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Förord 
Projektet har genomförts av Hushållningssällskapens försökspatruller på Helgegården, 
Logården och Klostergården. Försöken har legat på försöksgårdarna och hos lantbrukaren 

Mikael Ericsson. Vi vill rikta ett tack till alla för att de har engagerat sig i komplicerade försök 

och genomfört dem med sikte på hög kvalitet. 

Sammanfattning 
Mobil gröngödsling är en beteckning för grönmassa som skördas på ett fält (färsk eller 
ensilerad) för att användas som gödselmedel på ett annat fält. Projektet har genomfört sex 

fältförsök under 2019 och 2020 där mobil gröngödsling jämförts med mineralgödsel, 

köttmjölspellets och lusernpellets. Grönmassan är nedbrukad med en tallrikskultivatorföre 
sådden av havre. I två av de sex försöken lades det till led där grönmassan plöjdes ned före sådd. 

Grönmassan i försöken har varit rundbalsensilage sönderdelat med knivarna i maskinen. 

Kvaliteten på ensilaget varierade mellan åren. Under 2019 var materialet relativt grovt då det 

var svårt att få tag på material efter den svåra torrsommaren 2018. Materialet 2020 hade en 
betydligt bättre kvalitet. Bäst effekt hade vitklöverensilage med hög kvalitet där skörden var 

densamma som för 50 kg N/ha med mineralgödsel. Vid en kolkvävekvot på ca 11 har 

kvävegödslingsvärdet för vitklövern 2020 varit 39-47 % av totalkvävet. Klövergräsensilage 2019 
med en kolkvävekvot på ca 20 hade kvävegödslingsvärdet -9 %, vilket visar att det varit en 

alltför hög kolkvävekvot i kombination med ett för grovt material som har gett en negativ 

skördepåverkan. Lusernpellets var med som referens och den hade en kolkvävekvot på ca 15 och 

en mycket finfördelad struktur. Kvävegödslingsvärdet blev 26-54 % för lusernpelletsen. Under 
2020 hade rödklöverensilaget också kolkvävekvot 15 och en relativt bra struktur. 

Kvävegödslingsvärdet blev då ca 15 % för det grunt nedbrukade och ca 25 % för det nedplöjda. I 

de två försöken med nedplöjt material hade rödklöverensilaget och lusernpelletsen samma 
kvävegödslingsvärde. Det visar att vid grund inbrukning är strukturen på materialet mer 

betydelsefull än vid nedplöjning av materialet. Mobil gröngödsling ger en ökad koltillförseln till 

marken men det är svårt att ge säkra siffror på hur stor andel av det tillförda kolet som binds in i 

marken på lång sikt. Räknar man en kostnad för ensilaget på 1,3 kr/kg ts ger gödsling med 
vitklöverensilaget 2020 en positiv lönsamhet vid ett spannmålspris på 2,5-3 kr/kg. Nivån ligger 

i de bästa leden (vitklöver nedplöjt) på samma lönsamhetsnivå som köttmjölspellets (10-18 

kr/kg totaltkväve).  Slutsatsen är att mobil gröngödsling kan vara ett intressant alternativ om 
man har ett billigt material med hög kvalitet på kolkvävekvoten och den fysiska strukturen.  

Summary 
Mobile green manure is a word for material that is harvested in one field (fresh or ensiled) to be 

used as fertilizer in another field. The project has carried out six field trials in 2019 and 2020 
where mobile green manure has been compared with mineral fertilizers, meat meal pellets and 

alfalfa pellets. The green manure is cultivated with a disc cultivator before sowing oats. In two of 

the six experiments, treatments were added where the green manure was plowed in before 

drilling. The green manure in the experiments has been round bale silage cut with the knives in 
the machine. The quality of the silage varied between the years. In 2019, the material was 

relatively coarse as it was difficult to obtain material after the difficult dry summer of 2018. The 



 
 

 
 

material in 2020 had a significantly better quality. White clover silage had the best effect, with a 
high quality, and the harvest was the same as for 50 kg N / ha with mineral fertilizer. At a 

carbon nitrogen ratio of about 11, the nitrogen fertilizer value for white clover 2020 has been 39-

47% of the total nitrogen. Clover grass silage 2019 with a carbon nitrogen ratio of about 20 had 
the nitrogen fertilization value -9%, which shows that it was too high a carbon nitrogen ratio in 

combination with a too coarse material that has given a negative harvesting effect. Lucerne 

pellets were included as a reference and it had a carbon nitrogen ratio of about 15 and a very 

shortly cut structure. The nitrogen fertilizer value was 26-54% for the lucerne pellets. In 2020, 
the red clover silage also had a carbon nitrogen ratio of 15 and a good structure. The nitrogen 

fertilizer value was then about 15% for the shallow cultivated and about 25% for the plowed. In 

the two experiments with plowed material, the red clover silage and the lucerne pellets had the 
same nitrogen fertilization value. This shows that during shallow incorporation, the structure of 

the material is more important than when plowing the material into the soil. Mobile green 

manure provides an increased carbon supply to the soil, but it is difficult to give reliable figures 

on how large a proportion of the added carbon is bound into the soil in the long term. If you 
calculate a cost for the silage of SEK 1.3 / kg dry matter, fertilization with the white clover silage 

2020 gives a positive profitability at a grain price of SEK 2.5-3 / kg. The level is in the best 

treatments (white clover plowed down) at the same profitability level as meatmeal pellets (SEK 
10-18 / kg total nitrogen). The conclusion is that mobile green manure can be an interesting 

alternative if you have a cheap material with a high quality in carbon nitrogen ratio and physical 

structure. 

 

  

Bild 2, 3: Lusern och vitklöver är två tänkbara arter för mobil gröngödsling. Foto: Per Ståhl 
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Bakgrund 
Mobil gröngödsling är en beteckning för grönmassa som skördas på ett fält (färsk eller 
ensilerad) för att användas som gödselmedel på ett annat fält. Mobil gröngödsling kan vara ett 

intressant alternativ till en ren gröngödslingsvall. Skörden kan också vara ”restprodukter” från 

klöverfrövallar eller mellangrödor som skördas istället för att putsas. Mobil gröngödsling gör att 

lantbrukaren har kontroll över sin gödselproduktion på gården och därmed blir mindre 
beroende av svängningar på gödselmarknaden. Baljväxtrika vallar kan producera stora mängder 

kväve. I försök från Danmark och Holland har man mätt en produktion på 300-500 kg N/ha 

från rena baljväxtvallar av lusern, rödklöver eller vitklöver (Burgt et al 2011, Nygaard Sörensen 
et al, 2015). Om inte materialet skördas utan putsas ner kommer grönmassan att omsättas och 

frigjort kväve tas upp av vallen igen vilket minskar kvävefixeringen i vallen och kan även ge 

läckage i form av utlakning och lustgasavgång. Mobil gröngödsling kan alltså öka effektiviteten 

av produktionen från en gröngödslingsvall genom att flytta växtnäring till andra fält. På så vis 
kan ett hektar gröngödslingsvall försörja 1-3 hektar mark ytterligare, förutom att ge en 

förfruktseffekt till efterföljande gröda. Den skördade grönmassan används på ett annat fält som 

kvävegödselmedel, genom att spridas ut färsk eller lagrad med fastgödselspridare eller 
utblandat i vätska med en flytgödseltunna. 

Omsättningen av gröngödslingsmaterial i marken kräver att mikroorganismer processar 

materialet. Detta kräver en inbrukning av materialet i marