och Ca-AL-talen på ca 350 mg/100 g jord utan någon 

större skillnad mellan matjord och alv. Övriga matjordsanalyser var vid försökets början: P-

AL-klass IV-V, K-AL-klass III, K-HCl-klass I-II, Mg-AL-tal 8-9, Cu-HCl-tal 10 och bortal 

0,6. 

Bollerup-försöket ligger i sydöstra delen av Skåne (SWEREF99 TM 6148380, 439428). 

Området kännetecknas av relativt sen tillväxtstart. Årsmedeltemperaturen är något högre än 

för de andra två platserna vilket främst märks under hösten. 

På Bollerup var medelavkastningen av konventionellt odlat höstvete 75 dt/ha, dvs. mer än på 

Önnestad, och konventionellt odlat vårkorn med eller utan insådd 51 dt/ha under 1988-2012. 

Försöksfältet i Bollerup ingick sedan mitten av 70-talet och till försökets start i en 6-årig 

vallväxtföljd. Under perioden 1975-1985 tillfördes fastgödsel från nöt ett flertal gånger. Före 

70-talets mitt tillhörde fältet under en period en fastighet som drevs kreaturslöst och därmed 

sannolikt utan vall i växtföljden. 

Jordarten är en något mullhaltig sandig lättlera. Vid försökets start 1986 var pH ca 6,5. P-AL-

klassen var III-IV, K-AL-klassen III, K-HCl-klassen II-III, Ca-AL-talet 150-175, Mg-AL-talet 

4, Cu-HCl-talet 10-13 och bortalet 0,5. 

Vid en undersökning av markstrukturen 2003 (Ehrnebo, 2003) konstaterades att det finns en 

jordartsgradient i försöket. Såväl mullhalt som lerhalt är signifikant högre i den del av fältet 

där de konventionella försöksrutorna är placerade jämfört med där de ekologiska finns.  

Vid jordprovtagning 2005 var mullhalten i matjorden i de konventionella rutorna 3,1-3,4 % 

och i de ekologiska 2,2-2,5 %  Motsvarande för alven var 1,3-1,5 % respektive 0,94-1,04 %. 

Lerhalten i matjorden varierade mellan 16-18 % i de konventionella rutorna medan den låg på 

15 % i de ekologiska rutorna. 

3.1.2 Förstudie: försöksplatsernas jämnhet vid försöksstart 

Under 1986 odlades korn på de tre försöksplatser som valts. Kornet skördades rutvis (30 

rutor) för att på så vis ge en bild av försöksplatsernas jämnhet. Försöksplatsernas lämplighet 

bedömdes med hjälp av fältbesiktning under växtsäsongen, de rutvisa skördarna samt de 

likaledes rutvisa markanalyserna. 
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Bollerup befanns vara den jämnaste försöksplatsen utifrån såväl fältbesiktning som studier av 

skördeuppgifter och markanalyser. Avkastningen var detta år 48,3 dt per ha (korrigerad 15 %-

ig vara) med standardavvikelse 3,15 d v s 6,51 % av medelskörden. 

I Önnestad kunde redan under sommaren vissa ojämnheter noteras. I en kant av den tänkta 

försöksplatsen drabbades kornet av torkskador. Med anledning av detta minskades 

försöksfältet något redan före skörden 1986. Den korrigerade medelskörden var 51,3 dt/ha 

1986 med standardavvikelse 7,7,d v s 15 % av medelskörden. De rutvisa markanalyserna 

visade inte på några stora ojämnheter. 

3.2 Vädret 
Eftersom det inte finns väderdata för försöksplatserna har data från närliggande platser valts. 

För Bollerups del har mätstationen i Tomelilla Skillinge (SMHI 625) använts och för 

Önnestad en av mätstationerna i Kristianstad (SMHI 1651). Resultaten för medelnederbörd 

och medelnederbördsmängd presenteras som avvikelse från ”normalvärden”, det vill säga 

medelvärden från föregående 30-årsperiod (30 år), 11 år föregående 2007 (11 föreg år) samt 

ett genomsnitt av vädret under försöksperioden (2007-2012). Medelvärden per år (Medel 1-

12) samt medelvärden under växtodlingssäsongen maj-augusti (Medel 5-8) anges i tabellerna 

(Tabell 3.2.1ab-3.2.4ab). Årsnederbörden för perioden 2007-2012 var 588 mm i Skillinge och 

679 mm i Kristianstad. Under samma tidsperiod var årsmedeltemperaturen på de båda 

platserna 8,3 °C i Skillinge respektive 8,1 °C i Kristianstad. Av de olika ”normalvärdena” 

som är genomsnitt från tre olika perioder (30 år från 1960, 1970 och 1980-tal, 11 föreg år från 

de elva åren med data före 2007, dvs. 1990-tal till och med 2006 samt 2007-2012) framgår att 

årsmedeltemperaturen från den tidiga perioden till den sena med cirka 1 °C. På motsvarande 

sett synes årsmedelnederbörden ha ökat under växtodlingssäsongen (Medel 5-8). Vi har i 

denna rapport valt att jämföra enskilda års genomsnittliga månadsvärden med normalvädret 

2007-2012, dvs. genomsnittsvädret under försöksperioden, i tabellerna 3.2.1b-3.2.4b. 

Skillnaderna i avvikelser när man jämför med ett normalvärde blir naturligtvis olika beroende 

på vilket normalvärde som väljs, men ändå finns många samstämmigheter oavsett vilket 

normalvärde som används. I bilagan finns jämförelser med de två andra normalvärdena 30 år 

och 11 föreg år.    
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Tabell 3.2.1a. Medeltemperatur (°C) per månad i Skillinge under 2007-2008 i jämförelse 

     med olika ”normalvärden”. 

 

 

Tabell 3.2.2a. Medeltemperatur (°C) per månad i Kristianstad under 2007-2008 i 

            jämförelse med olika ”normalvärden”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månad 30 år 11 föreg år 2007-2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jan -0,5 0,8 1,3 4,2 3,5 0,8 -2,1 -0,3 1,9

Feb -0,7 1,0 0,6 2,0 4,2 -0,1 -1,2 -0,6 -0,7

Mar 1,6 1,9 3,2 4,8 3,1 2,7 1,3 2,2 5,1

Apr 4,9 5,3 6,5 7,2 6,1 6,9 5,7 7,7 5,1

Maj 10,1 9,9 10,5 11,2 11,6 10,7 8,9 10,1 10,3

Jun 14,4 14,1 14,2 15,7 14,7 13,3 13,5 14,9 13,0

Jul 15,9 16,8 17,1 15,8 17,2 17,7 18,9 16,9 15,9

Aug 15,9 17,4 16,9 16,6 16,6 17,7 17,0 16,4 16,9

Sep 13,0 14,3 13,4 12,6 13,4 14,6 13,1 13,4 13,3

Okt 9,2 9,9 8,8 9,1 9,9 7,7 8,5 9,1 8,4

Nov 4,8 5,6 6,0 4,5 6,1 7,3 4,8 6,9 6,3

Dec 1,4 2,6 1,6 3,6 3,3 2,0 -3,7 4,3 0,3

Medel 1-12 7,5 8,3 8,3 8,9 9,1 8,4 7,1 8,4 8,0

Medel 5-8 14,1 14,5 14,6 14,8 15,0 14,9 14,6 14,6 14,0

Månad 30 år 11 föreg år 2007-2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jan -1,2 -0,4 0,5 3,7 3,1 -0,2 -4,4 -0,7 1,3

Feb -1,2 0,0 -0,3 0,8 4,0 -0,9 -2,1 -1,7 -1,6

Mar 1,4 1,8 3,3 5,2 2,7 2,6 1,6 2,1 5,4

Apr 5,2 6,4 7,4 8,4 6,7 7,8 6,7 9,2 5,6

Maj 10,4 10,9 11,5 12,3 12,0 11,3 10,0 11,3 11,8

Jun 14,8 14,7 14,7 16,5 14,7 13,7 14,6 15,8 13,1

Jul 16,1 17,2 17,4 15,8 17,2 17,9 19,6 17,2 16,5

Aug 15,6 17,0 16,7 16,6 16,3 17,2 17,2 16,3 16,5

Sep 12,1 13,0 13,0 12,2 12,1 14,3 12,3 13,8 13,1

Okt 8,3 8,1 7,8 7,9 8,8 6,5 7,1 8,9 7,6

Nov 3,8 4,4 4,7 3,7 4,7 6,5 1,9 5,9 5,4

Dec 0,5 1,2 0,4 2,7 1,8 0,2 -5,5 3,6 -0,5

Medeltal 1-12 7,1 7,9 8,1 8,8 8,7 8,1 6,6 8,5 7,9

Medeltal 5-8 14,2 14,9 15,1 15,3 15,1 15,0 15,4 15,2 14,5
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Tabell 3.2.1b. Enskilda års avvikelser i medeltemperatur (°C) per månad i 

                 Skillinge mot försöksperiodens genomsnittsvärde som ”normalvärde”. 

 

 

 

 

 

Tabell 3.2.2b. Enskilda års avvikelser i medeltemperatur (°C) per månad i 

Kristianstad mot försöksperiodens genomsnittsvärde som ”normalvärde”. 

 

 

 

 

Månad 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jan 2,9 2,2 0,0 -3,4 -1,6 0,6

Feb 1,4 3,6 -1,1 -1,8 -1,2 -1,3

Mar 1,6 -0,1 0,8 -1,9 -1,0 1,9

Apr 0,8 -0,4 1,6 -0,8 1,3 -1,4

Maj 0,7 1,1 0,8 -1,6 -0,4 -0,2

Jun 1,5 0,5 -0,8 -0,7 0,7 -1,2

Jul -1,3 0,1 0,9 1,8 -0,2 -1,2

Aug -0,3 -0,3 0,3 0,1 -0,5 0,0

Sep -0,8 0,0 0,3 -0,3 0,0 -0,1

Okt 0,3 1,1 -2,2 -0,3 0,3 -0,4

Nov -1,5 0,1 1,7 -1,2 0,9 0,3

Dec 2,0 1,7 -0,6 -5,3 2,7 -1,3

Medel 1-12 0,6 0,8 0,1 -1,3 0,1 -0,3

Medel 5-8 0,2 0,4 0,3 -0,1 -0,1 -0,6

Månad 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jan 3,2 2,6 -0,7 -4,9 -1,2 0,8

Feb 1,1 4,3 -0,7 -1,9 -1,5 -1,4

Mar 1,9 -0,6 -0,7 -1,7 -1,2 2,1

Apr 1,0 -0,7 0,4 -0,7 1,8 -1,8

Maj 0,9 0,5 -0,2 -1,5 -0,2 0,4

Jun 1,8 0,0 -1,0 -0,1 1,1 -1,6

Jul -1,6 -0,2 0,5 2,2 -0,2 -0,9

Aug -0,1 -0,4 0,5 0,5 -0,4 -0,2

Sep -0,8 -0,9 1,3 -0,7 0,8 0,1

Okt 0,1 1,0 -1,3 -0,7 1,1 -0,2

Nov -1,0 0,0 1,8 -2,8 1,2 0,7

Dec 2,3 1,4 -0,2 -5,9 3,2 -0,9

Medel 1-12 0,7 0,6 0,0 -1,5 0,4 -0,2

Medel 5-8 0,2 0,0 0,0 0,3 0,1 -0,6
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Tabell 3.2.3a. Nederbörd (mm) per månad i Skillinge under 2007-2008 i jämförelse 

         med olika ”normalvärden”. 

 

 

 

Tabell 3.2.4a. Nederbörd (mm) per månad i Kristianstad under 2007-2008 i jämförelse 

       med olika ”normalvärden”. 

 

 

 

 

 

 

Månad 30 år 11 föreg år 2007-2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jan 48 35 52 123 46 9 20 34 78

Feb 33 37 28 28 21 22 35 29 35

Mar 39 31 31 38 57 34 35 16 6

Apr 37 28 22 14 34 3 16 18 44

Maj 38 42 36 44 8 51 45 37 28

Jun 46 51 51 82 26 52 30 41 72

Jul 58 41 89 150 48 54 50 173 58

Aug 53 66 57 23 106 16 66 94 35

Sep 58 50 45 53 32 24 49 54 57

Okt 58 70 61 16 141 62 48 27 72

Nov 68 55 62 30 37 88 143 13 63

Dec 59 50 56 51 45 47 48 88 57

Medel 1-12 50 46 49 54 50 39 49 52 50

Medel 5-8 49 50 58 75 47 43 48 86 48

Månad 30 år 11 föreg år 2007-2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jan 48 54 56 112 68 19 27 43 68

Feb 33 49 43 73 21 41 48 32 42

Mar 36 46 35 36 76 33 31 25 11

Apr 36 41 29 20 36 10 16 19 73

Maj 42 59 45 48 12 54 73 58 23

Jun 47 71 65 136 32 53 56 71 41

Jul 63 81 111 208 61 101 45 160 89

Aug 49 88 78 50 133 45 87 109 46

Sep 55 68 46 71 30 38 53 51 35

Okt 50 96 57 28 95 54 55 46 66

Nov 57 72 59 27 43 99 111 13 59

Dec 48 66 55 58 57 52 60 69 35

Medeltal 1-12 47 66 57 72 55 50 55 58 49

Medeltal 5-8 50 75 75 111 60 63 65 100 50
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Tabell 3.2.3b. Enskilda års avvikelser i nederbörd (mm) per månad i 

Skillinge mot försöksperiodens genomsnittsvärde som ”normalvärde”. 

 

 

 

 

Tabell 3.2.4b. Enskilda års avvikelser i nederbörd (mm) per månad i 

Kristianstad mot försöksperiodens genomsnittsvärde som ”normalvärde”. 

 

 

 

 

Månad 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jan 71 -6 -43 -32 -18 26

Feb 0 -7 -6 7 1 7

Mar 7 26 3 4 -15 -25

Apr -8 13 -19 -6 -4 23

Maj 9 -28 16 10 2 -8

Jun 32 -25 2 -21 -10 22

Jul 61 -41 -35 -39 84 -31

Aug -34 49 -41 9 37 -22

Sep 8 -13 -21 4 9 12

Okt -45 80 1 -13 -34 11

Nov -32 -25 26 81 -49 1

Dec -5 -11 -9 -8 32 1

Medel 1-12 5 1 -11 0 3 1

Medel 5-8 17 -11 -15 -10 28 -10

Månad 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jan 56 12 -37 -29 -13 12

Feb 30 -22 -2 5 -11 -1

Mar 1 41 -2 -4 -10 -24

Apr -9 7 -19 -13 -10 44

Maj 3 -33 9 28 13 -22

Jun 71 -33 -12 -9 6 -24

Jul 97 -50 -10 -66 49 -22

Aug -28 55 -33 9 31 -32

Sep 25 -16 -8 7 5 -11

Okt -29 38 -3 -2 -11 9

Nov -32 -16 40 52 -46 0

Dec 3 2 -3 5 14 -20

Medel 1-12 16 -1 -7 -1 1 -8

Medel 5-8 36 -15 -11 -9 25 -25
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Åren 2007 t o m 2012 kan väderleksmässigt kort beskrivas enligt följande: 

År 2007 

Den förhållandevis milda och nederbördsrika vintern innebar gynnsamma tillväxtbetingelser 

för såväl höstsådda grödor som vallar och insåningsgrödor. Inga utvintringsskador noterades 

på någon av försöksplatserna. Tack vare en snöfri vinter och små nederbördsmängder i mars, 

redde sig jorden väl redan i månadsskiftet mars/april och ett förhållandevis tidigt vårbruk 

kunde påbörjas. Gynnsamma väderbetingelser med lagom fukt och behaglig lufttemperatur 

och värmerekord med ca 22 grader i halva april gjorde att tillväxten blev snabb och frodig. 

Utvecklingsmässigt var grödorna i början av juni ca två veckor tidigare än normalt för 

årstiden. Dock uppvisade många av de alltför frodiga bestånden torksymptom före 

midsommar. Tillgång till konstbevattning hade för lök, morötter, sockerbetor och potatis 

avgörande betydelse i Önnestad. Under senare delen av juni och under hela juli föll stora 

nederbördsmängder med översvämmade fält som resultat på många håll. Dock var de båda 

försöksplatserna förskonade från detta. 

2008 

Den förhållandevis milda vintern innebar gynnsamma tillväxtbetingelser för såväl höstsådda 

grödor som vallar och insåningsgrödor. Inga utvintringsskador noterades på någon av 

försöksplatserna.stadig väderlek med stora nederbördsmängder i slutet av mars och första 

halvan av april gjorde att ett förväntat tidigt vårbruk fick skjutas fram till de två sista veckorna 

i april på båda platserna. Försommaren var mycket torr och utebliven eller sparsam nederbörd 

under hela maj, juni och juli i Bollerup orsakade påtagliga tillväxtstörningar. Tack vare 

tillgång till bevattning i Önnestad kunde potatis, sockerbetor, morötter och lök räddas. En 

bevattning genomfördes även i blivande rödklöverfrövall. Trots ostadig väderlek under 

augusti kunde tröskningen genomföras med hyggliga vattenhalter och godtagbar kvalitet. 

2009 

Den milda men nederbördsrika hösten gynnade såväl gröda som ogräs. Mild och 

nederbördsfattig vinter skapade onormalt goda tillväxtbetingelser för såväl höstsådda grödor 

som vallar och insåningsgrödor. Det egentliga vårbruket påbörjades förhållandevis tidigt i 

början av april. Efter vårbruket och en dryg månad fram infann sig en torrperiod som bland 

annat innebar fördröjda gödseleffekter. Tack vare tillgång till bevattning i Önnestad gavs 

förutsättning för god tillväxt i potatis, sockerbetor, morötter och lök. Väderleken under hösten 

medförde goda skördebetingelser och bra arbetsbetingelser från tröskning till sockerbetsskörd.  

2010 

 

En kall oktober och november gav långsam utveckling i de höstsådda grödorna. Från slutet av 

december till början av april var grödorna mer eller mindre snötäckta och vinterhärdigheten 

sattes på prov. Långsam snösmältning försenade vårbruket som påbörjades sista halvan i april, 

ca två veckor senare än normalt. Tiden efter vårbruket och en dryg månad fram 

kännetecknades av låga temperaturer och mycket nederbörd. Från slutet av juni och i juli kom 

sparsamt med nederbörd samtidigt som det var varmt. Ostadig väderlek störde tröskarbetet.  

2011 

Hösten 2010 började med en relativt varm september. Senhösten var däremot både våt och 

kall. Redan den 22 november kom vintern med tjäle och snö som sedan låg tills januari. Det 

innebar att den sena höstplöjningen i Bollerup inte kunde utföras som normalt i december. 

Februari bjöd sedan på barfrost som tog hårt på höstsådden. Våren var torr och trots mycket 

snö var upptorkningen snabb. Vårbruket var gynnsamt med varma, torra dagar och mycket bra 
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mylla. Höga temperaturer med sommarvärme i slutet av april och början av maj ledde till 

snabb uppkomst. Det torra vädret fortsatte och gav nästan torkskador i Bollerup i juni. I 

Önnestad krävdes flera bevattningar av löken efter plantering i maj och både lök och potatis 

vattnades 3 gånger i juni – början av juli. Från mitten av juli till månadsskiftet augusti-

september var det mycket blött, framför allt på Österlen. Detta gjorde att skördearbetet var 

osedvanligt besvärligt. I Önnestad kunde man skörda en del i början av augusti och då gick 

det relativt bra, men sedan var det svårt att hitta dagar med bra skördeväder. På Bollerup blev 

skörden mycket fördröjd.  

 

2012 

Under tidig höst 2011 regnade det mycket men från mitten av september blev det torrare och 

höstsådden kunde genomföras på ett bra sätt. Under oktober och framför allt november var det 

sedan osedvanligt varmt. Vintern 2011-2012 var mildare och med mindre snö än de båda 

föregående vintrarna. I slutet av vintern när det på andra håll var barfrost fanns ett skyddande 

lager snö i Bollerup. Våren kom tidigt, det var torrt och mycket varmt i slutet av mars, och 

vårbruket kunde genomföras rekordtidigt i Bollerup och ovanligt tidigt i Önnestad. I april var 

det däremot mer normal temperatur för årstiden. Under några veckor i början och mitten av 

maj var det mycket varmt men sedan var temperaturerna låga i slutet av maj och mycket låga i 

nästan hela juni, speciellt i Önnestad. Sommaren var som helhet relativt sval med endast 

enstaka varma dagar. Våren var torr med endast enstaka millimeter nederbörd i mars och maj, 

men lite mer regn i april. Vid midsommartid fanns uppenbara torkskador i många grödor, men 

sedan kom nederbörden. Under sommaren regnade det mer men inte för mycket. Bevattning 

krävdes framför allt i maj men även i juli och augusti i Önnestads specialgrödor. Slutet av 

säsongen blev blöt med mycket nederbörd och låg temperatur i september och början av 

oktober medan en vecka i mitten av oktober bjöd på varma fina dagar. Under skörden i 

augusti var vädret olika i Bollerup och Önnestad. Österlen hade fantastiskt fint skördeväder 

medan nordöstra Skåne hade mer nederbörd under augusti. 

3.3 Försökens uppläggning, skötsel och utförande 

3.3.1 Försöksrutornas fördelning och storlek 

Efter genomgång av ovanstående beskrivna data från förstudien fördes en mycket ingående 

diskussion om försöksrutornas placering. Vid avgörandet gavs hög prioritet för en 

uppläggning med de bästa möjligheterna att praktiskt kunna genomföra nödvändiga moment 

på ett korrekt sätt och med stor säkerhet. Vidare ansågs det viktigt att försöken utformades på 

ett sätt som underlättar demonstrationer i fält. Således placerades inte rutorna slumpmässigt 

på försöksfältet i Bollerup. I Önnestad, där ojämnheterna varit något större 1986, slumpades 

dock rutorna ut. 

Försöksrutornas storlek anpassades till de redskap som användes vid de olika försöksplatserna 

vilket. Rutstorleken är 24 x 15 m i Bollerup och 15 x 12 m i Önnestad. Den mindre rutytan i 

Önnestad förklaras av den minskning som gjordes av försöksfältet beroende på de 

observerade torkskadorna 1986. 

Försöksrutornas anordning samt placering av varje gröda respektive år under det fjärde 

växtföljdsomloppet framgår av fältkort i figur 2:1-2:2. Grödorna 2007-2012 framgår av 

växtföljdsbeskrivningarna i avsnitt 3.3.3. 
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3.3.2 Försöksplanens fem odlingssystem och fältkort 

I projektet ingår fem försöksled (odlingssystem) på två försöksplatser (Bollerup och 

Önnestad). 

Tabell 3.3.2.1. Övergripande beskrivning av odlingssystemen 1987-2005 och 2007-2012. 

 Växtföljdsomlopp 1 & 2 

1987-2005 

båda platserna 

Växtföljdsomlopp 3 

2007-2012 

Bollerup 

Växtföljdsomlopp 4 

2007-2012 

Önnestad 

Led A Konventionell utan kreatur Konventionell utan kreatur 

lantbruksgrödor, vitklöverfrö, 

energiproduktion 

Konventionell utan kreatur 

grönsaker, rödklöverfrö 

Led B Konventionell med kreatur. Konventionell med kreatur 

trad. lantbruksgrödor 

Konventionell med kreatur 

trad. lantbruksgrödor 

Led C Ekologisk (biodynamisk) med 

kreatur 

Ekologisk (biodynamisk) med 

kreatur, trad lantbruksgrödor 

Ekologisk (KRAV) utan kreatur 

grönsaker, biogasrötrest 

producerad inom systemet 

Led D Ekologisk (KRAV) med kreatur Ekologisk (KRAV) utan kreatur, 

vall, biogasrötrest producerad 

inom systemet 

Ekologisk (KRAV) med kreatur 

Led E Ekologisk (KRAV) utan kreatur Ekologisk (KRAV) utan kreatur, 

biogasrötrest producerad inom 

systemet 

Ekologisk (KRAV) utan kreatur 

grönsaker, rödklöverfrö, inköpt 

växtnäring 

 

Försöken är utlagda som parcellförsök. I samtliga odlingssystem tillämpas 6-åriga växtföljder. 

Alla grödor odlas varje år utan upprepning. Varje ruta har ett omfattande och fullständigt 

specificerat skötselprogram som är anpassat till odlingssystemet och försöksplatsen. 

Bevattning har utförts till lök, morötter, potatis och rödbetor i Önnestad. Inga andra grödor 

har bevattnats. 
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Figur 2:1. Rutfördelning för Bollerup 2007-2012 
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Figur 2:2. Rutfördelning för Önnestad 2007-2012  
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3.3.3 Växtföljder i odlingssystemen 

Tabell 3.3.3.1. Växtföljder i de olika odlingssystemen på Bollerup 2000-2005 och 2007-2012. 

 Växtföljdsomlopp 3 Växtföljdsomlopp 4 

 2000-2005 2007-2012 

Odlingssystem A Sockerbetor Sockerbetor 

 Ärter (00-02); Havre (03-05) Vårkorn 

 Höstvete Vitklöverfrö 

 Vårkorn Hampa (07-09); Höstvete (10-12) 

 Höstraps Havre 

 Höstvete Höstvete 

Odlingssystem B Sockerbetor Sockerbetor 

 Ärter (00-02); Havre (03-05) Havre 

 Höstvete Höstvete 

 Vårkorn Vårkorn 

 Fodervall I Fodervall I 

 Fodervall II Fodervall II 

Odlingssystem C Sockerbetor Sockerbetor 

 Ärt/havre (00-02); Blålupin/Havre (03-05) Blålupin/Havre 

 Höstvete (00-02); Rågvete (03-05) Rågvete 

 Grönfoder (ärt+havre) Grönfoder (ärt+havre) 

 Fodervall I Fodervall I 

 Fodervall II Fodervall II 

Odlingssystem D Sockerbetor Hampa (07-09); Sockerbetor (10-12) 

 Ärt/havre (00-02); Blålupin/Havre (03-05) Blålupin 

 Höstvete (00-02); Rågvete (03-05) Höstspeltvete 

 Grönfoder (ärt+havre) Havre 

 Fodervall I Biogasvall I 

 Fodervall II Vårvete (07-09); Biogasvall II (10-12) 

Odlingssystem E Sockerbetor Sockerbetor 

 Ärter (00-02); Blålupin (03-05) Blålupin 

 Höstvete Höstvete 

 Åkerböna Vitklöverfrö 

 Vårkorn Vårvete (07-09); Havre (10-12) 

 Gröngödslingsvall Biogasvall 
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Tabell 3.3.3.2. Växtföljder i de olika odlingssystemen på Önnestad 2000-2005 och 2007-

2012. 

 Växtföljdsomlopp 3 Växtföljdsomlopp 4 

 2000-2005 2007-2012 

Odlingssystem A Sockerbetor Morötter 

 Vårkorn Sådd lök (07-09); Plantlök (10-12) 

 Potatis Potatis 

 Råg Råg 

 Ärter Rödklöverfrö 

 Råg Sockerbetor (07-09); Rödbetor (10-12) 

Odlingssystem B Sockerbetor Sockerbetor (07-09); Rödbetor (10-12) 

 Havre Havre 

 Potatis Potatis 

 Vårkorn Vårvete (07-09); Vårkorn (10-12) 

 Fodervall I Fodervall I 

 Fodervall II Fodervall II 

Odlingssystem C Sockerbetor Morötter 

 Ärt/havre Vårkorn 

 Potatis Plantlök 

 Vårkorn Vårvete (07-09); Havre (10-12) 

 Fodervall I Biogasvall I 

 Fodervall II Biogasvall II 

Odlingssystem D Sockerbetor Sockerbetor (07-09); Rödbetor (10-12) 

 Ärt/havre Havre/ärt 

 Potatis Potatis 

 Vårkorn Vårkorn 

 Fodervall I Fodervall I 

 Fodervall II Fodervall II 

Odlingssystem E Sockerbetor Morötter 

 Vårkorn Gröngödsling (havre+fodervicker) 

 Potatis Plantlök 

 Ärter Vårkorn 

 Råg Råg 

 Gröngödslingsvall Rödklöverfrö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Sorter och utsädesmängd  
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Tabell 3.3.4.1. Sorter och fånggrödor i Bollerup 2007-2012. 

 Gröda Sort, utsädesmängd (kgha) Fånggröda, sort, kg/ha 

A Sockerbetor 07-09 Rasta, 6,2 frö/m 

10-12 Mixer, 6,2 frö/m 

 

 Vårkorn 07-09 Tipple, 180 

10-12 Quench, 180 

 

 Vitklöverfrö 07-10 Ramona, 2 

11-12 Hebe, 2 

 

 Hampa (07-09); Höstvete (10-12) 07-08 Futura 75, 20 

09 Felina 32, 25 

10-12 Skalmeje, 190 

 

 Havre Kerstin, 180  

 Höstvete 07-09 Tulsa, 190 

10-12 Skalmeje, 190 

 

B Sockerbetor 07-09 Rasta, 6,2 frö/m 

10-12 Mixer, 6,2 frö/m 

 

 Havre Kerstin, 180  

 Höstvete 07-09 Tulsa, 190 

10-12 Skalmeje, 190 

 

 Vårkorn 07-09 Gustav, 160 

10-12 Quench, 160, ins 20 kg/ha 

 

 Fodervall I 25% ängssv 31% tim, 20% eng raj,  

 Fodervall II 10% Hykor, 10% rödkl, 4% vitkl  

C Sockerbetor 07-09 Rasta, 11 frö/m 

10-12 Mixer, 11 frö/m 

 

 Blålupin/Havre 07 Rose/Kerstin, 150/25 

08 Prima/Kerstin, 150/25 

09-12 Viol/Kerstin, 125/75 

 

 Rågvete 07 Lamberto, 160 

08-09 Fidelio, 170 

10-12 Tulus, 160 

 

 Grönfoder (ärt+havre) 07-09 Celine+Kerstin, 150+50,  

10-12 Faust+Kerstin, 150+50,  

ins 25 kg/ha 

 

 Fodervall I 25% ängssv 35% tim, 20% eng raj,  

 Fodervall II 14% rödkl, 6% vitkl  

D Hampa (07-09); Sockerbetor (10-12) 07-08 Futura 75, 25 

09 Felina 32, 25; 

Mixer, 11 frö/m 

 

 Blålupin 07-08 Rose, 110 grob/m
2
 

09-10 Galant 110 grob/m
2
 

11-12 Probor 110 grob/m
2
 

 

 Höstspeltvete Oberkulmer Rotkorn, 220  

 Havre Kerstin, 160, ins 15 kg/ha 

08 Stork, 160 

 

 Biogasvall I 07-10 70% raj, 25% rkl, 5% vkl 

11-12 70% raj, 15% rkl, 15% vkl 

 

 Vårvete (07-09); Biogasvall II (10-12) Dacke, 240  

E Sockerbetor 07-09 Rasta, 11 frö/m 

10-12 Mixer, 11 frö/m 

 

 Blålupin 07-08 Rose, 110 grob/m
2
 

09-10 Galant 110 grob/m
2
 

11-12 Probor 110 grob/m
2
 

 

 Höstvete Olivin, 220  

 Vitklöverfrö -10 Ramona, 4 

11-12 Hebe, 4 

 

 Vårvete (07-09); Havre (10-12) Dacke, 200; 

Kerstin, 160, ins 15 kg/ha 

 

 Biogasvall 07-10 70% raj, 25% rkl, 5% vkl 

11-12 70% raj, 15% rkl, 15% vkl 
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Tabell 3.3.3.2. Sorter och fånggrödor i Önnestad 2007-2012. 

 Gröda Sort, utsädesmängd (kgha) Fånggröda, kg/ha 

A Morötter Bolero, 75 frö/lpm  

 Lök; sådd 07-09, plant- 10-12 07 Renate 08-09 Hylene, 650 000 frö/ha 

10-12 Hylander, 7 frö/plugg 5 plugg/lpm 

råg, 60 

 Potatis -09 Sava ej förgrodd 

10-12 Solist ej förgrodd 

 

 Råg -09 Rorik, 90 

10-12 Evolo, 90 

 

 Rödklöverfrö -10 Betty, 5; 11-12 Ares, 5  

 S-betor 07-09; R-betor 10-12 Rasta, 5,5 frö/m; Kim 35 frö/m  

B S-betor 07-09; R-betor 10-12 Rasta, 5,5 frö/m; Kim 35 frö/m  

 Havre Kerstin, 180  

 Potatis -09 Sava ej förgrodd 

10-12 Solist ej förgrodd 

07 råg, 60 

08 vitsenap, 12 

 V-vete 07-09; V-korn 10-12 Vinjett, 200; Quench, 160, ins 20  

 Fodervall I 25% ängssv, 31% tim, 20% eng raj,  

 Fodervall II 10% Hykor, 10% rödkl, 4% vitkl  

C Morötter Bolero, 90 frö/lpm  

 Vårkorn -09 Gustav, 180; 10-12 Quench, 180  

 Plantlök -09 Hytech, 7 frö/plugg 5 plugg/lpm 

10-12 Hylander, 7 frö/plugg 5 plugg/lpm 

råg, 60 

 Vårvete 07-09; Havre 10-12 Dacke 200; Kerstin, 160, ins 15  

 Biogasvall I -10 70% raj, 25% rkl, 5 % vitkl  

 Biogasvall II 11-12 70% raj, 15% rkl, 15 % vitkl  

D S-betor 07-09; R-betor 10-12 Rasta 10 frö/m; Kim, 35 frö/m  

 Havre/ärt -09 Kerstin/Celine, 115/115 

10-12 Kerstin/Faust, 115/115 

rajgräs, 6 

 Potatis -09 Sava förgrodd 

10-12 Solist förgrodd 

07 råg, 60 

08 vitsenap, 12 

 Vårkorn -09 Gustav, 170;  

10-12 Quench, 170; ins 24 

 

 Fodervall I 25% ängssv, 35% tim, 20% eng raj,  

 Fodervall II 14% rödkl, 6% vitkl  

E Morötter Bolero, 90 frö/lpm  

 Gröngödsl. (ha.+foderv.) 07 Kerstin+Caroline, 70+50 

08 Kerstin+Caroline, 60+100 

10-12 Kerstin+Candy, 60+100 

09-12 vitsenap, 8 

 Plantlök -09 Hytech, 7 frö/plugg 5 plugg/lpm 

10-12 Hylander, 7 frö/plugg 5 plugg/lpm 

råg, 60 

 Vårkorn -09 Tipple, 220; 10-12 Quench, 220  

 Råg -09 Rorik, 110 

10-12 Evolo, 110 

 

 Rödklöverfrö -10 Betty, 8; 11-12 Ares, 8  

3.3.5 Försöksarbetets omfattning 

Åtgärdsprogrammen anpassas så att varje enskilt system och gröda sköts så långt möjligt vad 

som är praxis. Det innebär t ex att: 

•gödsling och bekämpning i de konventionella systemen varje enskilt år anpassas till ett 

bedömt behov 

•i de konventionella systemen mekaniska bekämpningsalternativ tillämpas när de kan 

försvaras ekonomiskt och praktiskt i större tillämpning 

•växtföljderna anpassas så att hänsyn tas till risker för läckage från baljväxtrika växtföljder 

•växtföljderna anpassas till respektive försöksplats platsgivna förutsättningar utifrån 

erfarenheter dragna av växtföljdsomlopp 1-3 

•fånggrödor och mellangrödor används där så är rimligt 
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•i de konventionella systemen minimeras användning av bekämpningsmedel, så långt det är 

ekonomiskt rimligt 

•en ekonomisk utvärdering sker av de olika odlingssystemen - här blir nysatsningarna på 

grönsaksväxtföljderna på Önnestad och energigrödeodlingen i Bollerup växtnäring från rötrest 

av speciellt intresse 

3.3.5.1 Växtnäring och mullhalt 

Jordprover togs enligt: 

Tidpunkt Omfattning Analys 

Årligen i oktober Ledvis pH, P-AL, K-AL, Ca-AL, 

Mg-AL, K-HCl, Cu-HCl, 

Bor 

Sista året i varje omlopp Rutvis pH, P-AL, K-AL, Ca-AL, 

Mg-AL, K-HCl, Cu-HCl, 

Bor 

Årligen i november Rutvis NO3 -N, NH4 –N 

Odlingssystem A, Bollerup och Önnestad 

All växtnäringstillförseln på de båda försöksplatserna i det konventionella odlingssystemet 

utan vall och stallgödsel (A) gjordes med handelsgödsel.  

Odlingssystem B, Bollerup och Önnestad 

I det konventionella odlingssystemet med tänkt kreatursdrift (B), användes förutom 

handelsgödsel även nötflytgödsel. I Bollerup tillfördes flytgödsel till samtliga grödor utom till 

havre under de två första åren i växtföljsdomloppet enligt tabell 2:1, dvs. till sockerbetor och 

havre. I Önnestad gödslades alla grödor med flytgödel utom förstaårsvallen de två första åren 

i växtföljdsomloppet (tabell 2:2) samt korn och havre de två sista åren i växtföljdsomloppet. 

Odlingssystem C, Bollerup 

Grödorna i det biodynamiska odlingssystemet (C) i Bollerup gödslades med komposterad 

nötfastgödsel och nöturin. Urinen spreds till rågvete, andraårsvall, blålupin/havre (ej 2007 och 

2009) samt till grönfoder med insådd och komposten spreds till sockerbetor. År 2012 gjordes 

dock ett misstag och 300 kg/ha kalisalt spreds till andraårsvallen. Detta år gödslades 

förstaårsvallen ned nöturin. 

Odlingssystem C, Önnestad 

I Önnestad gödslades det ekologiska kreaturslösa odlingssystemet (C) med nötflytgödsel 

under växtföljdsomloppets första år (2007). Flytgödseln tillfördes lök, vårvete, morötter och 

korn. År 2008 gödslades odlingssystemet C med rötrest från biogasproduktion. Rötresten 

spreds till vårvete, morötter och lök. Från 2009 och framåt användes förutom rötrest även 

kalimagnesia samt Biofer 7-9-0. Kalimagnesia spreds till vall och II samt till morötter och 

lök. Biofer spreds under 2009 endast till lök och därefter till både korn och lök. 

Odlingssystem D, Bollerup 

I det ekologiska kreaturslösa odlingssystemet (D) i Bollerup gödslades grödorna med rötrest 

(speltvete och hampa) och Biofer 4-1-20 (havre) respektive 7-9-0 (hampa) år 2007. 2008 

användes Biofer 2-1-15 (havre) respektive 10-3-1 (hampa och vårvete) samt kaliumsulfat 

(biogasvall I) förutom rötrest (speltvete och hampa). År 2009 användes kalimagnesia till 

biogasvall och hampa istället för kaliumsulfat samt Biofer 7-9-0 till vårvete och havre. Rötrest 

spreds till hampa och speltvete liksom tidigare år. År 2010 spreds rötrest i detta odlingssystem 

till speltvete, sockerbetor och havre. Kalimagnesia spreds till biogasvall I och II, sockerbetor 
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samt blålupin. Sockerbetorna gödslades även med Biofer 7-9-0. Från 2011 och framåt spreds 

rötrest till sockerbetor, havre, blålupin samt speltvete. Biofer 7-9-0 spreds till sockerbetor och 

kalimagnesia till blålupin, sockerbetor samt biogasvall I och II. 

Odlingssystem D, Önnestad 

I det ekologiska kreatursodlingssystemet i Önnestad tillfördes växtnäring i form av 

nötflytgödsel, nöturin, kalimagnesia samt Biofer 7-9-0 enligt följande: 2007-2009: nöturin till 

vall II (2009 även till vall I), nötflyt till korn, havre/ärt, sockerbetor och potatis. 2010-2012: 

kalimagnesia till vall I och II, kalimagnesia och nötflyt till potatis (2010 endast nötflyt), 

nötflyt till korn och havre/ärt samt nötflyt och Biofer 7-9-0 till rödbetor. 

Odlingssystem E, Bollerup 

Det ekologiska odlingssystemet utan kreatur (D) gödslades under tredje växtföljdsomloppet 

med rötrest från biogasjäsning, Biofer 7-9-0, Biofer 4-1-20, Biofer 2-1-1, kaliumsulfat samt 

kalimagnesia. 2007: rötrest och Biofer 4-1-20 till höstvete, rötrest och Biofer 7-9-0 till 

sockerbetor samt Biofer 4-1-20 till vårvete. 2008: rötrest och Biofer 2-1-15 till höstvete, 

kaliumsulfat till biogasvall I samt rötrest och Biofer 7-9-0 till sockerbetor. 2009: rötrest till 

höstvete, rötrest och Biofer 7-9-0 till sockerbetor, kalimagnesia till biogasvall I och Biofer 7-

9-0 till vårvete. 2010: rötrest till höstvete, kalimagnesia till biogasvall I, blålupin och 

vitklöverfrö samt rötrest, Biofer 7-9-0 och kalimagnesia till sockerbetor. 2011: rötrest till 

höstvete och havre, kalimagnesia till biogasvall I, blålupin och vitklöverfrö samt Biofer 7-9-0 

och kalimagnesia till sockerbetor. 2012: rötrest till höstvete och havre, kalimagnesia till 

biogasvall I, blålupin och vitklöverfrö samt Biofer 7-9-0 och kalimagnesia till sockerbetor. 

Odlingssystem E, Önnestad 

Det ekologiska odlingssystemet utan kreatur (E) gödslades under tredje växtföljdsomloppet 

med fruktsaft från stärkelseframställning, Biofer 7-9-0, Biofer 4-1-20, Biofer 3-1-15 samt 

Biofer 10-1-3. 2007: fruktsaft till råg, fruktsaft och Biofer 7-9-0 till lök samt fruktsaft och 

Biofer 4-1-20 till morötter. 2008: fruktsaft till råg, fruktsaft och Biofer 7-9-0 till lök samt 

fruktsaft och Biofer 3-1-15 till morötter. 2009: fruktsaft till råg och morötter samt fruktsaft 

och Biofer 7-9-0 till lök. 2010-12: fruktsaft till råg, lök och morötter 

3.3.5.2 Ogräs 

Tre typer av ogräsinventeringar har gjorts i försöken: 

1. Årlig gradering av örtogräs 

De tre vanligaste ogräsarterna har i mitten/slutet av växtsäsongen varje år noterats för varje 

ruta utom vall och grönfoder. Samtidigt har bedömning gjorts huruvida respektive ogräs har 

liten, måttlig eller stor betydelse för avkastningen. 

2. Årlig räkning av rotogräs 

I slutet av juli eller början av augusti varje år har förekomsten av rotogräs inventerats i 

samtliga rutor genom att räkna antalet plantor per ruta.  I Önnestad har denna räkning dock 

utförts endast åren 2007-2010. 

3. Räkning och vägning av ogräs 

Sista året i omloppet, 2012, gjordes en större inventering av ogräs i obehandlade provrutor.  I 

varje ruta inventerades fyra smårutor om vardera 0,25 m2. Antalet plantor och vikt av 

samtliga ogräsarter noterades. 
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3.3.5.3 Växtskadegörare 

Växtskydd 

Bekämpningsinsatser mot svamp och insekter samt tillförsel av mikronäring (mangan) finns 

redovisade i databasen under respektive rutgröda och år. Här finns även samtliga 

ogräsbekämpningar, såväl kemiska som mekaniska redovisade. 

Led A och B bekämpades enligt konventionella metoder. Det innebär att bekämpningsinsatser 

gällande sådana skadegörare där bekämpningströsklar finns, i huvudsak gjordes efter dessa. 

Ogräsbekämpningarna anpassades till vad som är brukligt i de respektive odlingsområdena.  I 

potatisgrödan sköttes ogräsbekämpningen även i de konventionella leden med mekaniska metoder. I 

de ekologiska leden användes inga kemiska preparat. 

Radhackning samt handrensning av ogräs tillämpades i de ekologiska rutorna av sockerbetor, 

rödbetor, morötter och lök. Ogräsharvning har utförts både före och efter uppkomst i den ekologiska 

vårspannmålen och trindsäden med undantag för rutor med insådd där insådden gjorts vid sådd av 

huvudgröda. I höstråg gjordes skonsam ogräsharvning på våren enbart för att ge bättre möjligheter 

för insådd. 

Biodynamiska preparat 

I Bollerups C-led tillfördes de biodynamiska preparaten enligt instruktion. Preparat 500 

(humuspreparat) sprutades ut tidigt på våren på svart jord i samtliga rutor och preparat 501 

(kiselpreparat) i stråskjutningsfasen i stråsäd och trindsäd samt vid begynnande rotsvällning i 

sockerbetor. 

Växtskadegörare 

Gradering av växtskadegörare har gjorts enligt nedan. 

Gröda Gradering av 

Havre Fritfluga, rödsot, mjöldagg, bladfläcksjuka, bladlus och stråstyrka. 
Havre/ärt Utöver graderingar i havre: vivelangrepp, bladlus (ärt), beståndsbedömning med 

avseende på ärtrotröta och ärtvecklare. 
Gröngödsling Se havre/ärt. 
Korn Strimsjuka, flygsot, mjöldagg, bladfläcksjuka, sköldfläcksjuka, rost, bladlus och 

stråstyrka. 
Råg Beståndsgradering, rågbroddfluga, mjöldagg, rost, sköldfläck, trips, bladlöss, vitax 

och stråstyrka. 
Klöverfrö Klöverspetsvivel och klöverbladvivel. 
Lök Knäpparelarver (vid plantbortfall), nematoder, lökbladmögel, 

gråmögelbladfläcksjuka, lökfluga och vitmögel. 
Morot Mjöldagg, Alternaria, Cercospora, morotsminerarfluga, bomullsmögel, 

morotsfluga, jordfly och nematoder. 
Potatis Groddbränna, virus Y, bladmögel vid varje bekämpningstillfälle, bladlus, stritar och 

nedvissning vid skörd. 
Rödbetor Jordloppor, ägg av betfluga/minor, rotbrand, bladlöss, mjöldagg, Ramularia, 

Cercospora och jordfly. 
Vall Endast beståndsgradering vår. 
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3.3.5.4 Skördar och kvalitet  

I varje försöksruta har skörden mätts i skörderutor. 2 x 25 m2 placerade för att undvika 

kanteffekt och påverkan av körspår. I sockerbetor, rödbetor, morötter och lök har tagits 4 

skörderutor x 10 m2. 

I projektet har förekommit en omfattande analysverksamhet, både av växtprover och av 

jordprover enligt specifikation nedan. För att möjliggöra framtida kompletteringar av 

analysprogrammet lagrades prover in från spannmål och trindsäd. 

Växtprover togs årligen enligt: 

Gröda Omfattning 

Spannmål, kärna Avfall, volymvikt, tkv, vh, N, P, K och falltal (råg). 

Ärt/havre, kärna/frö Renhet, andel baljv., vh, N, P och K. 

Halm Ts, N, P och K. 

Vallfrö Ts, N, P, K och grobarhet. 

Potatis, knölar På hösten: Ts, N, P, K, SMAK-analys (25 parametrar) + 

kokprov (6 parametrar). 

På våren: Ts, SMAK-analys + kokprov. 

Rödbetor, lök, morötter Ts, N, P, K + analys av bioaktiva ämnen. 

Fodervall ts, råprotein, energi, Ca, P, Mg o K, VOS, NDF, AAT, PBV och 

totalsocker. 

Biogasvall ts, råprotein, C, C/N, P och K. 

Gröngödsling ts, råprotein, C, C/N och andel baljväxter. 

Fånggrödor ts, råprotein, C och C/N. 

3.6 Statistik 

Traditionella statistiska metoder användes vid bearbetningen i avsnitt 4.4 Skördar och 

kvalitet, dvs. med ANOVA. Vid parvisa jämförelser användes Tukey HSD och om 

bokstäverna är olika i respektive kolumn i tabellerna i avsnitt 4.4 så är skillnaden statistiskt 

signifikant på signifikansnivån 95 % (P 0,05).  

3.7 Ekonomi 

3.7.1 Förutsättningar 

Den ekonomiska utvärderingen av odlingssystemförsöken 2007-2012 syftar till att på ett 

enkelt sätt sammanställa resultaten från det fjärde växtföljdsomloppet 2007-2012. För alla 

odlingssystemen har täckningsbidrag med och utan miljöersättning samt produktionskostnad 

beräknats. Vidare har även en beräkning gjorts som syftar till att påvisa det behov av 

merbetalning som en ekologisk gröda behöver för att uppnå samma täckningsbidrag som 

motsvarande konventionella gröda. 

3.7.2 Beräkningsmetodik 

Det lönsamhetsmått som använts i beräkningarna är täckningsbidrag 2.  För att beräkna 

lönsamhetsmåttet täckningsbidrag 2 har de totala intäkterna minskats med de direkta 

kostnaderna i odlingen. Vid denna beräkningsnivå uppkommer bruttoresultatet. Minskas 

bruttoresultatet med övriga rörliga kostnader i odlingen framkommer täckningsbidrag 1. Dras 

arbetskostnaden från täckningsbidrag 1 uppkommer täckningsbidrag 2. 
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3.7.3 Intäkter 

Medelintäkterna beräknas med utgångspunkt från medelskördarna för åren 2007-2012. 

Prisnivån har satts till 2012 års prisnivå enligt Hushållningssällskapets konventionella och 

ekologiska produktionsgrenskalkyler. 

3.7.4 Kostnader 

Gällande kostnaderna för insatsvaror och övriga rörliga kostnader är dessa prissatta till 2012 

års prisnivåer, och inhämtade från Hushållningssällskapets konventionella och ekologiska 

produktionsgrenskalkyler. Arbetskostnaden för handrensning/handhackning uppgår till 170 

kr/h. Bilaga XX beskriver hur mycket arbetstid som antagits i de olika grödorna och 

odlingssystemen. Gällande arbetstiden för handrensning i sockerbetorna på Bollerup 

uppskattades dessa till 75 timmar i led C och D, samt 150 timmar i led E. Uppskattningen 

bygger på ogräsförekomsten i de respektive odlingssystemen samt erfarenheter från 

handrensningstid i praktisk ekologisk odling.  

3.7.5 Stöd/markkostnad 

Det frikopplade gårdsstödet är inte medtaget i lönsamhetsberäkningarna, inte heller kostnaden 

för mark i form av arrende, eller alternativvärdet av ägd mark. I de ekologiska 

produktionsformerna är intäkten för miljöersättning i den aktuella grödkalkylen medtagen i en 

av beräkningarna för täckningsbidrag 2. 

3.7.6 Maskinkostnad 

En maskins totala kostnad består av fasta kostnader i form av avskrivning och ränta, samt 

rörliga kostnader i form av underhåll och drivmedel. Fast kostnad innebär att kostnaden är 

oberoende av hur mycket maskinen används. Den rörliga kostnaden ökar i takt med 

maskinens utnyttjandegrad. Dock är det så att t.ex. värdeminskningen ökar i takt med hur 

mycket maskinen används. 

 

I de olika kalkylerna för grödor är den rörliga och fasta kostnaden sammanslagen för att 

lättare kunna jämföra olika grödor, och kunna ge en bättre helhetsbild. Detta har resulterat i en 

sammanställning av kostnader för olika maskinöverfarter. Kostnaden för dessa överfarter är 

delvis hämtade från Maskinkostnader 2012 och delvis från Hushållningssällskapets 

produktionsgrenskalkyler 2012. En sammanställning över de olika maskinkostnaderna finns i 

bilaga XX. 

3.7.7 Avgränsning 

De ekonomiska resultaten som presenteras baseras på odling i försök, med de unika 

förutsättningar som råder vid försöksodling. Resultaten kan inte översättas på generella 

förhållanden utan att anpassningar görs. 

3.8 Specialstudier 

3.8.1 Tillgänglighet och utnyttjande av fosfor 

Siri Caspersen, Institutionen för biosystem och teknologi, SLU undersökte sambanden mellan 

mark- och odlingsfaktorer och växttillgänglighet samt utnyttjande av fosfor under perioden 

2010-2012 med stöd från Partnerskap Alnarp. I projektet ingick även jämförelser mellan olika 

analysmetoders förmåga att förutsäga växttillgängligheten av P. Olika statistiska multivariata 

såväl som icke-parametriska metoder användes i analysen av datamaterialet. Projektet 

baserades i främsta hand på försöket i Önnestad men kompletterades med två växtföljder (A 

och E) från försöket i Bollerup. Provtagningen gjordes över tre år för att få ett större 

dataunderlag där även årsvariation ingick. 
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Innehållet av tillgänglig fosfor i marken har bestämts på våren innan tillförsel av gödselmedel. 

Analysmetoder har varit AL-extraktion av fosfor (P-AL), kalium (K-AL), calcium (Ca-AL)  

och Mg (Mg-AL), samt bestämning av pH, mullhalt och lerhalt. Fosfor i marken har även 

bestämts med andra metoder som till exempel Olsenmetoden (P-Olsen) samt 

Spurwaymetoden (P-Spw). Fosforkoncentrationerna har dessutom bestämts i skördeprodukt 

samt i halm/blast. Den totala upptagningen av fosfor har beräknats med hjälp av torrvikterna. 

3.8.2 Allelopatisk effekt av industrihampa som förfrukt till åkerböna, ärt och lupin 

Allelopati är en del av växternas konkurrensstrategi. Genom utsöndrandet av olika kemikalier 

påverkas andra växters möjlighet att etablera sig, växa och fungera på en plats. Då en planta 

upplever stress på grund av brist på resurser, såsom utrymme eller vatten, kan den genom 

utsöndrandet av olika kemikalier störa omgivande växter. Därigenom skapar växten sig en 

konkurrensfördel. Dessa utsöndrade kemikalier kallas allelokemikalier. Allelokemikalier 

påverkar de intill växande plantorna för att ge den egna plantan bättre förutsättningar. Deras 

kemiska sammansättning varierar beroende på växtsort samt var i växten de har producerats. 

Syftet med studien var att genom en litteraturundersökning och ett kärlförsök undersöka om 

de tre baljväxterna lupin, ärt och åkerböna påverkas negativt av att odlas efter hampa. 

Hypotesen var att allelokemikalier hämmar groning och tillväxt av baljväxterna om de odlas 

efter hampa jämfört med om de odlas efter sockerbetor. Litteraturgenomgång visade att 

hampa producerar ett antal allelokemikalier som påverkar andra växter. Den producerar även 

flera kemikalier som har potential att orsaka allelopati men dessa olika substansers funktion 

och påverkan är ännu inte tillräckligt väl undersökta. 

3.8.3 Charlotte Olsson 

Målet med denna undersökning är att klargöra skillnader mellan ekologiskt och konventionellt 

odlad potatis, morot samt lök med hänsyn på växtnäring, energiförbrukning vid 

växtskyddsbehandlingar samt vilka klimateffekterna av de olika insatserna blir. Konventionell 

odling jämförs med ekologisk odling. Data togs från ett etablerat försök som pågått sedan 

1987. Försöket består av fem system, både ekologiska och konventionella, med olika flöden 

av växtnäring samt olika brukningssätt. System A och E utgör exempel på växtodlingsgårdar 

utan vall och stallgödsel. A är konventionell och mineralgödsel blir använd som växtnäring. E 

är ett ekologiskt led där det används aska, urin, sockerbetskalk och potatisfruktsaft som 

växtnäring. System B, C och D är vallodlande med en simulerad djurhållning. B drivs 

konventionellt och mineralgödsel används, C är biodynamisk och D är ekologisk där 

stallgödsel används som växtnäring. Växtnäringsupptaget i rapporten bygger på beräkningar 

gjorda av Hushållningssällskapet, Kristianstad. Enligt STANK in MIND syns inga tydliga 

skillnader mellan de ekologiska och konventionella systemen. Naturliga variationer inom 

systemen förkommer över de tre år som blivit undersökta. Energibalanserna i rapporten 

behandlar energin som blir använd vid växtskyddsbehandlingar i de olika systemen. 

Anledningen till att enbart växtskyddsbehandlingar blivit behandlade beror på att sådd/ 

sättning samt skörd görs på samma sätt i de olika leden. 
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4 Resultat och diskussion 

4.1 Växtnäring 
Kväveprofiler har tagits varje år i november för att analysera restkväve och utlakningsrisk. 

Provtagningen har gjorts på 0-60 cm djup och analys har gjorts av nitrat- och 

ammoniumkväve. Vid jämförelse av medelvärden för odlingssystemen finns några intressanta 

skillnader. I de konventionella odlingssystemen har odlingssystemen med vall lägre 

restkvävehalter. Vallarna har generellt låga restkvävehalter.  

De högsta värdena för Bollerup hittas efter vitklöverfrövall som bryts tidigt på hösten inför 

höstvetesådd och efter hampan som odlats efter vitklöver men även efter blålupin i D-ledet. 

I Önnestad är inte bilden med lägre restkvävevärden i vallodlingssystem tydlig. Anledningen 

är mycket höga restkvävehalter i C-ledets morötter med biogasvall som förfrukt samt i 

rödbetorna i B och D som har fodervall som förfrukt. Dessa grödor ersatte den tidigare 

odlingen av sockerbetor som utnyttjade vallens restkväve mycket bra, men både morötter och 

rödbetor har kortare växtsäsong och därmed mindre möjlighet att ta upp det kväve som 

levereras sent på säsongen. 

Tabell 4.4.1. Mineralkväve i matjorden 0-60 cm. Medelvärde per odlingssystem. kg/ha av 

NO3 –N och NH4 –N. 

Försöksplats A B C D E 

Bollerup 42 31 27 32 27 

Önnestad 45 41 53 38 46 

 

Tabell 4.1.2. Mineralkväve i matjorden 0-60 cm. Årsvariation, samtliga odlingssystem 

sammanslagna. kg/ha av NO3 –N och NH4 –N 

Försöksplats 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bollerup 27 26 40 28 35 35 

Önnestad 43 36 54 50 46 38 

 

Mullhaltsanalys i de olika odlingssystemen gjordes under åren 1987, 2004, 2005 och 2015 

(Tabell 4.4.3 och Tabell 4.4.4). Analyserna 1987 får ses som ett startvärde eftersom försöken 

utlades detta år. Analyserna 2015 är gjorda på jordprover tagna i slutet på fjärde 

växtföljdsomloppet. Resultaten varierar men helt klart är att sedan fältförsöken lades ut så har 

mullhalterna ökat på Bollerup och minskat på Önnestad. Skillnader i mullhalt mellan 

konventionella (A, B) och ekologiska (C, D, E) odlingssystem samt mellan odlingssystem 

utan vall och stallgödsel (A, E) och de med vall och stallgödsel (B, C, D), är inte särskilt stora 

vare sig på Bollerup eller på Önnestad. 
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Tabell 4.4.3. Mullhalt % i matjorden i de olika odlingssystemen på 

Bollerup 1987, 2004, 2005 och 2015. 

 

 

Tabell 4.4.4. Mullhalt % i matjorden i de olika odlingssystemen på 

Önnestad 1987, 2004, 2005 och 2015. 

 

 

4.2 Ogräs 

Resultat av de årliga graderingarna av örtogräs redovisas för alla grödor som ett genomsnitt 

över fjärde växtföljdsomloppet i tabell 4.2.1 Bollerup och tabell 4.2.2 Önnestad nedan. I 

Bollerup hade baldersbrå stor betydelse för skörden av vitklöverfrö i det ekologiska 

odlingssystemet E. På Önnestad hade mynta stor betydelse för skörden i plantlök. 

 

Resultat av de årliga räkningarna av rotogräs redovisas som ett genomsnitt över fjärde 

växtföljdsomloppets odlingssystem under åren 2007-2012 på Bollerup och 2007-2010 på 

Önnestad i tabell 4.2.3 Bollerup och tabell 4.2.4 Önnestad nedan. På Bollerup var antalet 

plantor av kvickrot mycket högt i odlingssystem A och E vilket kommer av hög förekomst i 

vitklöver till frö (odlingssystem A och E) och sockerbetor till energi (endast E). Det höga 

Odlingssystem Skillnad

1987 2004 2005 2015 2015 & 1987

A 2,9 3,4 3,4 3,3 0,4

B 2,7 2,9 3,1 3,1 0,4

C 2,4 3,2 2,6 3,3 0,9

D 2,6 2,6 2,4 2,8 0,3

E 2,2 2,6 2,2 2,8 0,6

A, B 2,8 3,1 3,2 3,2 0,4

C, D, E 2,4 2,8 2,4 3,0 0,6

A, E 2,6 3,0 2,8 3,1 0,5

B, C, D 2,6 2,9 2,7 3,1 0,5

A, B, C, D, E 2,6 2,9 2,7 3,1 0,5

Mullhalt, %

Odlingssystem Skillnad

1987 2004 2005 2015 2015 & 1987

A 6,3 5,3 5,4 5,0 -1,3

B 6,8 6,5 6,6 6,2 -0,6

C 6,5 5,8 6,1 5,8 -0,7

D 7,5 4,9 6,6 5,9 -1,6

E 6,1 5,3 5,8 5,4 -0,7

A, B 6,5 5,9 6,0 5,6 -0,9

C, D, E 6,7 5,3 6,2 5,7 -1,0

A, E 6,2 5,3 5,6 5,2 -1,0

B, C, D 6,9 5,7 6,5 6,0 -0,9

A, B, C, D, E 6,6 5,5 6,1 5,7 -1,0

Mullhalt, %
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antalet åkertistel i odlingssystem D etablerades då blålupiner odlades. Den lägre förekomsten 

av kvickrot i B, C och D kan också ha att göra med den tvååriga vallen i dessa odlingssystem, 

som inte finns i A och E. Enligt teorin ska en väl konkurrerande vall med täta avslagningar 

konkurrera ut tistel. I odlingssystem C med en bra konkurrerande fodervall verkar det 

stämma, men biogasvallen i system D hade sämre konkurrensförmåga på grund av annan 

artsammansättning och utvintring. På Önnestad var angreppet av rotogräs betydligt mindre än 

på Bollerup på grund av mer handrensade grödor även om angreppen av kvickrot i 

odlingssystem A och D uppstod i potatis, rödbetor och morötter. 

 

Resultat av bestämning av antalet ogräsarter, ogräsräkningar och ogräsvägningar av örtogräs 

redovisas dels 1998 dels 2012 i tabell 4.2.5 Bollerup och tabell 4.2.6 Önnestad nedan. De 

olika grödorna i odlingssystemens växtföljder har inverkat mycket på ogräsförekomsten. På 

försöksplats Bollerup har antalet ogräsarter ökat i de konventionella odlingssystemen men inte 

förändrats särskilt mycket i de ekologiska odlingssystemen mellan 1998 och 2012. Däremot 

har antalet ogräsplantor per m
2
 ökat betydligt i alla odlingssystem på Bollerup. Tyvärr finns 

inga ogräsvikter på Bollerup från 1998 men dominerande arter är betydligt fler 2012 än 1998. 

Så har exempelvis trampört, åkerbinda och baldersbrå tillkommit som dominerande ogräsarter 

i odlingssystem A. Även i de andra odlingssystemen har arter tillkommit vid jämförelse 

mellan 1998 och 2012 på Bollerup. Däremot på Önnestad har antalet plantor per m
2
 liksom 

ogräsvikten minskat vid jämförelse mellan de två åren. Detta beror på att på Önnestad har mer 

radhackade grödor odlats vilket genom handrensning bidragit till att hålla ogräsen i schack.  

 

 

Tabell 4:2.1. Gradering av örtogräs i Bollerup 2007-2012. Örtogräs som har måttlig (M) 

respektive stor (S) betydelse för avkastningen. 

A B C D E 

Konventionell Konventionell Ekologisk Ekologisk Ekologisk 

Sockerbetor  Sockerbetor Sockerbetor Sockerbetor Sockerbetor 

 

 

    

Vårkorn Havre Blålupin/Havre Blålupin Blålupin 

 

 

  Baldersbrå M  

Vitklöverfrö Höstvete Rågvete Höstspeltvete  Höstvete 

Baldersbrå M 

Trampört S 

 

 Våtarv M  Baldersbrå M 

Våtarv M 

Höstvete Vårkorn Grönfoder Havre Vitklöverfrö 

 

 

 Ej graderat Trampört M Baldersbrå S 

Havre Fodervall l Fodervall l Biogasvall l Havre 

 

 

Ej graderat Ej graderat Ej graderat Trampört M 

Höstvete Fodervall ll Fodervall ll Biogasvall ll Biogasvall l 

Kärrgröe M 

Vitgröe M 

Ej graderat Ej graderat Ej graderat Ej graderat 
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Tabell 4.2.2. Gradering av örtogräs i Önnestad 2007-2012. Örtogräs som har måttlig (M) 

respektive stor (S) betydelse för avkastningen. 

A B C D E 

Konventionell Konventionell Ekologisk Ekologisk Ekologisk 

Morötter Rödbetor Morötter Rödbetor Morötter 

Åkerbinda M 

Målla M 

 

 Åkerbinda M  Åkerbinda M 

Plantlök Havre Vårkorn Havre/ärt Gröngödsling 

Åkerbinda M 

Tistel M 

Vitgröe M 

 

 Dån M Målla M 

Dån M 

Målla M 

Potatis   Potatis Plantlök Potatis Plantlök 

  Mynta S 

Målla M 

 

Tistel M 

Dån M 

Mynta S 

Målla M 

Råg Vårkorn Havre Vårkorn Vårkorn 

   Dån M 

Målla M 

 

Dån M 

Mynta M 

Rödklöverfrö  Fodervall l Biogasvall l Fodervall l Råg 

 Ej graderat Ej graderat Ej graderat Baldersbrå M 

Förgätmigej M 

 

Rödbetor Fodervall ll Biogasvall ll Fodervall ll Rödklöverfrö  

 Ej graderat Ej graderat Ej graderat Baldersbrå M 

Tistel M 

Maskros M 

 

Tabell 4.2.3. Antal rotogräs/försöksruta i de 

fem odlingssystemen på Bollerup 2007-2012. 

 

 

Tabell 4.2.4. Antal rotogräs/försöksruta i de 

fem odlingssystemen på Önnestad 2007-2010. 

 

Odl.syst. Kvickrot Åkertistel Molke Knölsyska

ant/ruta ant/ruta ant/ruta ant/ruta

A 281 19 3 0,0

B 35 12 2 0,0

C 0 52 7 0,2

D 0 139 77 0,3

E 136 103 40 0,0

Odl.syst. Kvickrot Åkertistel Molke

ant/ruta ant/ruta ant/ruta

A 36 5 1,2

B 9 4 0,5

C 6 2 0,0

D 19 8 1,0

E 8 9 2,7
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Tabell 4.2.5. Örtogräs som antal arter, antal plantor/m2 och vikt (g/m2, endast 2012) i 

de olika odlingssystemen 1998 och 2012 i Bollerup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odl.syst. Antal arter Antal plantor Vikt, g/m2 Dominerande arter

1998 2012 1998 2012 1998 2012 1998 2012

A 7 14 23 931 - 64 Viol Trampört

Lomme Målla

Målla Åkerbinda

Baldersbrå

Lomme

B 8 14 31 246 - 40 Målla Trampört

Lomme Lomme

Åkerbinda

Tistel

C 15 14 143 644 - 169 Målla Molke

Baldersbrå Trampört

Viol Baldersbrå

Våtarv Vitgröe

Veronika

Våtarv

Lomme

D 10 11 120 746 - 221 Målla Trampört

Våtarv Tistel

Åkerbinda Molke

Lomme

Målla

E 14 15 166 1029 - 218 Målla Trampört

Lomme Tistel

Spergel Åkerbinda

Åkerbinda Molke

Målla
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Tabell 4.2.6. Örtogräs som antal arter, antal plantor/m2 och vikt (g/m2) i de olika 

odlingssystemen 1998 och 2012 i Önnestad. 

 

 
 

4.3 Växtskadegörare 
Som framgår av material och metoder har ett stort antal graderingar och observationer gjorts. 

Dessa kommer att kunna nås på projektets hemsida. Här ges ett kort urval. I höstvete på 

Bollerup (tabell 4.3.1) var angreppen av mjöldagg under det fjärde växtföljdsomloppet högre i 

de konventionella odlingssystemen, sannolikt beroende på sortval och mer kväve. Angrepp av 

olika typer av bladfläcksjuka, brunrost och bladlöss var högst i odlingssystem E. 

 

 

 

 

Odl.syst. Antal arter Antal plantor Vikt, g/m2 Dominerande arter

1998 2012 1998 2012 1998 2012 1998 2012

A 12 17 179 90 179 166 Viol Viol

Lomme Målla

Målla

B 16 17 191 58 191 110 (Målla) Målla

(Lomme) Våtarv

C 22 16 269 160 269 189 Målla Målla

Baldersbrå Gängel

Viol Åkerbinda

Våtarv

D 21 16 291 159 291 244 Målla Målla

Våtarv Våtarv

Åkerbinda

E 16 16 815 115 815 145 Målla Målla

Lomme Våtarv

Spergel

Åkerbinda
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Tabell 4.3.1. Genomsnittligt angrepp av skadegörare i höstvete 2007-2012 i Bollerup. 

 

I sockerbetor varierade angreppen av skadegörare på de två försöksplatserna (Tabell 4.3.2 och 

4.3.3). Så var exempelvis antalet bladlöss högre i Önnestad än i Bollerup som ett genomsnitt 

över de tre åren 2007-2009. I det ekologiska odlingssystemet E på Bollerup var angreppen av 

Ramularia och bladlöss högre än i de konventionella odlingssystemen. På Önnestad var 

angreppen av Ramularia och bladlöss i det ekologiska odlingssystemet D högre än i de 

konventionella odlingssystemen. Däremot var angreppet av betfluga något lägre i 

motsvarande jämförelse.  

Tabell 4.3.2. Genomsnittligt angrepp av skadegörare i sockerbetor 2007-2009 och 

2010-2012 i Bollerup. 

 

Tabell 4.3.3. Genomsnittligt angrepp av skadegörare i sockerbetor 2007-2009 i Önnestad. 

 

Gradering, räkning

A B C D E

Mjöldagg % 8 9 0 2 1

Bladfläcksjuka % 16 16 15 15 39

Brunrost % 3 3 1 1 7

Bladlöss antal flbl+ax 0 0 4 3 18

Bestånd % 74 76 96 84 80

Stråstyrka 0-100 97 99 97 86 100

Odlingssystem

Gradering, räkning

A B C D E

Mjöldagg % 2007-2009 0,7 0,7 12,7 - 12,0

Mjöldagg % 2010-2012 0 0 1 1 1

Ramularia % 2007-2009 3 3 15 - 17

Ramularia % 2010-2012 2 1 7 7 7

Rost % 2007-2009 0,3 0,3 2,7 - 2,0

Rost % 2010-2012 0,7 0,2 1,0 1,0 1,0

Betfluga ant angr plantor 2007-2009 0 0 0 - 0

Bladlöss ant 2007-2009 5 5 72 - 72

Bladlöss ant 2010-2012 0 0 117 117 167

Plantor ant/m 2007-2009 5 5 7 - 6

Plantor ant/m 2010-2012 6 6 8 7 7

Odlingssystem

Gradering, räkning

A B C D E

Mjöldagg % 2007-2009 0,2 0,0 - 0,0 -

Ramularia % 2007-2009 4 6 - 18 -

Rost % 2007-2009 0,0 0,0 - 0,0 -

Betfluga ant angr plantor 2007-2009 21 26 - 14 -

Bladlöss ant 2007-2009 3 0 - 26 -

Plantor ant/m 2007-2009 5 5 - 5 -

Odlingssystem
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I potatis på Önnestad (Tabell 4.3.4) var nedvissningen och antalet stritar högre i det 

ekologiska odlingssystemet D än i de konventionella odlingssystemen. Nedvissningen ger en 

samlad bild av skadegörare, inte minst potatisbladmögel, alternaria och stritar och naturlig 

nedvissning beroende på sort. Under 2009 var angreppen av potatisbladmögel mycket stora 

men är inte med eftersom potatisen i det ekologiska odlingssystemet blastdödades med 

flamning och därför finns inga jämförbara värden för angreppet i detta försöksled. 

 

Tabell 4.3.4. Genomsnittligt angrepp av skadegörare i potatis 2007-2012 (sex år) 

och 2007-2012 utom 2009 (fem år) i Önnestad. 

 

4.4 Skördar och kvalitet 

4.4.1 Hampa 

I Bollerup odlades Hampa 2007-2009 i två odlingssystem, A och D. Som framgår i tabell 

4.4.1 var skillnaderna mellan odlingssystemen i TS-skörden, N-min, kvävehalt och TS-halten 

vid skörd långtifrån statistiskt säkerställda (höga HSD-värden). N-min tenderade till att vara 

lägre i det ekologiska odlingssystemet (D) jämfört med det konventionella (A). 

 

 

4.4.2 Höstvete 

I Bollerup odlades höstvete endast i de båda konventionella leden (A och B) samt i ett av de 

ekologiska (E). I led A odlades höstvete efter havre under hela växtföljdsomloppet men åren 

2010-2012 ersattes hampa i samma led med höstvete. Följaktligen odlades två höstvetegrödor 

i detta led under senare delen av fjärde växtföljdsomloppet. På grund av detta redovisas 

resultaten för höstvetet i olika tabeller för olika tidsperioder.  

 

Vi börjar med att titta på hela växtföljdsomloppet 2007-2012 då led A endast innehöll en 

höstvetegröda. Av tabell 4.4.2 framgår skördar och kvalitetsparametrar för höstvetet i de tre 

leden. Statistiskt fanns det inga skillnader mellan de olika leden för någon parameter.  

 

Gradering, räkning

A B C D E

Groddbränna % angr plantor 6 år 2 2 - 2 -

Bladmögel % 5 år 0 0 - 1 -

PVY % 0,2 0,3 - 0,2 -

Nedvissning % 5 år 21 19 - 42 -

Bladlöss ant/blad 6 år 1 2 - 2 -

Stritar ant/blad 5 år 9 11 - 32 -

Odlingssystem

Tabell 4.4.1 . Hampa Bollerup odlingssystem A och D, 2007-2009.

Skörd TS ton/ha, N-min kg/ha, N-halt % av TS och TS-halt vid skörd %.

Odlingssystem Skörd N-min Kvävehalt TS-halt vid skörd

TS ton/ha kg/ha % av TS %

A 7 a 99 a 1 a 43 a

D 5 a 27 a 1 a 48 a

P-värde 0,167 0,173 0,057 0,281

Tukey’s HSD 5 150 0,3 15

CV (%) 26 68 12 9
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Snittskördarna för de båda konventionella leden hamnade mellan 79 och 86 dt/ha medan det 

ekologiska ledet hamnade på drygt 60 dt vilket motsvarar 75 % av konventionell skörd. 

Årsmånsvariationen för skördenivåerna låg i snitt på 13 % för alla tre leden sammantaget. 

 

Även om det inte är några statistiska skillnader mellan de olika ledens falltal kan man se att 

det i snitt legat på cirka 230 i det ekologiska ledet jämfört med cirka 330-340 i de båda 

konventionella. Årsmånsvariationen var något högre jämfört med variationen i skördenivå. 

 

Proteinhalten är som bekant av störst betydelse om vetet ska användas till bakning. Endast E-

ledets vetegröda var tänkt för humankonsumtion medan A-ledets vete odlades för 

energiframställning och B-ledets för foderändamål. Det ekologiska vetets proteinhalt låg i 

snitt på 10 % vilket är fullt acceptabelt för höstvete odlat under skånska förhållanden. 

Fodervetet i led B låg en procentenhet lägre medan proteinhalten i A-ledet låg en 

procentenhet högre jämfört med E-ledet. Skillnaderna var dock inte signifikanta. 

 

Tusenkornvikten låg i snitt på mellan 38 och 40 g för de konventionella leden och 33 g för det 

ekologiska och volymvikten mellan 757 och 773 g/l för de tre leden. Årsmånsvariationen för 

volymvikten var mycket låg, endast en procent. 

 

 
 

Fosfor- respektive kaliumhalten i höstvetekärnorna för de olika leden under perioden 2007-

2012 framgår av tabell 4.4.3 nedan. Skillnaderna var mycket små och de var heller inte 

statistiskt påvisbara. 

 

 
 

Tabell 4.4.2 . Höstvete Bollerup odlingssystem A, B och E, 2007-2012. 

Skörd (vid 15% vattenhalt) och kvalitet (Tkv=tusenkornvikt).

Odlingssystem A och B förfrukt havre samt odlingssystem E förfrukt blålupin. 

Odlingssystem Skörd Falltal Protein Tkv Volymvikt

dt/ha s % av TS g  g/l

A 79 a 332 a 11 a 40 a 773 a

B 86 a 342 a 9 a 38 a 757 a

E 62 a 232 a 10 a 33 a 766 a

P-värde 0,234 0,355 0,325 0,211 0,123

Tukey’s HSD 56 376 5 93 25

CV (%) 13 21 9 7 1

Tabell 4.4.3 . Höstvete Bollerup odlingssystem A, B och E, 2007-2012. 

Fosfor- och kaliumhalt, % av TS.

Odlingssystem A och B förfrukt havre samt odlingssystem E förfrukt blålupin.

Odlingssystem Fosforhalt Kaliumhalt

% av TS % av TS

A 0,27 a 0,37 a

B 0,27 a 0,38 a

E 0,29 a 0,38 a

P-värde 0,500 0,500

Tukey’s HSD 0,09 0,04

CV (%) 5 2
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I tabellerna 4.4.4 respektive 4.4.5 nedan redovisas resultaten avseende skördenivåer och 

kvalitetsparametrar som medeltal för åren 2010-2012 då höstvete med vitklöver som förfrukt 

odlades i led A. Som jämförelse finns höstvetegrödorna i led B och E för samma tidsperiod 

med. 

 

Det fanns inte några statistiska skillnader mellan leden för några av resultaten. Som framgår 

av tabell 4.4.4 var skördenivåerna i snitt lite lägre under denna period jämfört med hela 

växtföljdsomloppet. De båda konventionella leden avkastade drygt 70 dt/ha jämfört med 

knappt 50 dt/ha i det ekologiska. Å andra sidan ligger proteinhalterna lite högre vilket inte är 

så konstigt med tanke på att skördarna är lägre. Det är förmodligen en effekt av att led A hade 

en väldigt bra förfrukt (vitklöver) att proteinhalten hamnade på 12 % jämfört med B-ledets 11 

%. Fosfor- och kaliumhalterna skilde inte mellan de olika odlingssystemen, tabell 4.4.5. 

 

 
 

 

 
 

4.4.3 Råg 

Råg odlades endast i det konventionella A-ledet respektive det ekologiska E-ledet. 

Medelskördar samt kvalitetsparametrar för perioden 2007-2012 framgår av tabell 4.4.6 nedan. 

Medelskörden för det konventionella ledet hamnade på 72 dt/ha medan den hamnade på 39 

dt/ha i det ekologiska ledet vilket motsvarar 54 % av konventionell skörd. Den ekologiska 

rågen odlades med maltkorn som förfrukt vilket kan betraktas som en dålig förfrukt.  

 

Tabell 4.4.4 . Höstvete Bollerup odlingssystem A, B och E, 2010-2012. 

Skörd (vid 15% vattenhalt) och kvalitet (Tkv=tusenkornvikt).

Odlingssystem A förfrukt vitklöver, odlingssystem B förfrukt havre och 

odlingssystem E förfrukt blålupin. 

Odlingssystem Skörd Falltal Protein   Tkv Volymvikt

dt/ha % av TS g g/l

A 72 a 323 a 12 a 40 a 758 a

B 73 a 368 a 11 a 39 a 746 a

E 49 a 258 a 12 a 34 a 755 a

P-värde 0,228 0,432 0,092 0,253 0,071

Tukey’s HSD 62 402 1 15 14

CV (%) 16 22 2 7 0

Tabell 4.4.5 . Höstvete Bollerup odlingssystem A, B och E, 2010-2012. 

Fosfor- och kaliumhalt, % av TS. Odlingssystem A förfrukt vitklöver. 

Odlingssystem B förfrukt havre. Odlingssystem E förfrukt blålupin.

Odlingssystem Fosforhalt Kaliumhalt

% av TS % av TS

A 0,26 a 0,33 a

B 0,27 a 0,36 a

E 0,29 a 0,35 a

P-värde 0,260 0,125

Tukey’s HSD 0,09 0,04

CV (%) 5 2
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Årsmånsvariationen i skördenivå hamnade i snitt på 10 % för de båda leden. 

Det fanns inga skillnader mellan de båda leden avseende falltal, proteinhalt, tusenkornvikt 

eller volymvikt. 

 

 
 

I tabell 4.4.7 redovisas fosfor- respektive kaliumhalt i rågkärnorna som ett medeltal för åren 

2007-2012. Det var inga skillnader mellan de båda leden för någon av de båda parametrarna. 

 

 
 

4.4.4 Rågvete och speltvete och jämförelser med övrig höstsäd 

På Bollerup odlades rågvete i det ekologiska C-ledet och i led D odlades höstspeltvete. 

Eftersom de båda grödorna endast odlades i ett led respektive har vi valt att göra en 

jämförelse med höstvete som odlades i de andra tre leden i Bollerup. Jämförelsen haltar 

visserligen något eftersom det rör sig om olika arter men kan ändå ge en fingervisning om hur 

höstsäd av olika slag fungerar i jämförelse med varandra, speciellt om vi jämför de tre 

ekologiska leden. I tabell 4.4.8 redovisas skördar och kvalitet och i tabell 4.4.9 innehållet av 

fosfor respektive kalium i spannmålskärnorna. 

 

Det var ingen statistisk skillnad mellan de tre ekologiska ledens skördenivåer. Rågvetet och 

höstvetet avkastade precis lika mycket mätt som ett sexårsmedeltal. Man hade möjligen 

kunnat förvänta sig att skörden av rågvete skulle vara något högre jämfört med höstvete 

eftersom det är en gröda som normalt sett är bättre på att konkurrera med ogräs och klarar sig 

med lägre växtnäringsnivåer.  

 

Även om det inte var någon statistisk skillnad mellan speltveteskörden å ena sidan och 

höstvete- respektive rågveteskörden å andra sidan låg avkastningen cirka 800 kg per hektar 

lägre i snitt vilket var väntat. 

 

Tabell 4.4.6 . Höstråg Önnestad odlingssystem A och E, 2007-2012. 

Skörd (vid 15% vattenhalt) och kvalitet (Tkv=tusenkornvikt)

Odlingssystem Skörd Falltal Protein Tkv Volymvikt

dt/ha s % av TS g g/l

A 72 a 245 a 7,6 a 37 a 768 a

E 39 b 249 a 7,8 a 35 a 759 a

P-värde 0,000 0,799 0,681 0,065 0,117

Tukey’s HSD 8,1 39,9 1,0 2,3 12,9

CV (%) 10 11 9 4 1

Tabell 4.4.7 . Höstråg Önnestad odlingssystem A och E, 2007-2012.

Fosfor- och kaliumhalt, % av TS.

Odlingssystem Fosforhalt Kaliumhalt

% av TS % av TS

A 0,28 a 0,43 a

E 0,30 a 0,44 a

P-värde 0,223 0,352

Tukey’s HSD 0,037 0,029

CV (%) 9 5
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Det var ingen skillnad mellan de olika ledens/grödornas proteinhalter. Däremot skiljde sig 

falltalet åt mellan leden. De tre leden med höstvete hamnade högst, därefter kom speltvetet 

och sist rågvetet. Rågvete används endast till foder och falltalet har därför ingen betydelse 

varför det egentligen är irrelevant att diskutera falltal för denna gröda. 

 

 
 

Vid en jämförelse mellan de tre grödornas fosfor- respektive kaliuminnehåll ser man att 

rågvetet och speltvetet har ett högre innehåll av fosfor jämfört med höstvetet. Däremot är det 

bara rågvetet som har högre kaliuminnehåll jämfört med de andra leden/grödorna. 

 

 

4.4.5 Vårkorn 

I Bollerup odlades endast vårkorn i de båda konventionella leden. Medelskördar och 

kvalitetsparametrar framgår av tabell 4.4.10 och fosfor- respektive kaliumhalt av tabell 4.4.11 

nedan. 

 
Resultaten för de båda leden är väldigt samstämmiga och det finns inga skillnader dem 

emellan vare sig när det gäller skörd eller några kvalitetsparametrar vilket inte heller var 

särskilt väntat. Medelskörden för perioden 2007-2012 låg för de båda leden mellan 46 och 48 

dt/ha. 

Tabell 4.4.8 . Höstsäd i Bollerup odlingssystem A-E, 2007-2012. 

Skörd (vid kärna med 15 % vattenhalt) och kvalitet.

Odlingssystem A, B och E = höstvete, C = rågvete och D = höstspeltvete.

Odlingssystem Skörd Falltal Protein Tusenkornvikt Volymvikt

dt/ha s % av TS g g/l

A 79 a 332 a 11 a 40 b 773 a

B 81 a 332 a 10 a 38 b 762 a

C 53 b 80 c 10 a 46 b 669 b

D 44 b 210 b 11 a 65 a 491 c

E 52 b 267 a 10 a 39 b 774 a

P-värde 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000

Tukey’s HSD 16 72 2 14 48

CV (%) 19 17 10 15 4

Tabell 4.4.9 . Höstsäd Bollerup odlingssystem A-E, 2007-2012 .

Fosfor- och kaliumhalt, % av TS.

Odlingssystem A, B och E = höstvete, C = rågvete och D = höstspeltvete.

Odlingssystem Fosforhalt Kaliumhalt

% av TS % av TS

A 0,27 b 0,37 b

B 0,27 b 0,37 b

C 0,33 a 0,45 a

D 0,35 a 0,38 b

E 0,29 b 0,36 b

P-värde 0,000 0,000

Tukey’s HSD 0,04 0,05

CV (%) 7 8
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På Önnestad odlades vårkorn under hela växtföljdsomloppets alla sex år endast i de tre 

ekologiska leden. De sista tre åren odlades även vårkorn istället för vårvete i det 

konventionella B-ledet. Förfrukten i led B och D var potatis, i led C morötter medan den var 

lök i E-ledet. 
 

Medeltal för skördar och kvalitetsparametrar för perioden 2010-2012 framgår av tabell 4.4.12 

nedan. Det skiljer 22 dt/ha mellan det högst avkastande led B (62 dt/ha) och det lägst 

avkastande led E (40 dt/ha) men trots detta finns det inga statistikt signifikanta skillnader 

mellan de olika ledens skördenivåer. Led C och D hamnade ungefär mitt emellan 

avkastningsmässigt med cirka 50 dt/ha. Årsmånsvariationen för skördenivåerna låg på 17 % i 

snitt för alla fyra leden. 
 

Den enda av kvalitetsparametrarna som uppvisar några statistiska skillnader mellan leden är 

volymvikten. Den var högre i led A och D jämfört med C och E. Proteinhalten var något lägre 

i led E jämfört med övriga led men skillnaden var inte statistiskt signifikant. 

 

 

Tabell 4.4.10 . Vårkorn Bollerup odlingssystem A och B, 2007-2012. 

Skörd (vid 15% vattenhalt) och kvalitet (Tkv=tusenkornvikt).  

Mätvärden saknas för odlingssystem B 2008 på grund av fågelskada. 

Odlingssystem Skörd Protein   Tkv Volymvikt

dt/ha % av TS g g/l

A 46 a 10 a 44 a 650 a

B 48 a 10 b 44 a 656 a

P-värde 0,702 0,020 0,871 0,612

Tukey’s HSD 11 0,3 5 26

CV, % 14 2 6 2

Tabell 4.4.11 . Vårkorn Bollerup odlingssystem A och B, 2007-2012. 

Fosfor- och kaliumhalt, % av TS.

Mätvärden saknas för odlingssystem B 2008 på grund av fågelskada.

Odlingssystem Fosforhalt Kaliumhalt

% av TS % av TS

A 0,26 a 0,39 a

B 0,28 a 0,39 a

P-värde 0,641 0,975

Tukey’s HSD 0,11 0,17

CV (%) 23 25
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Av tabell 4.4.13 nedan framgår att det inte fanns några skillnader mellan fosfor- respektive 

kaliumhalten mellan de olika leden under perioden 2010-2012. 

 

 
 

I tabellerna 4.4.14 respektive 4.4.15 nedan presenteras resultaten för hela fjärde 

växtföljdsomloppet, då korn endast odlades i de tre ekologiska leden i Önnestad. Vi kan se att 

det fanns en tendens till lägre skörd och proteinhalt i led E jämfört med de båda andra leden 

men dessa skillnader var inte statistiskt signifikanta Årsmånsvariationen i skördenivå för de 

tre leden var relativt hög, 20 %. 

 

 
 

Av tabell 4.4.15 nedan framgår att fosforhalten i spannmålskärnorna var högre i det 

ekologiska E-ledet jämfört med de båda andra leden. 

Tabell 4.4.12 . Vårkorn i Önnestad, odlingssystem B, C, D och E 2010-2012. 

Skörd (vid 15% vattenhalt) och kvalitet (Tkv=tusenkornvikt).

Odlingssystem Skörd Protein Tkv Volymvikt

dt/ha % av TS g g/l

B 62 a 11 a 49 a 690 a

C 50 a 10 a 42 a 655 b

D 48 a 11 a 46 a 672 a

E 40 a 9 a 42 a 653 b

P-värde 0,091 0,316 0,085 0,027

Tukey’s HSD 24 3 8 34

CV (%) 17 12 7 2

Tabell 4.4.13 . Vårkorn Önnestad odlingssystem B, C, D och E, 2010-2012.

Fosfor- och kaliumhalt, % av TS.

Odlingssystem Fosforhalt Kaliumhalt

% av TS % av TS

B 0,32 a 0,44 a

C 0,29 a 0,43 a

D 0,3 a 0,43 a

E 0,32 a 0,42 a

P-värde 0,223 0,862

Tukey’s HSD 0,048 0,057

CV (%) 6 5

Tabell 4.4.14 . Vårkorn Önnestad odlingssystem C, D och E 2007-2012. 

Skörd (vid 15% vattenhalt) och kvalitet (Tkv=tusenkornvikt).

Odlingssystem Skörd Protein Tkv Volymvikt

dt/ha % av TS

C 48 a 10 a 43 a 661 a

D 46 a 11 a 45 a 670 a

E 37 a 9 a 45 a 661 a

P-värde 0,118 0,088 0,326 0,255

Tukey’s HSD 13,71 1,62 5,12 15,7

CV (%) 20 10 7 1
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4.4.6 Havre, havre/ärt 

I Bollerup odlades havre under hela det fjärde växtföljdsomloppet i de båda konventionella 

leden samt i det ekologiska D-ledet. Halvvägs in i försöksperioden, det vill säga 2010 odlades 

även havre i led E istället för som tidigare vårvete. Resultaten redovisas därför för de båda 

tidsperioderna separat. 

 

Av tabell 4.4.16 nedan framgår att medelskörden för perioden 2007-2012 var signifikant lägre 

i det ekologiska D-ledet jämfört med de båda konventionella. Skillnaden var 16 dt mellan led 

A och D, leden utan kreatursdrift. Det motsvarar en relativskörd på 70 %. 

 

Av samma tabell framgår att även proteinhalten var signifikant lägre i det ekologiska ledet 

jämfört med de båda konventionella. Det var däremot ingen skillnad mellan de olika leden 

avseende tusenkornvikt och volymvikt. 

 

 
 

Det var inte någon som helst skillnad i fosfor- respektive kaliumhalt i kärnorna mellan de 

olika leden vilket tydligt framgår av tabell 4.4.17 nedan. 

 

Tabell 4.4.15 . Vårkorn Önnestad odlingssystem C, D och E, 2007-2012.

Fosfor- och kaliumhalt, % av TS.

Odlingssystem Fosforhalt Kaliumhalt

% av TS % av TS

C 0,30 b 0,42 a

D 0,31 b 0,43 a

E 0,34 a 0,45 a

P-värde 0,012 0,252

Tukey’s HSD 0,03 0,039

CV (%) 6 6

Tabell 4.4.16 . Havre Bollerup odlingssystem A, B och D, 2007-2012. 

Skörd (vid 15% vattenhalt) och kvalitet (tkv=tusenkornvikt).

Odlingssystem Skörd Protein Tkv. Volymvikt

dt/ha % av TS g g/l

A 54 a 12 a 32 a 513 a

B 58 a 11 a 33 a 493 a

D 38 b 10 b 33 a 492 a

P-värde 0,001 0,001 0,777 0,561

Tukey’s HSD 10 1 3 59

CV (%) 13 5 6 7
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När vi studerar de tre sista åren i växtföljdsomloppet (2010-2012) så ser vi att skörden i led E 

ligger betydligt högre jämfört med medeltalet för hela sexårsperioden. Snittskörden i led D 

ligger däremot lite lägre men det finns inga statistiskt signifikanta skillnader i skördenivå 

mellan några led under den här försöksperioden. Detta framgår av tabell 4.4.18 nedan. 

 

Av samma tabell framgår även att det inte var någon skillnad mellan de olika leden avseende 

tusenkornvikt eller volymvikt. Däremot var proteinhalten signifikant lägre i det ekologiska D-

ledet jämfört med övriga led. 

 

 
 

Liksom för perioden 2007-2012 fanns det 2010-2012 inga skillnader mellan de olika leden 

beträffande fosfor- respektive kaliumhalt i kärnorna. Detta framgår av tabell 4.4.19 nedan. 

 

 

Tabell 4.4.17 . Havre Bollerup odlingssystem A, B och D, 2007-2012.

Fosfor- och kaliumhalt, % av TS.

Odlingssystem Fosforhalt Kaliumhalt

% av TS % av TS

A 0,3 a 0,4 a

B 0,3 a 0,4 a

D 0,3 a 0,4 a

P-värde 0,329 0,094

Tukey’s HSD 0,03 0,03

CV (%) 6 5

Tabell 4.4.18 . Havre Bollerup odlingssystem A, B, D och E, 2010-2012.

Skörd (vid 15% vattenhalt) och kvalitet (Tkv=tusenkornvikt).

Odlingssystem Skörd Protein Tkv. Volymvikt

dt/ha % av TS g g/l

A 56 a 11 a 31 a 540 a

B 64 a 11 a 32 a 496 a

D 43 a 9 b 32 a 500 a

E 54 a 12 a 33 a 491 a

P-värde 0,092 0,002 0,861 0,595

Tukey’s HSD 23,09 1,25 5,99 131,97

CV (%) 15 4 7 9

Tabell 4.4.19 . Havre Bollerup odlingssystem A, B, D och E, 2010-2012.

Fosfor- och kaliumhalt, % av TS.

Odlingssystem Fosforhalt Kaliumhalt

% av TS % av TS

A 0,3 a 0,4 a

B 0,3 a 0,4 a

D 0,3 a 0,4 a

E 0,3 a 0,4 a

P-värde 0,119 0,236

Tukey’s HSD 0,1 0,1

CV (%) 5 5



43 
 

 

 

I Önnestad odlades havre i renbestånd endast i det konventionella B-ledet under hela 

växtföljdsomlopp fyra. I led D odlades havren i blandning med ärter under samma tidsperiod. 

Under andra halvan av försöksperioden, alltså åren 2010-2012, odlades havre även i 

renbestånd i led C. Tidigare hade odlats vårvete i detta led. Resultaten presenteras därför 

separat för de båda tidsperioderna, tabell 4.4.20 och 4.4.21. 

 

 
 

 

 
 

4.4.7 Vitklöver 

I tabell 4.4.22 nedan redovisas medeltal för skördar och innehåll av kväve, fosfor och kalium i 

vitklöverfrö i led A och E i Bollerup. Skörden av ekologiskt vitklöverfrö blev i genomsnitt 

endast cirka en tredjedel så stor som i det konventionella ledet. Man kan även se att 

årsmånsvariationen för skördenivåerna var mycket hög, hela 54 %. Skördarna varierar alltså 

mycket från år till år i denna gröda. 

 

Det var ingen som helst skillnad mellan de båda leden avseende innehållet av kväve, fosfor 

respektive kalium i klöverfröet. 

 

Tabell 4.4.20 . Havre Önnestad odlingssystem B och havre/ärt i Odlingssystem D, åren 2007-2012.  

Skörd (vid 15% vattenhalt) och kvalitet (Tkv=tusenkornvikt).

Tkv och volymvikt har ej tagits med eftersom värden saknas för havre/ärt.

Odlingssystem Skörd Protein Fosforhalt Kaliumhalt

dt/ha % av TS % av TS % av TS

B 64 a 11 a 0,3 b 0,4 b

D 45 b 12 a 0,4 a 0,5 a

P-värde 0,013 0,166 0,042 0,018

Tukey’s HSD 13 1 0,03 0,05

CV (%) 16 5 5 7

Tabell 4.4.21 . Havre Önnestad odlingssystem B+C och odlingssystem D havre/ärt, 2010-2012.

Skörd (vid 15% vattenhalt) och kvalitet.

Tusenkornvikt och volymvikt har ej tagits med eftersom värden saknas för havre/ärt. 

Odlingssystem Skörd Protein Fosforhalt Kaliumhalt

dt/ha % av TS % av TS % av TS

B 77 a 10 b 0,3 a 0,5 a

C 50 b 11 a 0,3 b 0,4 a

D 50 b 12 a 0,3 a 0,5 a

P-värde 0,01 0,035 0,038 0,075

Tukey’s HSD 18,46 1,23 0,039 0,095

CV (%) 11 4 4 7
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4.5.8 Rödklöver 

Liksom i vitklöverfröodlingen i Bollerup var rödklöverfrösköden i Önnestad i det ekologiska 

ledet signifikant lägre jämfört med det konventionella. Den ekologiska rödklöverfröskörden 

hävdade sig dock bättre mot den konventionella och relativskörden hamnade på 60 %.  

 

Årsmånsvariationen för rödklöverskördarna var lite högre jämfört med spannmål men 

betydligt lägre jämfört med vitklöverfröodlingen i Bollerup. 

 

Skördar och växtnäringsinnehåll (N,P och K) i rödklöverfrö som ett medeltal för åren 2007-

2012 framgår av tabell 4.4.23 nedan.  

 

Det var ingen skillnad mellan de båda leden avseende innehåll av fosfor, kalium respektive 

kväve i klöverfröet. 

 

 
 

4.4.9 Fodervall 

All vall har skördats tre gånger per år. 

Under hela växtföljdsomloppet odlades en tvåårig fodervall i led B och C i Bollerup samt i led 

B respektive D i Önnestad.  

I Bollerup odlades en tvåårig fodervall i det konventionella B-ledet samt i det ekologiska C-

ledet. I tabellerna 4.4.24 t o m 4.4.28 nedan redovisas skördar och kvalitetsparametrar för det 

första vallåret. 
 

Tabell 4.4.22 . Vitklöver frövall Bollerup odlingssystem A och E, 2007-2012.

Skörd dt/ha och PKN-halter % av TS.

Odlingssystem Skörd Fosforhalt Kaliumhalt Kvävehalt

dt/ha % av TS % av TS % av TS

A 650 a 0,7 a 1,2 a 5,9 a

E 223 b 0,7 a 1,3 a 5,9 a

P-värde 0,046 0,101 0,431 0,629

Tukey’s HSD 413 0,1 0,1 0,4

CV (%) 54 6 5 4

Tabell 4.4.23 . Rödklöver frövall Önnestad odlingssystem A och E, 2007-2012.

Skörd dt/ha och PKN-halter % av TS.

Odlingssystem Skörd Fosforhalt Kaliumhalt Kvävehalt

dt/ha % av TS % av TS % av TS

A 530 a 0,68 a 1,18  a 5,8 a

E 321 b 0,71 a 1,18 a 5,8 a

P-värde 0,006 0,200 0,976 0,752

Tukey’s HSD 117 0,05 0,13 0,4

CV (%) 19 5 8 8
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Totalskörden hamnade på drygt 14 ton TS per ha i det konventionella ledet och ett par ton 

lägre i det ekologiska. Det var dock ingen statistisk skillnad mellan de båda ledens 

skördenivåer.  
 

Om vi studerar de enskilda delskördarna ser man att det inte var någon skillnad mellan de 

båda ledens avkastning i andra respektive tredje skörden. Däremot var skörden högre i 

förstaskörden i det konventionella ledet jämfört med det ekologiska. Detta resultat var väntat 

eftersom det framförallt är gräsen som dominerar i förstaskörden och det är lättare att öka 

deras avkastning med tillförsel av handelsgödselkväve i konventionell odling. I de 

efterföljande skördarna utgör baljväxterna i regel en större andel av skörden vilket även 

framgår av tabell 4.4.25. Där ser vi att baljväxthalten i den ekologiska vallen ligger på cirka 

50 % i skörd ett för att sedan öka till 70-80 % i skörd två och tre. Baljväxthalten i den 

konventionella vallen var i regel betydligt lägre och även mer jämn mellan de olika 

delskördarna. 
 

Årsmånsvariationen för skördenivåerna var högre i andra- och tredjeskörden jämfört med 

förstaskörden.  

 

 
 

Råproteinhalten i de olika delskördarna var lika för de båda leden förutom i andraskörden då 

den hamnade högre i den ekologiska vallen. 

 

 
 

Energihalten i vallfodret skiljde sig inte åt mellan de båda odlingssystemen för någon av de 

tre delskördarna, tabell 4.4.26. 

 

Tabell  4.4.24 . Fodervall år 1 Bollerup odlingssystem B och C, 2007-2012.

Skörd 1,2, 3 och totalskörd, ton TS/ha.

Odlingssystem Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3 Totalskörd

ton TS/ha ton TS/ha ton TS/ha ton TS/ha

B 8,1 a 3,3 a 2,8 a 14,3 a

C 6,4 b 3,2 a 2,7 a 12,4 a

P-värde 0,017 0,771 0,698 0,061

Tukey’s HSD 1,234 1,071 0,749 2,08

CV (%) 11 22 18 10

Tabell 4.4.25 . Baljväxtandel fodervall år 1 Bollerup, odlingssystem B och C, 2007-2012.

Skörd 1, 2 och 3, baljväxtandel % av TS och råprotein g/kg TS.

Odlingssystem Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3

Baljv.andel Råprotein Baljv.andel Råprotein Baljv.andel Råprotein

% av TS g/kg TS % av TS g/kg TS % av TS g/kg TS

B 33 b 121 a 29 a 129 b 42 b 172 a

C 54 a 118 a 72 a 157 a 81 a 188 a

P-värde 0,022 0,91 0,078 0,024 0,013 0,128

Tukey’s HSD 18 61 51 23 26 23

CV (%) 28 35 67 11 29 9
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Innehållet av fosfor i de olika vallskördarna var lika för de båda odlingssystemen. Däremot 

var kalciumhalten högre i samtliga delskördar i det ekologiska ledet vilket framgår av tabell 

4.4.27. Detta var väntat eftersom baljväxter innehåller mer kalcium jämfört med gräs och 

baljväxthalten var högre i de ekologiska vallskördarna. 

 

 
 

Det var inga skillnader mellan de olika leden avseende kaliumhalten i vallfoderskördarna. 

Däremot var magnesiuminnehållet i det ekologiska ledets grönmassa något högre än i det 

konventionella ledet. Detta framgår av tabell 4.4.28. 

 

 
 

Den totala avkastningen i andraårsvallarna hamnade på samma nivåer som i förstaårsvallarna 

i de båda odlingssystemen. Inte heller här var skördenivåerna statistiskt skilda åt. Till skillnad 

Tabell 4.4.26 . Fodervall år 1 Bollerup odlingssystem B och C, 2007-2012.

Skörd 1, 2 och 3, energi MJ/kg TS och smältbarhet % (VOS
a

)

Odlingssystem

Energi VOS Energi VOS Energi VOS

MJ/kg TS % MJ/kg TS % MJ/kg TS %

B 10,5 a 83 a 10,2 a 81 a 10,4 a 84 a

C 10,5 a 81 a 9,9 a 76 b 10,4 a 81 a

P-värde 1,000 0,165 0,222 0,018 0,844 0,116

Tukey’s HSD 0,5 2,4 0,6 4 0,4 4

CV (%) 3 2 4 3 3 3

a
 vomvätskelöslig organisk substans.

Skörd 1 Skörd 2  Skörd 3

Tabell 4.4.27 . Fodervall år 1 Bollerup odlingssystem B och C,  2007-2012.

Fosfor och kalcium i skörd 1, 2 och 3, % av TS.

Odlingssystem

Fosfor Kalcium Fosfor Kalcium Fosfor Kalcium

% av TS % av TS % av TS % av TS % av TS % av TS

B 0,3 a 0,6 b 0,3 a 0,8 b 0,3 a 1,0 b

C 0,3 a 0,9 a 0,3 a 1,3 a 0,3 a 1,3 a

P-värde 0,842 0,01 0,618 0 0,729 0,008

Tukey’s HSD 0,041 0,209 0,032 0,142 0,047 0,215

CV (%) 0 4 53 2 29 3

Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3

Tabell 4.4.28 . Fodervall år 1 Bollerup odlingssystem B och C, 2007-2012.

Kalium och magnesium i skörd 1, 2 och 3, % av TS.

Odlingssystem

Kalium Magnesium Kalium Magnesium Kalium Magnesium

% av TS % av TS % av TS % av TS % av TS % av TS

B 2 a 0,2 b 2 a 0,2 b 2 a 0,3 b

C 2 a 0,2 a 2 a 0,3 a 2 a 0,3 a

P-värde 0,500 0,012 0,077 0,003 0,409 0,045

Tukey’s HSD 0,4 0,04 0,2 0,06 0,4 0,06

CV (%) 12 13 7 13 12 13

Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
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från förstaårsvallen då avkastningen i förstaskörden var högre i led B var det ingen skillnad 

mellan de båda leden avseende denna skörd i vall II. Däremot blev tredjeskörden något högre 

i det konventionella ledet. Delskördar och totalskörd framgår av tabell 4.4.29. Där ser vi 

också att årsmånsvariationen i skördenivå var betydligt högre i andraskörden jämfört med de 

båda andra skördarna. 

 

Studerar vi baljväxtandelen i de olika delskördarna (se tabell 4.4.31) ser vi att baljväxthalten 

var högre i den ekologiska vallen i första- respektive tredjeskörden. Man kan misstänka att 

rödklövern dominerade i förstaskörden och att vitklövern stod för den största andelen i 

tredjeskörden. 

 

 
 

Energihalten i de olika delskördarna framgår av tabell 4.4.30. Det var ingen skillnad i 

omsättbar energi mellan de båda odlingssystemen i andra- och tredjeskörden. Däremot var 

energihalten något högre i det ekologiska ledets förstaskörd jämfört med det konventionella. 

 

 
 

Råproteinhalten i de olika delskördarna skiljde sig endast åt mellan de båda leden i 

tredjeskörden. Den var högre i vallfodret från det ekologiska ledet vilket sannolikt beror på att 

detta led i samma delskörd hade en väldigt hög baljväxandel, hela 78 %. Råproteinhalter och 

baljväxtandelar redovisas i tabell 4.4.31 nedan. 

 

Tabell 4.4.29 . Fodervall år 2 Bollerup odlingssystem B och C, 2007-2012.

Skörd 1,2, 3 och totalskörd, ton TS/ha.

Odlingssystem Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3 Totalskörd

ton TS/ha ton TS/ha ton TS/ha ton TS/ha

B 7,6 a 3,3 a 3,0 a 14,0 a

C 6,8 a 3,2 a 2,3 b 12,4 a

P-värde 0,077 0,913 0,007 0,056

Tukey’s HSD 0,9 1,4 0,4 1,6

CV (%) 9 28 10 8

Tabell 4.4.30 . Fodervall år 2 Bollerup odlingssystem B och C, 2007-2012.

Skörd 1, 2 och 3, energi MJ/kg TS och smältbarhet % (VOS
a

).

Odlingssystem Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3

Energi VOS Energi VOS Energi VOS

MJ/kg TS MJ/kg TS MJ/kg TS

B 10,3 b 81 a 10,2 a 80 a 10,7 a 85 a

C 10,7 a 82 a 10,1 a 77 a 10,5 a 225 a

P-värde 0,045 0,448 0,470 0,242 0,358 0,376

Tukey’s HSD 0,4 3 0,4 0,2 0,4 371

CV (%) 2 2 3 5 3 161

a
 vomvätskelöslig organisk substans.
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Innehållet av fosfor och kalcium i de olika delskördarna i vall II redovisas i tabell 4.4.32 

nedan. Precis som för förstaårsvallen var det ingen skillnad mellan de olika ledens fosforhalt 

medan kalciumhalten däremot var högre i det ekologiska vallfodret i andra- och 

tredjeskörden. 

 

 
 

Kaliumhalten i vallfodret skiljde sig endast åt mellan de båda leden i skörd tre med något 

högre halt i det konventionella ledet. Magnesiumhalten var däremot högre i det ekologiska 

vallfodret i skörd två respektive tre. Innehållet av kalium och magnesium i de olika 

delskördarna framgår av tabell 4.4.33 nedan. 

 

 
 

De olika vallskördarna samt totalskörden för förstaårsvallen i led B och D i Önnestad 

redovisas i tabell 4.4.34 nedan. Det var ingen skillnad mellan de båda ledens skördenivåer 

Tabell 4.4.31 . Fodervall år 2 Bollerup odlingssystem B och C, 2007-2012.

Skörd 1, 2 och 3, baljväxtandel % av TS och råprotein g/kg TS.

Odlingssystem

Baljv.andel  Råprotein Baljv.andel Råprotein Baljv.andel   Råprotein

% av TS gram/kg TS % av TS gram/kg TS % av TS gram/kg TS

B 22 b 122 a 41 a 139 a 34 b 155 b

C 57 a 130 a 69 a 155 a 78 a 185 a

P-värde 0 0,415 0,075 0,195 0,002 0,004

Tukey’s HSD 9 24 31 27 19,3 16

CV (%) 16 13 38 12 23 6

Skörd 1 Skörd 2  Skörd 3

Tabell 4.4.32 . Fodervall år 2 Bollerup odlingssystem B och C, 2007-2012.

Fosfor och kalcium i skörd 1, 2 och 3, % av TS.

Odlingssystem

Fosfor Kalcium Fosfor Kalcium Fosfor Kalcium

% av TS % av TS % av TS % av TS % av TS % av TS

B 0,3 a 0,7 a 0,3 a 0,9 b 0,3 a 0,9 b

C 0,3 a 0,8 a 0,3 a 1,2 a 0,3 a 1,4 a

P-värde 0,758 0,213 0,332 0,041 0,221 0,000

Tukey’s HSD 0,03 0,2 0,02 0,3 0,03 0,1

CV (%) 92 2 48 2 60 1

Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3

Tabell 4.4.33 . Fodervall år 2 Bollerup odlingssystem B och C, 2007-2012.

Kalium och magnesium i skörd 1, 2 och 3, % av TS.

Odlingssystem

Kalium Magnesium Kalium Magnesium Kalium Magnesium

% av TS % av TS % av TS % av TS % av TS % av TS

B 2 a 0,2 a 2 a 0,3 b 2 a 0,3 b

C 2 a 0,2 a 2 a 0,3 a 2 b 0,4 a

P-värde 0,222 0,314 0,140 0,025 0,010 0,003

Tukey’s HSD 0,4 0,1 0,4 0,06 0,35 0,06

CV (%) 12 18 13 14 11 12

Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
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vare sig beträffande delskördar eller totalskörd. Årsmånsvariationen för de olika delskördarna 

var i stort sett lika, mellan 11 och 16 %. 

 

 
 

Av tabell 4.4.35 framgår att det inte var någon skillnad i omsättbar energi i vallfodret mellan 

de olika odlingssystemen för någon av vallskördarna. 

 

 
 

Som väntat var baljväxthalten i vallfodret högre i det ekologiska ledet jämfört med det 

konventionella. Detta framgår av tabell 4.4.36. Det framgår även att baljväxthalten var lägre i 

förstaskörden jämfört med de två efterföljande skördarna i det ekologiska ledet precis som i 

förstaårsvallen i Bollerup. 

 

Av samma tabell kan man även utläsa att råproteinhalten var högre i det ekologiska ledet 

jämfört med det konventionella i skörd två och tre. Detta var väntat med tanke på de högre 

baljväxthalterna i led D i dessa skördar. 

Tabell 4.4.34 . Fodervall år 1 Önnestad odlingssystem B och D, 2007-2012.

Skörd 1,2, 3 och totalskörd, ton TS/ha.

Odlingssystem Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3 Totalskörd

ton TS/ha ton TS/ha ton TS/ha ton TS/ha

B 4,8 a 2,6 a 3,0 a 10,5 a

D 4,2 a 2,5 a 3,5 a 10,3 a

P-värde 0,118 0,625 0,148 0,702

Tukey’s HSD 0,765 0,633 0,757 1,216

CV (%) 11 16 15 8

Tabell 4.4.35 . Fodervall år 1 Önnestad odlingssystem B och D, 2007-2012.

Skörd 1, 2 och 3, energi MJ/kg TS och smältbarhet % (VOS
a

).

Odlingssystem

Energi VOS Energi VOS Energi VOS

MJ/kg TS % MJ/kg TS % MJ/kg TS %

B 10,8 a 86 a 10,3 a 83 a 10,2 a 82 a

D 10,8 a 86 a 9,9 a 76 b 10,1 a 81 a

P-värde 0,936 0,9 0,21 0,03 0,739 0,402

Tukey’s HSD 0,507 3,35 0,714 5,37 0,486 4,68

CV (%) 3 3 5 5 3 4

a
 vomvätskelöslig organisk substans.

Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
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Fosfor- respektive kalciuminnehållet i vallfodret i vall I i Önnestad redovisas i tabell 4.4.37 

nedan. Eftersom kalciumhalten bland annat beror på den botaniska sammansättningen i vallen 

var det väntat att det ekologiska vallfodret skulle innehålla mer kalcium än det konventionella 

i skörd två och tre där baljväxthalten var högst för led D.  

 

Det var ingen skillnad i fosforinnehåll mellan de båda leden för någon av delskördarna. 

 

 
 

Innehållet av kalium och magnesium i förstaårsvallens olika vallskördar redovisas i tabell 

4.4.38 nedan. Där framgår det att kaliumhalten var högre i det konventionella vallfodret i 

förstaskörden men att det inte var någon skillnad mellan de båda leden i de två efterföljande 

skördarna. Med magnesium förhöll det sig tvärtom så att det inte var någon skillnad mellan de 

båda odlingssystemen i förstaskörden men att halten i skörd två respektive tre var högre i det 

ekologiska vallfodret än i det konventionella. 

 

 

Tabell 4.4.36 . Fodervall år 1 Önnestad odlingssystem B och D, 2007-2012.

Skörd 1, 2 och 3, baljväxtandel % av TS och råprotein g/kg TS.

Odlingssystem

Baljv.andel Råprotein Baljv.andel Råprotein Baljv.andel  Råprotein

% av TS gram/kg TS % av TS  gram/kg TS % av TS  gram/kg TS

B 13 b 110 a 11 b 115 b 26 b 150 b

D 39 a 133 a 60 a 155 a 69 a 175 a

P-värde 0,013 0,128 0,000 0,018 0,005 0,003

Tukey’s HSD 17,4 33 9,5 29 23 12

CV (%) 45 18 18 15 33 5

Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3

Tabell 4.4.37 . Fodervall år 1 Önnestad odlingssystem B och D, 2007-2012.

Fosfor och kalcium i skörd 1, 2 och 3, % av TS.

Odlingssystem

Fosfor Kalcium Fosfor Kalcium Fosfor Kalcium

% av TS % av TS % av TS  % av TS % av TS    % av TS

B 0,3 a 0,5 a 0,3 a 0,6 b 0,3 a 1,0 b

D 0,3 a 0,8 a 0,3 a 1,2 a 0,3 a 1,3 a

P-värde 0,543 0,065 0,137 0,004 0,58 0,004

Tukey’s HSD 0,05 0,31 0,04 0,29 0,02 0,16

CV (%) 119 6 74 3 57 1

Skörd 1 Skörd 2  Skörd 3

Tabell 4.4.38 . Fodervall år 1 Önnestad odlingssystem B och D, 2007-2012.

Kalium och magnesium i skörd 1, 2 och 3, % av TS.

Odlingssystem

Kalium Magnesium Kalium Magnesium Kalium Magnesium

% av TS % av TS % av TS % av TS % av TS % av TS

B 3 a 0,1 a 2 a 0,2 b 3 a 0,2 b

D 2 b 0,2 a 2 a 0,3 a 2 a 0,3 a

P-värde 0,028 0,100 0,691 0,009 0,312 0,012

Tukey’s HSD 0,5 0,05 0,5 0,07 0,3 0,04

CV (%) 14 21 15 20 9 10

Skörd 1 Skörd 3Skörd 2
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Som framgår av tabell 4.4.39 nedan var det ingen som helst skillnad mellan det 

konventionella och det ekologiska ledet avseende såväl delskördar som totalskörd i 

andraårsvallen i Önnestad.  

 

Det var ingen jättestor skillnad i årsmånsvariation mellan de olika delskördarna men lägst 

variation var det i tredjeskörden och störst i andraskörden. Förstaskörden intog en 

mellanställning. 

 

 
 

Av tabell 4.4.40 framgår att det inte var någon skillnad i omsättbar energi i vallfodret mellan 

de olika odlingssystemen för någon av vallskördarna. 

 

 
 

I andraårsvallens första respektive tredje skörd var baljväxtandelen högre i det ekologiska 

ledet. I andraskörden var det däremot ingen skillnad. Som väntat var baljväxtandelen lägst i 

förstaskörden för att sedan stiga i andra- respektive tredjeskörden. Detta gällde såväl 

ekologisk som konventionell vall. Detta framgår av tabell 4.4.41 nedan. Av samma tabell kan 

man utläsa att råproteinhalten var lika i de båda ledens förstaskörd medan den var högre i det 

ekologiska vallfodret i skörd två och tre. Kvävegödslingen i det konventionella ledet har 

sannolikt bidragit till att hålla uppe råproteinhalten i förstaskörden medan framförallt 

baljväxterna i det ekologiska ledet bidragit till att hålla uppe råproteinhalten i vallfodret. 

 

Tabell 4.4.39 . Fodervall år 2 Önnestad odlingssystem B och D, 2007-2012.

Skörd 1,2, 3 och totalskörd, ton TS/ha.

Odlingssystem Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3 Totalskörd

ton TS/ha ton TS/ha ton TS/ha ton TS/ha

B 4,7 a 2,7 a 3,2 a 10,8 a

D 4,7 a 2,9 a 3,2 a 10,9 a

P-värde 0,960 0,790 0,985 0,875

Tukey’s HSD 1,3 0,9 0,7 1,9

CV (%) 18 22 13 12

Tabell 4.4.40 . Fodervall år 2 Önnestad odlingssystem B och D, 2007-2012.

Skörd 1, 2 och 3, energi MJ/kg TS och smältbarhet % (VOS
a

).

Odlingssystem

Energi VOS Energi VOS Energi VOS

MJ/kg TS MJ/kg TS MJ/kg TS

B 10,7 a 85 a 10 a 79 a 10,3 a 3 a

D 10,7 a 85 a 10 a 77 b 10,2 a 3 a

P-värde 0,691 0,665 0,880 0,010 0,636 0,985

Tukey’s HSD 0,4 2,8 0,5 1,7 0,3 0,7

CV (%) 3 2 4 1 2 13

a
 vomvätskelöslig organisk substans.

Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
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Fosfor- och kalciuminnehållet i vallen redovisas i tabell 4.4.42 nedan. Fosforinnehållet var 

något högre i det konventionella ledet jämfört med det ekologiska i förstaskörden. I de båda 

andra delskördarna var det däremot ingen skillnad mellan de båda leden.  

 

Kalciuminnehållet som bland annat beror på vallens botaniska sammansättning var något 

högre i den ekologiska vallen i skörd två och tre. Det beror sannolikt på den högre 

baljväxtandelen i detta led. 

 

 
 

Kalium-och magnesiuminnehållet i andraårsvallens olika delskördar i Önnestad redovisas i 

tabell 4.4.43 nedan. Kaliumhalten var högre i det konventionella ledet jämfört med det 

ekologiska i första- respektive tredjeskörden. I andraskörden var det däremot ingen skillnad 

mellan de båda leden.  

 

Magnesiuminnehållet var å andra sidan högre i det ekologiska ledets andra- och tredjeskörd. I 

förstaskörden var det ingen skillnad mellan de båda leden. 

 

Tabell 4.4.41 . Fodervall år 2 Önnestad odlingssystem B och D, 2007-2012.

Skörd 1, 2 och 3, baljväxtandel % av TS och råprotein g/kg TS.

Odlingssystem

Baljv.andel Råprotein Baljv.andel Råprotein Baljv.andel Råprotein

% av TS gram/kg TS % av TS gram/kg TS % av TS gram/kg TS

B 17 b 135 a 43 a 141 b 28 b 153 b

D 32 a 126 a 60 a 156 a 67 a 180 a

P-värde 0,02 0,4 0,3 0,02 0,003 0,01

Tukey’s HSD 12 26 35 12 19 16

CV (%) 34 13 46 5 27 7

Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3

Tabell 4.4.42 . Fodervall år 2 Önnestad odlingssystem B och D, 2007-2012.

Fosfor och kalcium i skörd 1, 2 och 3, % av TS.

Odlingssystem

Fosfor Kalcium Fosfor Kalcium Fosfor Kalcium

% av TS % av TS % av TS % av TS % av TS % av TS

B 0,3 a 0,6 a 0,3 a 0,8 b 0,3 a 1,0 b

D 0,3 b 0,7 a 0,3 a 1,2 a 0,3 a 1,3 a

P-värde 0,009 0,312 0,190 0,001 0,825 0,007

Tukey’s HSD 0,02 0,3 0,04 0,1 0,04 0,2

CV (%) 94 2 56 3 23 2

Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
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4.4.10 Biogasvall 

I Bollerup odlades en ettårig biogasvall i led E under hela växtföljdsomloppet. I led D på 

samma försöksplats odlades en ettårig biogasvall under växtföljdsomloppets första halva. 

Därefter togs den efterföljande vårvetegrödan bort och vallen fick ligga ytterligare ett år. För 

jämförelsens skull har endast det första året med biogasvall (biogasvall I) tagits med i 

tabellerna nedan. 

 

I Önnestad odlades en tvåårig biogasvall under hela växtföljdsomloppet i led C. Resultaten för 

denna vall redovisas dock inte. 

 

Det var inga statistiska skillnader mellan de båda odlingssystemens skördenivåer oavsett om 

man studerar varje delskörd för sig eller den sammanlagda totalskörden vilket inte heller var 

väntat. Detta framgår av tabell 4.4.44 nedan. 

 

 
 

Baljväxthalten skiljde sig inte åt mellan de båda leden för någon av delskördarna vilket 

redovisas i tabell 4.4.45 nedan. Man kan se att baljväxtandelen ökar något för varje delskörd. 

 

Tabell 4.4.43 . Fodervall år 2 Önnestad odlingssystem B och D, 2007-2012.

Kalium och magnesium i skörd 1, 2 och 3, % av TS.

Odlingssystem

Kalium Magnesium Kalium Magnesium Kalium Magnesium

% av TS % av TS % av TS % av TS % av TS % av TS

B 3 a 0,2 a 3 a 0,2 b 3 a 0,2 b

D 2 b 0,2 a 2 a 0,3 a 2 b 0,3 a

P-värde 0,006 0,191 0,179 0,001 0,002 0,008

Tukey’s HSD 0,5 0,03 0,6 0,03 0,4 0,05

CV (%) 13 11 18 9 11 11

Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3

Tabell 4.4.44 .Biogasvall år 1 Bollerup odlingssystem D och E, 2007-2012.

Skörd 1,2, 3 och totalskörd, ton TS/ha.

Odlingssystem Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3 Totalskörd

ton TS/ha ton TS/ha ton TS/ha ton TS/ha

D 6,6 a 2,1 a 2,2 a 13,6 a

E 6,3 a 1,9 a 1,8 a 11,4 a

P-värde 0,739 0,398 0,105 0,108

Tukey’s HSD 1,955 0,821 0,488 2,84

CV (%) 20 18 11 15
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Innehållet av fosfor och kalium i de båda odlingssystemens delskördar redovisas i tabell 

4.4.46 nedan. Som väntat var det inga skillnader över huvud taget mellan de båda ledens 

växtnäringsinnehåll avseende fosfor och kalium. 

 

 

4.4.11 Blålupin 

 

 
 

 

 

 

Tabell 4.4.45 . Biogasvall år 1 Bollerup odlingssystem D och E, 2007-2012.

Baljväxtandel % av TS av skörd 1, 2 och 3.

Odlingssystem Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3

Baljv.andel % Baljv.andel % Baljv.andel %

D 41 a 54 a 73 a

E 21 a 51 a 81 a

P-värde 0,108 0,832 0,527

Tukey’s HSD 26 45 36

CV (%) 57 38 21

Tabell 4.4.46 . Biogasvall år 1 Bollerup odlingssystem D och E, 2007-2012.

Fosfor och kalium i skörd 1, 2 och 3, % av TS.

Odlingssystem

Fosfor Kalium Fosfor Kalium Fosfor Kalium

% av TS % av TS % av TS % av TS % av TS % av TS

D 0,2 a 2 a 0,3 a 2 a 0,3 a 2 a

E 0,2 a 2 a 0,3 a 2 a 0,3 a 2 a

P-värde 0,268 0,488 0,391 0,193 0,339 0,591

Tukey’s HSD 0,04 0,41 0,03 0,27 0,08 0,64

CV (%) 11 14 5 5 12 12

Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3

Tabell 4.4.47 . Blålupin Bollerup odlingssystem C-E, 2007-2012. 

Skörd dt/ha, protein % av TS och PK-halter % av TS. 

Blålupin/havre odlingssystem C och blålupin i renbestånd i odlingssystem D och E.

Värden för odlingssystem D år 2007 saknas eftersom lupinerna blev nedputsade detta år.

Odlingssystem Skörd Protein Fosforhalt Kaliumhalt

dt/ha % av TS % av TS % av TS

C 40 a 17 b 0,39 a 0,62 b

D 27 b 39 a 0,45 a 0,86 a

E 33 a 37 a 0,44 a 0,88 a

P-värde 0,013 0,001 0,097 0,001

Tukey’s HSD 9,55 11,59 0,0808 0,1459

CV (%) 17 22 11 11
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4.4.12 Potatis 

Avkastning och kvalitet 

Potatis odlas i växtföljd A, B och D. I växtföljd A är förfrukten lök, i växtföljd B havre och i 

växtföljd D havre/ärt med insådd rajgräs. Det har skett ett sortbyte i försöket. Åren 2007-2009 

var det sorten Sava som odlades och åren 2010-2012 odlades Solist i både konventionella och 

ekologiska led har samma sort använts. Men i de ekologiska leden har knölarna varit 

förgrodda vilket har resulterat i drygt en vecka tidigare uppkomst i det ekologiska ledet. 

Avkastningen i led D är signifikant lägre än i led A och B, tabell 4.4.48. Stora 

nederbördsmängder i juni-juli 2007 gav tidigt bladmögelangrepp. Avkastningen hos den 

ekologiska potatisen led D blev därför låg 2007, figur 4.4.12.1. Diagram 6. De år som inte 

tillväxten har avbrutits av bladmögelangrepp har potatisen i det ekologiska ledet gett en god 

avkastning. År 2011 var avkastningen till och med högst i led D. Bytet till sorten Solist 

gjordes för att den blivit mycket vanlig i ekologisk odling då den ger en tidig skörd och 

därmed mindre risk för att utvecklingen skall avstanna på grund av bladmögelangrepp. Trots 

att bladmögel har förekommit på blasten har brunröta sällan blivit något problem hos 

knölarna. Sommaren 2011 var mycket regnig vilket bidrog till att sporerna från angripen blast 

kunde följa vattenströmen ner i marken och därigenom nå knölarna med brunröteangrepp som 

följd 4.4.12.2. 

 

 

 
 

 

Tabell 4.4.48 . Potatis Önnestad odlingssystem A, B och D, 2007-2012.

Skörd ton/ha och storlekssorterade fraktioner ton/ha.

Odlingssystem Skörd <40 mm 40-65 mm 65-75 mm >75 mm

ton/ha ton/ha ton/ha ton/ha ton/ha

A 49 a 4 a 42 a 3 a 0,3 a

B 48 a 4 a 42 a 2 a 0,1 a

D 39 b 2 b 34 a 3 a 0,2 a

P-värde 0,028 0,021 0,035 0,204 0,632

Tukey’s HSD 9 1,8 8 2 0,4

CV (%) 12 34 13 40 113
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Figur 4.4.12.1. diagram 6. Knölskörd (ton/ha) i odlingssystem A, B och D 2007-2012. 

 

 
Figur 4.4.12.2. Olika typer av skador (%) i odlingssystem A, B och D 2007-2012. 
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Kokegenskaperna har varierat något från år till år, figur 4.4.12.3. Variationen verkar snarare 

ha samband med årsmån än med odlingssystem. År 2007 var det företrädesvis anmärkningar 

med avseende på svag sönderkokning i alla led medan året därefter omfattade alla 

anmärkningar istället svag blötkokning. 2009-2011 var det mörkfärgning som gav flest 

anmärkningar medan 2012 gav blötkokning högs frekvens anmärkningar i alla led. 

 

 
Figur 4.4.12.3. Anmärkningar med avseende på kokegenskaper (%) i odlingssystem A, B och 

D 2007-2012. 

 

 

 

Tabell 4.4.49 . Potatis Önnestad odlingssystem A, B och D, 2007-2012.

PKN-halter % av TS.

Odlingssystem Fosforhalt Kaliumhalt Kvävehalt

% av TS % av TS % av TS

A 0,2 a 2,2 a 1,6 a

B 0,2 b 2,2 a 1,5 a

D 0,2 a 2,1 a 1,8 a

P-värde 0,035 0,48 0,093

SEM 0,01 0,05 0,09

CV (%) 12 6 13
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4.4.13 Sockerbeta 

Sockerbetor odlades i Bollerup under hela växtföljdsomlopp fyra i led A, B, C och E. I led D 

odlades betor däremot bara de tre sista åren, d v s 2010-2012. Skördar och kvalitetsparametrar 

redovisas därför för perioderna 2010-2012 respektive 2007-2012 i tabellerna 4.4.50 t o m 

4.4.53 nedan. 

 

Vi börjar med att studera perioden 2010-2012 då sockerbetor odlades i alla fem 

odlingssystemen. De båda konventionella leden hade ett betydligt högre antal betor vid skörd 

jämfört med de tre ekologiska, drygt 100 000 per ha jämfört med 70-80 000 stycken. 

 

Det var ingen statistisk skillnad mellan blåtalen i de olika leden. Däremot var kalium-

natriumtalet något lägre i det konventionella B-ledet jämfört med övriga led. 

 

 
 

Skörden av rena betor var lika hög i alla led utom led E där den var några ton lägre. 

Skillnaden var dock inte jättestor men kan antagligen i de ekologiska leden förklaras av att C 

och D hade en tvåårig vall som förfrukt till sockerbetorna medan förfrukten i led E var en 

ettårig vall. 

 

Polsockerskörden var högst i de båda konventionella leden samt det ekologiska D-ledet och 

lägst i led E. Led C hamnade mitt emellan avkastningsmässigt. 

 

Sockerhalten var densamma i alla led, 18 %. 

 

Tabell 4.4.50 . Sockerbetor Bollerup odlingssystem A-E, 2010-2012.

Antal betor vid skörd 1000-tal/ha och kvalitet.

Odlingssystem Antal betor vid skörd Blåtal K+Na

1000-tal/ha mekv/100g betor

A 107 a 11 a 4 a

B 101 a 13 a 3 b

C 80 b 11 a 4 a

D 72 b 14 a 4 a

E 78 b 10 a 4 a

P-värde 0,000 0,268 0,001

Tukey’s HSD 17 6 0,4

CV (%) 7 18 4
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När vi studerar hela växtföljdsomloppet, d v s åren 2007-2012 ser vi i princip samma resultat 

som under perioden 2010-2012. Antalet betor vid skörden var högst i de båda konventionella 

odlingssystemen med ca 100 000 betor per ha jämfört med cirka 70 000 i de båda ekologiska 

leden. 

 

Det var ingen skillnad mellan de olika leden avseende såväl blåtal som kalium-natriumtal. 

 

 
 

Skörden av rena betor låg i snitt på cirka 65 ton per ha i de båda konventionella leden. Led C 

hamnade tio ton per ha lägre men trots detta var det ingen statistisk skillnad i skördenivå 

mellan dessa tre odlingssystem. E-ledet utmärkte sig däremot med en lägre skörd som även 

var statistiskt signifikant. Det är sannolikt den bättre förfrukten i form av en tvåårsvall i led C 

som gör att avkastningen av rena betor ligger cirka 15 ton per ha högre jämfört med det andra 

ekologiska ledet. 

 

Polsockerskörden följer skörden av rena betor så att den är högst i led A, B och C och lägst i 

led E. 

 

Det var ingen skillnad i sockerhalt mellan de olika odlingssystemen. Andelen utvinnbart 

socker var däremot lägre i det ekologiska E-ledet jämfört med de övriga tre leden. 

 

Tabell 4.4.51 . Sockerbetor Bollerup odlingssystem A-E, 2010-2012.

Renvikt ton/ha, polsocker ton/ha och sockerhalt %.

Odlingssystem Ren vikt Polsocker Sockerhalt

ton/ha ton/ha %

A 66 a 12 a 18 a

B 69 a 12 a 18 a

C 62 a 11 b 18 a

D 65 a 11 a 18 a

E 57 b 10 c 18 a

P-värde 0,004 0,001 0,121

Tukey’s HSD 7,84 1,22 0,77

CV (%) 4 4 2

Tabell 4.4.52 . Sockerbetor Bollerup odlingssystem A-C och E, 2007-2012.

Antal betor vid skörd 1000-tal/ha och kvalitet.

Odlingssystem Antal betor vid skörd Blåtal K+Na

1000-tal/ha mekv/100g betor

A 101 a 9 a 3 a

B 96 a 10 a 3 a

C 72 b 10 a 3 a

E 70 b 9 a 3 a

P-värde 0,003 0,599 0,111

Tukey’s HSD 20 5 1

CV (%) 8 18 6
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4.4.14 Morot 

I de tre kreaturslösa odlingssystemen, A, C och E, odlas morötter. I figur 4.4.14.1 visas 

avkastningen hos morötter i dessa tre odlingsinriktningar. Den nedre delen av stapeln visar 

den försäljningsbara delen av skörden och därovanpå ligger de fraktioner som av olika 

anledningar sorterats bort. I figur 4.4.14.2 visas hur stor andel av skörden som de olika 

fraktionerna utgör. I diagram 2 visas de bortsorterade fraktionerna i botten av stapeln för att 

det skall vara lättare att se hur stor andel det utgör av totalskörden. 

 

 
 

Figur 4.4.14.1. Morötter, avkastning och kvalitet 

 

Tabell 4.4.53 . Sockerbetor Bollerup odlingssystem A-C och E, 2007-2012.

Renvikt ton/ha, polsocker ton/ha, sockerhalt % och utvinnbart socker %.

Odlingssystem Ren vikt Polsocker Sockerhalt Utvinnbart socker

ton/ha ton/ha % %

A 65 a 12 a 19 a 11 a

B 66 a 12 a 18 a 11 a

C 55 a 10 a 18 a 9 a

E 41 b 8 b 18 a 7 b

P-värde 0,028 0,032 0,196 0,029

Tukey’s HSD 23 4,2 1,1 3,8

CV (%) 14 14 2 14
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Figur 4.4.14.2. Andel godkända och skadade morötter. 

 

Avkastningen i led E har varit signifikant lägre än i led A och C, tabell 4.4.54. Led E har dock 

haft signifikant mindre skador p g a rötor och fläckar än led A och C. 

 

 
 

I odlingssystem A har förfrukten till morötter varit sockerbetor förutom de två sista åren i 

växtföljdsomloppet, 2011 och 2012, eftersom sockerbetor från och med år 2010 ersattes med 

rödbetor. I odlingssystem C var förfrukten tvåårig biogasvall och i odlingssystem E 

rödklöverfrö.   

 

Våren 2012 togs för första gången jordprover för analys av frilevande nematoder i alla rutor i 

odlingssystemförsöket. Dessa visade på mycket hög förekomst av rotgallnematod i 

odlingsrutorna längst i söder. I de fyra rutor som hade högst population av rotgallnematod 

våren 2012 hade rödklöverfrö odlats 2011 respektive tvåårig vall med rödklöverinblandning. 

Rödklöver är en mycket bra värdväxt för rotgallnematod och en mycket kraftig uppförökning 

kan därför ha skett under odlingsåret. I två av dessa rutor, C7 och E13 var grödan morot år 
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Tabell 4.4.54 . Morötter Önnestad odlingssystem A, C och E, 2007-2012.

Skörd ton/ha, rötor/fläckar ton/ha och missformade ton/ha.

Odlingssystem Skörd Rötor/fläckar Missformade

ton/ha ton/ha ton/ha

A 113 a 11 a 9 a

C 95 a 15 a 11 a

E 88 b 7 b 15 a

P-värde 0,015 0,029 0,338

Tukey’s HSD 19,55 6,18 11,05

CV (%) 12 40 61
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2012. Andelen missformade rötter på grund av angrepp av rotgallnematod blev mycket hög. 

Ruta A1 hade inte lika stor förekomst av rotgallnematod våren 2012 men ändå mycket mer än 

vad som skulle accepteras vid val av odlingsplats. Här var förfrukten rödbetor som inte är en 

lika bra värdväxt för rotgallnematod som rödklöver är. Det förekom fler missformade 

morötter än tidigare år i led A men inte alls i nivå med skadorna i led C och E.  

 

Vid förnyad provtagning våren 2013 var förekomsten av rotgallnematod dock betydligt lägre i 

alla de rutor där morot odlats.  Detta är förvånande eftersom morot skall vara en ganska god 

värdväxt för rotgallnematod och därför borde föröka upp den. Det kan vara så att rödklövern 

förökat upp rotgallnematoden till dess maximala population så att ytterligare ökning i denna 

jord inte var möjlig. Det sker ju en viss bortförsel av nematoder vid skörd av morötterna 

eftersom uppsvällda honor med äggsäckar sitter i morotens rotsystem, under vintern sker 

också en viss avdödning särskilt perioder när marken är fuktig och omväxlande fryser och 

tinar samt att i jord med mycket organiskt material och ett rikt mikroliv kan det finns många 

fiender till de växtätande nematoderna såsom svampar, rovlevande nematoder och andra 

predatorer. Men dessa resultat visar på hur svårt det är att förutsäga nivån på 

nematodpopulationen 

 

 

    
2007 led A    2007 led C 

 
2007 led E 

 

Det blev en mycket låg skörd i de ekologiska leden 2007 Av bilderna ovan ser man att 

beståndet och utvecklingen var betydligt sämre i led C och E än i led A. Sjukdomstrycket var 

lågt 2008 och det blev hög avkastning av godkända morötter i alla tre odlingsinriktningarna. 

2009 var däremot skadegörartrycket högt och många morötter hade insektsskador. Andelen 
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skadade morötter blev mycket hög i båda de ekologiska odlingsinriktningarna. 2010 var 

avkastningen i led C nästan lika hög som i led A dock med den skillnaden att det förekom fler 

morötter med rötor och fläckar i led C. 2011 var avkastningen högst i led C dock med endel 

rötor och fläckar.  

 

4.4.15 Lök 

I de tre kreaturslösa odlingssystemen A, C och E odlas lök. I led A har förfrukten varit morot, 

i led C har det varit vårkorn och i led E ettårig gröngödsling bestående av havre och 

fodervicker. I led A såddes lök på bäddarna 2007-2009 medan de ekologiska leden C och E 

använde sig av pluggplantor med lök. Från och med 2010 gick man över till planterad lök 

också i led A. Plantorna tas fram genom att 10 lökfrön har såtts per plugg i växthus dessa 

planteras 5 stycken per löpmeter i rader i fältet.  Avkastning i ton/ha hos lök för de olika leden 

för vart och ett av åren 2007 till 2012 fördelat på olika storleksintervall, figur 4.4.15.1. 

 

 
Figur 4.4.15.1. Avkastning lök i Önnestad åren 2007-2012. 

 

            
 
 

2007 Led A sådd lök   2007 Led C plantlök 
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Ett omfattande angrepp av lökbladmögel 2009 startade i led E och spred sig sedan vidare till 

led C. Led A klarade sig utan angrepp. Skadan blev mest omfattande i led E och innebar att 

lökarna blev små och avkastningen låg samt en stor andel halslök, figur 4.4.15.2. 

 

År 2010 gjordes därför sortbyte i lök från sorten Hytech till Hylander som har god resistens 

mot lökbladmögel. Hög avkastning i alla tre leden år 2012 men det var också hög andel 

mycket stora lökar, diameter > 80 mm. Räknat på hela växtföljdsomloppet 2007-2012 var 

avkastningen signifikant högre i led A än i led C och E.  

 

 
Figur 4.4.15.2. Andel bortsorterad lök i procent för de olika leden, 2007-2012. 

 

 

Tabell 4.4.55 . Lök Önnestad odlingssystem A, C och E, 2007-2012.

Skörd ton/ha och storlekssorterade fraktioner ton/ha.

Odlingssystem Skörd 40-45 mm 45-60 mm 60-80 mm >80 mm

ton/ha ton/ha ton/ha ton/ha ton/ha

A 94 a 3 a 18 a 55 a 16 a

C 71 b 4 a 21 a 39 a 8 a

E 68 b 6 a 16 a 38 a 5 a

P-värde 0,002 0,383 0,582 0,067 0,164

Tukey’s HSD 16 5 14 20 15

CV (%) 13 81 47 29 100
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4.4.16 Rödbetor 

Rödbetor har endast funnits med i växtföljderna sedan 2010 då de ersatte sockerbetor i 

växtföljderna. A, B och D. I växtföljd A är förfrukten rödklöverfrö och i växtföljd B och D är 

det Tvåårig fodervall. Avkastningen har varit 12 ton lägre per hektar i led D är i led A och 8 

ton lägre än i led B, tabell 4.4.57 och 4.4.58.  

 

 
 

 

 
 

Det är dock inga signifikanta skillnader eftersom avkastningen varierat mycket mellan åren 

inom varje led. År 2010 var rödbetorna mer ojämnt fördelade i led D och andelen stora 

rödbetor var därför mycket större 24 % jämfört med 11 och 12 % i led A respektive B. År 

2011 var rödbetorna ojämna i både led B och led D och avkastningen i led B blev endast 

hälften så stor som i led A. Figur 4.4.16.1.  

 

Tabell 4.4.56 . Lök Önnestad odlingssystem A, C och E, 2007-2012.

Kvalitet %.

Odlingssystem Kassation halslök Kassation skalad lök Röta TS-halt

% av skörd % av skörd % av skörd %

A 0,25 a 0,2 a 2 a 10,4 a

C 0,42 a 0,0 a 5 a 10,0 a

E 0,83 a 0,1 a 5 a 10,1 a

P-värde 0,464 0,613 0,257 0,538

Tukey’s HSD 1,28 0,5 5 1

CV (%) 162 323 85 6

Tabell 4.4.57 . Rödbetor Önnestad odlingssystem A, B och D, 2010-2012.

Skörd ton/ha och storlekssorterade fraktioner ton/ha.

Odlingssystem Skörd < 30 mm 30-50 mm 50-75 mm >75 mm

ton/ha ton/ha ton/ha ton/ha ton/ha

A 76 a 0,3 a 11 a 50 a 14 a

B 72 a 0,4 a 11 a 49 a 11 a

D 64 a 0,4 a 12 a 39 a 14 a

P-värde 0,785 0,425 0,966 0,645 0,898

Tukey’s HSD 58 0,4 5 45 25

CV (%) 28 121 14 34 66

Tabell 4.4.58 . Rödbetor Önnestad odlingssystem A, B och D, 2010-2012.

PKN-halter % av TS och TS-halt %.

Odlingssystem Fosforhalt Kaliumhalt Kvävehalt TS-halt

% av TS % av TS % av TS %

A 0,3 a 3 a 2 a 12 a

B 0,2 a 3 a 2 a 11 a

D 0,2 a 2 a 2 a 11 a

P-värde 0,17 0,483 0,948 0,887

Tukey’s HSD 0,095 1,73 1,666 7,8

CV (%) 14 22 30 23
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Figur 4.4.16.1. Avkastning i rödbetor 2010-2012 i odlingssystem A, B och D. 

4.6 Ekonomisk utvärdering 

4.6.1 Sammanfattning 

Överlag visar beräkningarna att täckningsbidraget är högre i de ekologiska leden med eller 

utan stöd. Produktionskostnaden per producerad enhet är uteslutande högre i de ekologiska 

leden jämfört med de konventionella, främst på grund av en lägre skördenivå. 

4.6.2 Resultat 

4.6.2.1 Bollerup 

Resultatet i Bollerupsförsöken visar att led C, ekologisk biodynamisk uppnår det högsta 

genomsnittliga täckningsbidraget, tätt följt av led B, konventionellt med kreatur. Största 

avvikelsen inom Bollerupsförsöken uppnår sockerbetorna i led E, ekologiskt utan djur. 

Orsaken är den höga kostnaden för handrensning av ogräs som uppgår till 150 timmar/ha. I 

sockerbetorna i led C och D krävdes 75 timmars handrensningsarbete, vilket gjort att dessa 

led uppnått ett svagt positivt täckningsbidrag (Tabell 4.6.2.1 och Figur X).   

Vid en jämförelse mellan det genomsnittliga täckningsbidrag 2 mellan de olika leden tål det 

att poängteras att växtföljderna inte är identiska. 
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Tabell 4.6.2.1. Medelskördar och TB2 baserat på medelskördarna i Bollerupsförsöket 2007-

2012 (* eller 2010-2012 vid ändring i grödval). Skörd anges i ton socker/ha för betor, dt/ha 

för spannmål och trindsäd, kg/ha för vallfrö och ton ts/ha för vallgrödor. TB2 anges i kr/ha 

med pris- och kostnadsnivå för 2012. Priserna är listpriser från större aktörer. 
 

 

A B C D E 

 
 

Konventionell Konventionell 
Ekologisk, 

biodynamisk 
Ekologisk, KRAV Ekologisk, KRAV 

 utan djur med kreatur med kreatur utan djur utan djur 

 S-betor S-betor S-betor S-betor* S-betor 

Skörd 12 12 9,8 11 8,1 

TB2 6896 7888 1267 2023 -15118 

 Vårkorn Havre Blålupin/Havre Blålupin Blålupin 

Skörd 46 58 40 29 33 

TB2 98 1411 4668 1734 5844 

 Vitklöver till 
frö 

H-vete 
(foder) 

Rågvete Höstspeltvete Höstvete 

Skörd 560 81 53 44 52 

TB2 12270 5223 7995 9835 7541 

 Höstvete* Vårkorn Grönfoder Havre Vitklöver till frö 

Skörd 72 49 6,5 38 220 

TB2 4526 -103 2039 1099 9589 

 Havre Fodervall l Fodervall l Biogasvall l Havre* 

Skörd 54 14 12 11 54 

TB2 1176 12529 12471 8654 5392 

 Höstvete Fodervall ll Fodervall ll Biogasvall ll* Biogasvall l 

Skörd 79 14 12 9,0 9,0 

TB2 3234 10058 11138 7111 7463 

 
 

 

Figur 4.6.2.1. Genomsnittligt täckningsbidrag på Bollerup. 

4.6.2.2 Önnestad 

Växtföljen i de olika leden i Önnestad består till större del av specialgrödor, t.ex. morötter, 

lök, potatis och rödbetor. Om odlingen av de ekologiska specialgrödorna lyckas, så kan 

täckningsbidraget bli väldigt högt. Dock är risken i dessa odlingar betydligt högre, både vad 

gäller skadegörare samt ogräskontroll. Denna risk speglas troligtvis inte i försöksodlingarna 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

A B C D E

Bollerup, genomsnittligt 
täckningsbidrag 2 



68 
 

 

jämfört med storskalig odling (Tabell 4.6.2.2). Av denna anledning beräknas inte ett 

genomsnittligt TB2 på Önnestadväxtföljden.  

Tabell 4.6.2.2. Medelskördar och TB2 baserat på medelskördarna i Önnestadsförsöket 2007-

2012 (* eller 2010-2012 vid ändring i grödval). Skörd anges i ton/ha för rödbetor, morötter, 

lök, potatis, dt/ha för spannmål och trindsäd, kg/ha för vallfrö och ton ts/ha för vallgrödor.  
 

 

A B C D E 

  
Konventionell Konventionell 

Ekologisk, 
Ekologisk, KRAV Ekologisk, KRAV 

biodynamisk 

 
utan djur med kreatur med kreatur utan djur utan djur 

  Rödklöver Rödbetor Morötter Rödbetor Morötter 

skörd 530 72 54 64 56 

 Rödbetor Havre Korn 
Havre/ärt ins 
rg 

Gröngödsling 

skörd 76 64 48 46 5,7 

 Morötter Potatis Lök Potatis Lök 

skörd 85 44 71 37 68 

 Lök Vårkorn Havre Korn  Vårkorn 

skörd 94 62 50 46 37 

 Potatis Fodervall l Biogasvall I Fodervall l Råg 

skörd 44 11 8 10 39 

 Råg Fodervall ll Biogasvall II Fodervall ll Rödklöverfrö 

skörd 72 11 8,4 11 320 

4.6.3 Produktionskostnad 

Ett relevant mått i en jämförelse mellan olika odlingsformer är produktionskostanden per 

enhet producerad vara. Ofta blir produktionskostnaden högre i ekologisk produktion, denna 

kompenseras av dels den miljöersättning som erhålls samt ett högre avräkningspris.  

 

Produktionskostnaden är uttryckt i kr/kg förutom i sockerbetsleden där den anges i kr/ton 

socker samt i rödklöverledet där det anges i kr/dt. Gällande vall uttrycks 

produktionskostnaden som kr/kg ts. 

4.6.3.1 Bollerup 

I Bollerupsförsöken avviker de ekologiska sockerbetorna i led D och E jämfört med led A 

mest. En stor andel handrensningsarbete samt en lägre skörd i jämförelse med det 

konventionella ledet A, som har högre skörd och betydligt lägre kostnad. 
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Figur 4.6.3.1.  Produktionskostnad i Bollerupsförsöken. *Medel av de två höstvetegrödorna  

i led A. ** Produktionskostnaden är beräknad som ett medel mellan fodervall I och II. 

4.6.3.2 Önnestad 

För de omsättningsmässigt största grödorna, morötter, plantlök och rödbetor är 

produktionskostnaden, grovt uppskattat, i de ekologiska leden dubbelt så hög som i de 

konventionella leden. Gällande potatisen skiljer det sig inte lika stort. Kostnaden per hektar är 

lika stor, endast skördens storlek skiljer sig mellan det konventionella och ekologiska ledet 

(53 ton i eko, resp. 72 ton konv.). Skillnaden i produktionskostnad i spannmålsleden uppgår 

till 40 öre. Gällande produktionskostnaden för vall så är den högre i det konventionella ledet 

jämfört med det ekologiska. Skördarna blev ungefär lika stora, men kostaderna är lägre i det 

ekologiska ledet.   

 
Figur 4.6.3.2.  Produktionskostnad i Önnestadförsöken. * Produktionskostnaden för 

spannmål är beräknad som ett medel mellan råg, havre och korn. ** Produktionskostnaden 

är beräknad som ett medel mellan fodervall I och II. 
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4.6.4 Behov av merbetalning, inkl. miljöersättning 

Ett ytterligare sätt att belysa skillnaden mellan ekologisk och konventionell odling är att 

beräkna storleken av den merbetalning som krävs i ekologisk produktion för att uppnå samma 

täckningsbidrag som i den konventionella odlingen. Figur 3. och 4. visar vilken merbetalning 

som krävs för respektive gröda i Bollerups- och Önnestadsförsöket. T.ex. krävs en 

merbetalning om 0,76 kr/kg i den ekologiska morotsodlingen på Önnestad för att uppnå 

samma täckningsbidrag 2 som i det konventionella ledet. Störst behov av merbetalning krävs i 

leden med morötter och lök följt av rödbetor och spannmål. I leden med potatis och vall är 

behovet av merbetalning negativt, d.v.s. ingen merbetalning krävs för att uppnå samma 

täckningsbidrag som dess konventionella motsvarighet. Anledningen till detta är att storleken 

på kostnaderna i odlingen är ungefär lika, och skillnaden i skörd inte särskilt stor, samtidigt 

som miljöersättningen för ekologisk produktion tillkommer och därmed minskar behovet av 

merbetalning. 

I beräkningarna för behovet av merbetalning är miljöersättningen för ekologisk produktion 

medtagna och uppgår (2007-2012) till följande: 

Vall   350 kr/ha 

Spannmål och proteingrödor 1450 kr/ha 

Oljeväxter, konservärt och frövall 2200 kr/ha 

Potatis, sockerbetor och grönsaker 5000 kr/ha 

 

4.6.4.1 Bollerup 

 

Figur 4.6.4.1. Behov av merbetalning-Bollerup. *Medel av led D och E jämfört 

med led A. **Led C jämfört med led B. ***Medelberäkning spannmål. 
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4.6.4.2 Önnestad 

 

Figur 4.6.4.2.  Behov av merbetalning-Önnestad. *I beräkningarna för morötter och lök har 

de ekologiska leden C och E beräknats som ett medelvärde och jämförts med Led A. 

**Beräkningarna för spannmål är en medelberäkning mellan råg, havre och korn. ***I 

beräkningarna för vall används ett medel för fodervall I och II. 

4.6.5 Behov av merbetalning, inkl. och exkl. miljöersättning 

Tabell 4.6.5 på nästkommande sida visar det behov av merbetalning som krävs för en 

ekologisk gröda att uppnå samma täckningsbidrag. Exempelvis krävs en merbetalning på 3 

087 kr för att höstvete i led E på Bollerup skall uppnå samma lönsamhet som höstvete i led A. 

Om behovet av merbetalningen slås ut per kg så krävs en merbetalning på 0,59 kr/ kg för att 

uppnå samma täckningsbidrag. Det procentuella kravet på merbetalning uppgår till 34 %. Två 

olika beräkningsalternativ har tagits fram, en exklusive miljöersättning och en inklusive 

miljöersättning. 
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Gröda Led

Behov 

merbetal

ning per 

ha vid 

samma 

pris

Behov 

merbetal

ning 

kr/kg 

jämf 

konv. 

pris för 

samma 

TB 

Behov 

merbetal

ning % av 

konventi

onell

Behov 

merbetal

ning per 

ha vid 

samma 

pris 

Behov 

merbetal

ning 

kr/kg 

jämf 

konv. 

Pris för 

samma 

TB 

Behov av 

merbetal

ning % av 

konventi

onell

Bollerup

Sockerbetor C vs B 16710 1,71 97% 11710 1,2 68%

Sockerbetor D vs A 15829 1,44 82% 10829 1,0 56%

Sockerbetor E vs A 19086 3,84 218% 26087 3,2 183%

Höstvete E vs A 3087 0,59 34% 1637 0,31 18%

Havre D vs A 4108 1,08 72% 2658 0,70 46%

Havre E vs A -4355 0,25 16% -112 -0,02 -1%

Rågvete C vs B 3516 0,66 37% 2066 0,39 22%

Vitklöver till frö E vs A 9698 44,08 152% 7498 34 118%

Fodervall I C vs B 667 0,06 4% 317 0,03 2%

Biogasvall I D vs B 4179 0,39 28% 3887 0,35 25%

Fodervall II C vs B -406 -0,03 -2% -906 -0,08 -5%

Biogasvall II D vs B 6472 0,60 43% 5042 0,56 40%

Önnestad

Morötter C vs A 49404 0,91 125% 44404 0,82 113%

Morötter E vs A -21932 0,78 106% 38487 0,69 94%

Plantlök C vs A 31172 0,58 82% 26172 0,48 69%

Plantlök E vs A 13199 0,50 71% 22730 0,41 58%

Rödbetor D vs B 16301 0,25 44% 11301 0,18 30%

Potatis D vs B 3478 0,09 4% -1522 -0,04 -2%

Råg E vs A 2613 0,67 40% 1163 0,30 18%

Havre D vs B 3295 0,72 47% 1845 0,40 27%

Korn foder D vs B 835 0,18 11% -615 -0,13 -8%

Rödklöver E vs A 4357 13,57 40% 2157 6,72 20%

Fodervall I D vs B 1650 0,17 12% 1300 0,13 9%

Fodervall II D vs B -2596 -0,24 -17% -2946 -0,27 -19%

Inkl. miljöersättningExkl. miljöersättning



73 
 

 

4.7 Jämförelser mellan odlingssystem 
I projektet hanterades de ekologiska och konventionella odlingssystemen med lika stor 

respekt. Detta möjliggjordes tack vare engagerade medverkande i projektets referensgrupp 

samt fältpersonalens stora engagemang för att varje odlingssystem sköttes optimalt. 

I fjärde växtföljdsomloppet avspeglades det ökade miljömedvetandet i svensk växtodling då 

fokus sattes på grönsaks- och energigrödor i växtföljder med jordbruksgrödor. Inte minst den 

arbetsintensiva grönsaksodlingen är högaktuell i Kristianstadregionen och förbättrad 

växtnäringscirkulation mellan stad och landsbygd med hjälp av energigrödor och gödsling 

med rötrester från biogasproduktion. 

Åtgärderna anpassades så att de följde den biologiska, tekniska och ekonomiska utvecklingen 

av verklighetens odlingssystem. 

De båda odlingssystemförsöken i Bollerup och Önnestad är inte upplagda som en tävling mellan olika 

system. I stället har syftet varit (i detta fjärde växtföljdsomlopp än mer än i det tredje) att utforska 

möjligheter inom varje system för sig. Trots det kan det vara intressant att göra jämförelser mellan 

odlingssystemen. 

 

I nedanstående tabeller har följande metod använts: 

Bara gemensamma grödor är studerade, och dessa får representera systemet. De har använts för att 

uppskatta helheten. Där det finns uppenbar obalans, i detta fall att Önnestads odlingssystem E har ett 

år med gröngödsling som inte ger någon produktion det aktuella året men högre skördare särskilt året 

efter, görs en korrektion för hela växtföljden. Medeltalet av gemensamma grödor slås ut över hela 

växtföljden, vilket i detta fall innebär multiplikation med 5/6. 

 

Jämförelserna nedan görs mellan växtodlingssystem utan vallodling (A och E) respektive med 

vallodling (B, C och D). Denna uppdelning var under tidigare omlopp helt självklar, men i detta fjärde 

växtföljdsomlopp ändrades inriktningen i Bollerups D-led och Önnestads C-led. Bollerups D-led hade 

de första åren endast en ett-årig vall och i Önnestads C-led infördes morötter och lök. I båda de 

nämnda systemen ändrades artsammansättningen i vallen till en med rajgräs och klöver. Sammantaget 

betyder det att jämförelsen med fodervall-växtföljden B haltar något. Dessutom infördes en ettårig 

biogasvall i Bollerups E-led istället för den gröngödsling som tidigare odlades där. Även där haltar 

därför jämförelsen något. 

 

I jämförelsen nedan finns några tveksamma jämförelser: Rågvete i Bollerups C-led och höstspeltvete i 

Bollerups D-led jämförs med höstvete i B-ledet. Blålupin/havre i Bollerups C-led och havre/ärt i 

Önnestads D-led jämförs med havre i respektive B-led. 
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Tabell 4.7.1. Odlingsomlopp 4, 2007-2012. Skördar och produktionsjämförelser (angivna kvoter) för 

gemensamma grödor. Justering för gröngödslingsåret innebär att medeltalet multipliceras med 5/6. 

Skördarna anges i dt/ha för spannmål, ton ts/ha för vallgrödor, kg/ha för vallfrö, i ton säljbar vara/ha 

för potatis, lök samt morötter och i ton polsocker/ha för sockerbetor. Bakom varje skördeangivelse 

ligger sex årsskördar om inget annat anges. Varje gröda odlas varje år. 

 Bollerup    Önnestad    

 Gröda Skörd   Gröda Skörd   

A Sockerbetor 12  A Morötter 85   

 Vårkorn 46   Lök; sådd -09, plant- 10- 73   

 Vitklöverfrö 650   Potatis 42   

 Hampa -09; Höstvete 10-    Råg 72   

 Havre (här endast 10-12) 56   Rödklöverfrö 530   

 Höstvete 79   Rödbetor 2010-12 61   

E   E/A    E/A  

 Sockerbetor 8 0,67 E Morötter 56 0,66  

 Blålupin 33   Gröngödsl. (ha.+foderv.)    

 Höstvete 62 0,78  Plantlök 54 0,74  

 Vitklöverfrö 223 0,34  Vårkorn 37   

 Havre 2010-12 54 0,96  Råg 39 0,54  

 Biogasvall 11,4   Rödklöverfrö 321 0,61  

 Medel E/A grödvis 0,69  Medel E/A grödvis 0,64  

 Justering för gröngödsl.    Justering för gröngödsl.  0,53  

B Sockerbetor 12  B Rödbetor 2010-12 60   

 Havre 58   Havre 64   

 Höstvete 86   Potatis 42   

 Vårkorn 48   Vårkorn 2010-12 62   

 Fodervall I 14,3   Fodervall I 10,5   

 Fodervall II 14,0   Fodervall II 10,8   

   C/B    C/B C/A 

C Sockerbetor 10 0,83 C Morötter 54  0,64 

 Blålupin/Havre 40 0,69  Vårkorn (här 10-12) 50 0,81  

 Rågvete 53 0,62  Plantlök 50  0,68 

 Grönfoder (ärt+havre) 6,5   Vårvete -09; Havre 10-    

 Fodervall I 12,4 0,87  Biogasvall I 8,0 0,76  

 Fodervall II 12,4 0,89  Biogasvall II 8,4 0,78  

 Medel C/B grödvis 0,78  Medel C/B grödvis 0,78  

   D/B    D/B  

D Sockerbetor 2010-12 11 0,92 D Rödbetor 2010-12 51 0,85  

 Blålupin 27   Havre/ärt 45 0,70  

 Höstspeltvete 44 0,51  Potatis 34 0,81  

 Havre 38 0,66  Vårkorn (här 10-12) 48 0,77  

 Biogasvall I 13,6 0,95  Fodervall I 10,3 0,98  

 Vårvete -09; Vall II 10-    Fodervall II 10,9 1,01  

 Medel D/B grödvis 0,76  Medel D/B grödvis 0,85  
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Tabell 4.7.2. Systemens produktion 2000-2005 och 2007-2012. Medeltal av de grödor som kan 

jämföras, utslaget per år. Sammanställning och sammanfattning av föregående tabell samt 

motsvarande för 2000-2005 

  eko/konv 

  2000-2005 2007-2012 

E/A Bollerup 0,52 0,69 

 Önnestad 0,59 0,53 

 Medel 0,56 0,61 

    

C/B Bollerup 0,87 0,78 

 Önnestad 0,80 0,78 

 Medel 0,84 0,78 

    

D/B Bollerup 0,86 0,76 

 Önnestad 0,75 0,85 

 Medel 0,81 0,81 

 

Några observationer ut tabellerna ovan: 

- De ekologiska systemen med vall hävdar sig bra med en produktion av 78 % respektive 81 % 

av det konventionella. 

- Ekologisk växtodling har en produktion av i snitt 61 % av motsvarande konventionell. Här 

finns dock en ettårig biogasvall i Bollerups E-led som gör att jämförelsen med ett rent 

växtodlingssystem inte är helt rättvis. Å andra sidan drar den låga skörden av ekologisk 

vitklöver ner siffran rejält i E-ledet. 

4.8 Specialstudier 

4.8.1 Tillgänglighet och utnyttjande av fosfor 

Preliminära resultat har inkommit från Siri Caspersen, projektansvarig för denna 

specialstudie. 

 

Resultaten av växtanalyserna är under bearbetning och här presenteras endast resultat från 

jordanalyserna. Det fanns ett relativt nära samband mellan P-AL och P-Spw. Detta är inte så 

överraskande eftersom sura extraktionsmedel används vid båda analysmetoder. För P-AL, 

men även i viss grad för P-SL, fanns ett tydligt samband med Ca-AL. Man vet sedan tidigare 

att AL-metoden löser ut en del fosfat från fosfor-calciumföreningar. Det är alltså viktigt att ta 

hänsyn till markens innehåll av calcium vid tolkningen av P-AL för att undvika 

överestimering av mängden växt-tillgänglig fosfor i kalkrika jordar. En signifikant korrelation 

fanns även mellan P-AL och markens pH. Variationen i pH var dock liten i försöken och 

sambandet mellan pH och resultaten av de övriga analysmetoderna var relativt svagt. 

 

För försöket som helhet var både P-AL och P-SL negativt korrelerad med markens lerhalt och 

positivt korrelerad med mullhalten. Dessa faktorer skilde sig dock ganska mycket mellan 

försöksplatserna. I medel var lerhalten 6% i Önnestad och 16% i Bollerup medan mullhalten 

var 5,6% i Önnestad och 2,7% i Bollerup. 

 

Vid Olsenmetoden extraheras jorden med en lösning som innehåller bikarbonatjoner. I denna 

studie var P-Olsen korrelerad med K-AL, men visade inget samband med P-AL. För 

Önnestad-försöket var däremot P-Olsen och P-Spw korrelerade. 
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4.8.2 Allelopatisk effekt av industrihampa som förfrukt till åkerböna, ärt och lupin 

Under år 2007 observerades dålig etablering och svag tillväxt hos blålupin i ett 

odlingssystemsförsök i Bollerup, Skåne. Förfrukten var hampa. I led med sockerbetor som 

förfrukt var blålupinetableringen god och visade inga tecken på försämrad uppkomst eller 

tillväxt. Samma iakttagelse gjordes år 2008. En misstanke väcktes då om att baljväxters 

etablering och tillväxt blir tillbakasatt av att odlas I en växtföljd med industrihampa på grund 

av dess allelopatiska ämnen. 

 

För att undersöka hampans eventuella hämmande effekt på efterföljande baljväxters uppkomst 

och tillväxt utfördes kärlförsök i klimatkammare på SLU, Alnarp år 2009. I försöket odlades 

åkerböna, ärt och lupin. Jord hämtades från fält på den ekologiska gården Mossagården, 

Skåne, där hampa hade odlats som förfrukt. Ett led med jord från ett ekologiskt odlat 

sockerbetsfält användes som kontroll. Resultaten från kärlförsöket visade inget signifikant 

samband mellan hampa som förfrukt och försämrad uppkomst hos någon av baljväxterna. 

Uppkomstprocenten för lupin påverkades istället positivt av ett års förfrukt med hampa. Dock 

visade två års hampaförfrukt ge lägst uppkomst av lupin. Ärt visade högst uppkomst efter ett 

års hampa medan åkerböna hade högst uppkomst efter två års hampaodling. Tillväxten av 

biomassa var lägre för åkerböna och lupin med hampa som förfrukt än med sockerbetor, men 

högre för ärt. Stjälklängden hos lupiner påverkades inte av förfrukten medan både ärt och 

åkerböna hade längre stjälkar när hampa var förfrukt. Slutsatsen av denna studie var att inget 

signifikant samband mellan förfrukt och försämrad uppkomst av åkerböna, ärt och lupin 

kunde visas i kärlförsöket. Inte heller tillväxten av biomassa påverkades av förfrukten. Det 

visade sig dock finnas skillnader i plantlängd beroende av förfrukten för de olika 

baljväxtarterna, där längden hos lupinplantor inte alls påverkades av förfrukten, medan både 

åkerbön och ärtplantor blev signifikant längre då hampa var förfrukt.  

4.8.3 Charlotte Olsson 

Odling, både konventionell och ekologisk, är nu för tiden heta diskussionsämnen. I skrivande 

stund pågår en diskussion ifall ekologiskt är mer miljövänligt än konventionellt odlat. 

Experter på en sida hävdar att så inte är fallet eftersom mekanisk ogräsbekämpning, som i 

ekologisk odling, kräver energi, vilket skulle göra att energiinsatserna blir de samma eller i 

vissa fall högre än i konventionell odling. Medan experter på andra sidan hävdar att 

ekologiskt är mer miljövänligt p.g.a. inga kemikalierester och att det är mer ”naturligt”. 

Ekologiskt jordbruk har även föreslagits som ett sätt att minska läckage och att förbättra 

användningen av växtnäring inom jordbruket. I ekologiska system kommer tillskott av 

näringsämnen från olika organiska källor eller naturligt förekommande mineraler med låg 

löslighet medan näringsämnena i konventionell odling mestadels kommer ifrån 

mineralgödsel. I denna studie visas mätningar som berör upptag av N och P hos potatis, morot 

och lök. 

 

Enligt energibalanserna har de ekologiska systemen en något större energianvändning jämfört 

med de konventionella. Klimateffekterna beräknas på uppgifter ifrån 

växtskyddsbehandlingarna gjorda i de olika systemen. I klimateffektsanalysen kommer 

växthusgaser bli behandlade. Emissionerna var signifikant störst från de konventionella 

systemen. 

5 Projektorganisation  
Det praktiska arbetet med de mycket omfattande försöken har utförts av 

Hushållningssällskapets försöksavdelning under ledning av Göran Tuesson (Bollerup) och 
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Sven Persson samt Andreas Nilsson (Önnestad). Verksamheten har letts av Ingemar Larsson 

fram till och med sommaren 2011 och därefter av Per Modig. 

Projektuppläggning och successiva justeringar av åtgärdsprogram mm. Har gjorts i samråd 

med en referensgrupp med kunniga representanter för olika odlingssystem och forskare med 

olika specialiteter. I denna referensgrupp och dess arbetsutskott (AU) har följande personer 

medverkat: 

Krister Andersson, lantbrukare, ekologisk odling 

Johan Ascard, Jordbruksverket Alnarp 

Gunilla Berg, Jordbruksverket Alnarp 

Göte Bertilsson, Greengard 

Sven Fajersson, vd HS Kristianstad, ordförande (AU) 

Charlott Gissén, SLU Alnarp (AU) 

Anita Gunnarsson, HS Kristianstad och SLU Alnarp 

Jonas Ivarsson, ekorådgivare HS Kristianstad 

Gunilla Larsson, Svensk Raps 

Arne Ljungars, försöksledare HS Kristianstad 

Sven Norup, lantbrukare, Odling i Balans 

Göran Olsson, lantbrukare, Odling i Balans 

Sven Olsson, lantbrukare, Odling i Balans 

Robert Olsson, SBU 

Ebbe Persson, lantbrukare, Odling i Balans 

Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket Alnarp (AU) 

Kerstin Rietz, Länsstyrelsen lantbruksavdelningen 

Anders Rydström, lantbrukare, ekologisk odling 

Dave Servin, SLU Alnarp (AU) 

Gunnar Svensson, SLU Alnarp (AU) 

Göran Tuesson, fältförsöksledare HS Kristianstad (AU) 

Lars Törner, verksamhetsledare Odling i Balans 

Lennart Wikström, repr för SL-stiftelsen 

Marianne Wikström, Jordbruksverket, Växtskyddscentralen 
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7 Bilagor 

Bilagor till avsnitt 4.6 Ekonomisk utvärdering 
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Exkl. miljöersättning Inkl. miljöersättning

Gröda Odlingsplats Led

Skörd, 

kg/ha

Summa 

kostnader, 

kr/ha

Produkti

onskostn

ad

Behov 

merbetal

ning per 

ha vid 

samma 

pris 

Behov 

merbetal

ning 

kr/kg 

jämf 

konv. 

pris för 

samma 

TB 

Behov 

merbetal

ning % av 

konventi

onell

Behov 

merbetal

ning per 

ha vid 

samma 

pris 

Behov 

merbetal

ning 

kr/kg 

jämf 

konv. 

Pris för 

samma 

TB 

Behov av 

merbetal

ning % av 

konventi

onell

Bollerup

Sockerbetor Bollerup B 12000 -13411 1,12

Sockerbetor Bollerup C 9800 -26070 2,66 16710 1,71 97% 11710 1,2 68%

Sockerbetor Bollerup A 12000 -14362 1,20

Sockerbetor Bollerup D 11000 -28293 2,57 15829 1,44 82% 10829 1,0 56%

Sockerbetor Bollerup E 8100 -38447 4,75 19086 3,84 218% 26087 3,2 183%

Vitklöver till frö Bollerup A 560 -3948 7,05

Vitklöver till frö Bollerup E 220 -3808 17,31 9698 44,08 152% 7498 34 118%

Höstvete Bollerup* A 7550 -9674 1,28

Höstvete Bollerup E 5200 -8411 1,62 3087 0,59 34% 1637 0,31 18%

*medel av de två i led A

Havre Bollerup A 5400 -7015 1,30

Havre Bollerup D 3800 -8670 2,28 4108 1,08 72% 2658 0,70 46%

Havre Bollerup E 5400 -8316 1,54 -4355 0,25 16% -112 -0,02 -1%

Höstvete Bollerup B 8100 -9064 1,12

Rågvete Bollerup C 5300 -7674 1,45 3516 0,66 37% 2066 0,39 22%

Fodervall I Bollerup B 14000 -7600 0,54

Fodervall I Bollerup C 12000 -4938 0,41 667 0,06 4% 317 0,03 2%

Biogasvall I Bollerup D 11000 -7108 0,65 4179 0,39 28% 3887 0,35 25%

Fodervall II Bollerup B 14000 -9544 0,68

Fodervall II Bollerup C 12000 -6336 0,53 -406 -0,03 -2% -906 -0,08 -5%

Biogasvall II Bollerup D 9000 -7934 0,88 6472 0,60 43% 5042 0,56 40%

Önnestad

Morötter Önnestad A 85000 -56517 0,66

Morötter Önnestad C 54000 -83221 1,54 49404 0,91 125% 44404 0,82 113%

Morötter Önnestad E 56000 -78764 1,41 -21932 0,78 106% 38487 0,69 94%

Plantlök Önnestad A 85000 -46961 0,55

Plantlök Önnestad C 54000 -66510 1,23 31172 0,58 82% 26172 0,48 69%

Plantlök Önnestad E 56000 -64468 1,15 13199 0,50 71% 22730 0,41 58%

Råg Önnestad A 7200 -10904 1,51

Råg Önnestad E 3900 -7970 2,04 2613 0,67 40% 1163 0,30 18%

Rödklöver Önnestad A 530 -5329 10,05

Rödklöver Önnestad E 321 -2577 8,03 4357 13,57 40% 2157 6,72 20%

Rödbetor Önnestad B 72000 -25454 0,35

Rödbetor Önnestad D 64000 -37300 0,58 16301 0,25 44% 11301 0,18 30%

Havre Önnestad B 6400 -7078 1,11

Havre Önnestad D 4600 -7623 1,66 3295 0,72 47% 1845 0,40 27%

Potatis Önnestad B 44000 -28411 0,65

Potatis Önnestad D 37000 -28531 0,77 3478 0,09 4% -1522 -0,04 -2%

Korn foder Önnestad B 6200 -9795 1,58

Korn foder Önnestad D 4600 -7958 1,73 835 0,18 11% -615 -0,13 -8%

Fodervall I Önnestad B 11000 -7412 0,67

Fodervall I Önnestad D 10000 -8339 0,83 1650 0,17 12% 1300 0,13 9%

Fodervall II Önnestad B 11000 -9122 0,83

Fodervall II Önnestad D 11000 -6734 0,61 -2596 -0,24 -17% -2946 -0,27 -19%
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Arbetstid för handrensning

i odlingssystemförsöken

L4-3410

Bollerup Uppskattning av GT

Sockerbetor tim/ha

C 75

D 75

E 150

Önnestad

2012 2011 2010 2009 Medel 100 90 80 70 60 50 40 30 20 rel. Ekopot

Plantlök A 3,5 2 1 2,5 2,25 125 113 100 88 75 63 50 38 25 1,5

Potatis A 1 0 1,5 0,5 0,75 42 38 33 29 25 21 17 13 8 0,5

Rödbetor A 0,5 0 1 1,5 0,75 42 38 33 29 25 21 17 13 8 0,5

Morötter A 0,5 0 1,67 5,5 1,92 107 96 85 75 64 53 43 32 21 1,3

Potatis B 1,5 0 1,5 0,5 0,88 49 44 39 34 29 24 19 15 10 0,6

Rödbetor B 0,5 0,5 1,5 1,5 1,00 56 50 44 39 33 28 22 17 11 0,7

Plantlök C 15,5 7 7,5 9,5 9,88 549 494 439 384 329 274 219 165 110 6,6

Morötter C 24,5 3,5 9,5 9 11,63 646 581 517 452 388 323 258 194 129 7,8

Potatis D 2,5 1 2 0,5 1,50 83 75 67 58 50 42 33 25 17 1,0

Rödbetor D 4 9,5 1,75 8 5,81 323 291 258 226 194 161 129 97 65 3,9

Plantlök E 12,5 11 7 10 10,13 563 506 450 394 338 281 225 169 113 6,8

Morötter E 17 5 17 8,5 11,88 660 594 528 462 396 330 264 198 132 7,9

Arbetstid för handrensning finns registrerad från och med 2009. Denna tid har minskats procentuellt (till 30%) 

för att kompensera för kanteffekter och små odlingsrutor.

Timmar per ruta Timmar per hektar - %-andel av hela tiden
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Kostnad per timmeKapacitet Kostnad per ha

Traktor 110 kw inkl bränsle &förare 500 kr/h

Stubbbearbetning Typ Carrier 5 m 836 3,7 226

Plöjning 4 sk växel 730 0,8 913

Harvning 7 m 850 4,5 189

Sprutning 2500 l 24 m 1145 7 164

Sådd Rapid 1205 2,1 574

Tröskning 20" 2035 2 1018

Gödning, buren 2500 m dator 730 6 122

Radhacka 6 m 779 2 390

Rotorharv 3 m 1053 0,8 1316

Potatissättare 4 r bogserad 1224 0,6 2040

Blastkross 4 rader 890 0,9 989

Potatisupptagare 1 r tank 1589 0,25 6356

Betupptagare 3 r tank 1569 0,4 3923

Betesputsare 3 m 727 1,9 383

Slåtterkross 3,2 m 953 2 477

Flytgödsel ca 20 kr/kubik

Vältning 9 m 859 6 143

Ogräsharvning 12 m 652 4 163

Kupning potatis 813 1,7 478

Huggning 280

Hackning 516

Traktorer+följevagn 2 st 400

Halmpressning Stor spridning 900

Carrier 5 m 836 3,7 226

Kultivator 746 3 249
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Bilaga till avsnitt 3.2. Väderjämförelser med olika ”normalvärden” på 

medeltal per månad för temperatur och nederbörd. 
 

Tabell 3.2.1b. Enskilda års avvikelser i medeltemperatur (°C) per månad i 

                 Skillinge mot ”normalvärde” 11 föregående år. 

 
 

 

 

 

Tabell 3.2.2b. Enskilda års avvikelser i medeltemperatur (°C) per månad i 

                 Kristianstad mot ”normalvärde” 11 föreg år. 

 
 

 

 

 

 

 

Månad 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jan 4,1 3,5 0,2 -4,0 -0,3 1,7

Feb 0,8 4,0 -0,9 -2,1 -1,7 -1,6

Mar 3,4 0,9 0,8 -0,2 0,3 3,6

Apr 2,0 0,3 1,4 0,3 2,8 -0,8

Maj 1,4 1,1 0,4 -0,9 0,4 0,9

Jun 1,8 0,0 -1,0 -0,1 1,1 -1,6

Jul -1,4 0,0 0,7 2,4 0,0 -0,7

Aug -0,4 -0,7 0,2 0,2 -0,7 -0,5

Sep -0,8 -0,9 1,3 -0,7 0,8 0,1

Okt -0,2 0,7 -1,6 -1,0 0,8 -0,5

Nov -0,7 0,3 2,1 -2,5 1,5 1,0

Dec 1,5 0,6 -1,0 -6,7 2,4 -1,7

Medel 1-12 1,0 0,8 0,2 -1,3 0,6 0,0

Medel 5-8 0,4 0,1 0,1 0,4 0,2 -0,5
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Tabell 3.2.3b. Enskilda års avvikelser i nederbörd (mm) per månad i 

                     Skillinge mot ”normalvärde” 11 föreg år. 

 
 

 

 

Tabell 3.2.4b. Enskilda års avvikelser i nederbörd (mm) per månad i 

                     Kristianstad mot ”normalvärde” 11 föreg år. 

 

 

 

 

 

 

Månad 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jan 88 11 -26 -15 -1 43

Feb -9 -16 -15 -2 -8 -2

Mar 7 26 3 4 -15 -25

Apr -14 6 -25 -12 -10 16

Maj 2 -34 9 3 -5 -14

Jun 31 -25 1 -21 -10 21

Jul 109 7 13 9 132 17

Aug -43 40 -50 0 28 -31

Sep 3 -18 -26 -1 4 7

Okt -54 71 -8 -22 -43 2

Nov -25 -18 33 88 -42 8

Dec 1 -5 -3 -2 38 7

Medel 1-12 8 4 -8 3 6 4

Medel 5-8 25 -3 -7 -2 37 -2

Månad 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jan 58 14 -35 -27 -11 14

Feb 24 -28 -8 -1 -17 -7

Mar -10 30 -13 -15 -21 -35

Apr -21 -5 -31 -25 -22 32

Maj -11 -47 -5 14 -1 -36

Jun 65 -39 -18 -15 0 -30

Jul 127 -20 20 -36 79 8

Aug -38 45 -43 -1 21 -42

Sep 3 -38 -30 -15 -17 -33

Okt -68 -1 -42 -41 -50 -30

Nov -45 -29 27 39 -59 -13

Dec -8 -9 -14 -6 3 -31

Medel 1-12 6 -11 -16 -11 -8 -17

Medel 5-8 36 -15 -11 -9 25 -25
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Tabell 3.2.1b. Enskilda års avvikelser i medeltemperatur (°C) per månad i 

                 Skillinge mot ”normalvärde” 30 år. 

 
 

 

 

Tabell 3.2.2b. Enskilda års avvikelser i medeltemperatur (°C) per månad i 

                 Kristianstad mot ”normalvärde” 30 år. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månad 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jan 4,7 4,0 1,3 -1,6 0,2 2,4

Feb 2,7 4,9 0,6 -0,5 0,1 0,0

Mar 3,2 1,5 1,1 -0,3 0,6 3,5

Apr 2,3 1,2 2,0 0,8 2,8 0,2

Maj 1,1 1,5 0,6 -1,2 0,0 0,2

Jun 1,3 0,3 -1,1 -0,9 0,5 -1,4

Jul -0,1 1,3 1,8 3,0 1,0 0,0

Aug 0,7 0,7 1,8 1,1 0,5 1,0

Sep -0,4 0,4 1,6 0,1 0,4 0,3

Okt -0,1 0,7 -1,5 -0,7 -0,1 -0,8

Nov -0,3 1,3 2,5 0,0 2,1 1,5

Dec 2,2 1,9 0,6 -5,1 2,9 -1,1

Medel 1-12 1,4 1,6 0,9 -0,4 0,9 0,5

Medel 5-8 0,7 0,9 0,8 0,5 0,5 -0,1

Månad 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jan 4,9 4,3 1,0 -3,3 0,5 2,5

Feb 2,0 5,2 0,3 -1,0 -0,6 -0,5

Mar 3,9 1,4 1,3 0,3 0,8 4,1

Apr 3,2 1,5 2,6 1,5 4,0 0,4

Maj 1,9 1,6 0,9 -0,4 0,9 1,4

Jun 1,8 -0,1 -1,1 -0,2 1,1 -1,7

Jul -0,3 1,1 1,8 3,5 1,1 0,4

Aug 1,1 0,8 1,7 1,7 0,8 0,9

Sep 0,1 0,0 2,2 0,2 1,7 1,0

Okt -0,4 0,6 -1,8 -1,2 0,7 -0,7

Nov 0,0 1,0 2,8 -1,9 2,2 1,7

Dec 2,3 1,4 -0,3 -6,0 3,2 -1,0

Medel 1-12 1,7 1,5 0,9 -0,6 1,3 0,7

Medel 5-8 1,1 0,8 0,8 1,2 1,0 0,3
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Tabell 3.2.3b. Enskilda års avvikelser i nederbörd (mm) per månad i 

                     Skillinge mot ”normalvärde” 30 år. 

 
 

 

 

Tabell 3.2.4b. Enskilda års avvikelser i nederbörd (mm) per månad i 

                     Kristianstad mot ”normalvärde” 30 år. 

 

 

 

 

 

Månad 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jan 75 -2 -39 -28 -14 30

Feb -5 -12 -11 2 -4 2

Mar -1 18 -5 -4 -23 -33

Apr -23 -3 -34 -21 -19 7

Maj 6 -30 13 7 -1 -10

Jun 36 -20 6 -16 -5 26

Jul 92 -10 -4 -8 115 0

Aug -30 53 -37 13 41 -18

Sep -5 -26 -34 -9 -4 -1

Okt -42 83 4 -10 -31 14

Nov -38 -31 20 75 -55 -5

Dec -8 -14 -12 -11 29 -2

Medel 1-12 5 1 -11 -1 2 1

Medel 5-8 26 -2 -5 -1 38 0

Månad 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jan 64 20 -29 -21 -5 20

Feb 40 -12 8 15 -1 9

Mar 0 40 -3 -5 -11 -25

Apr -16 0 -26 -20 -17 37

Maj 6 -30 12 31 16 -19

Jun 89 -15 6 9 24 -6

Jul 145 -2 38 -18 97 26

Aug 1 84 -4 38 60 -3

Sep 16 -25 -17 -2 -4 -20

Okt -22 45 4 5 -4 16

Nov -30 -14 42 54 -44 2

Dec 10 9 4 12 21 -13

Medel 1-12 25 8 3 8 11 2

Medel 5-8 60 9 13 15 49 -1


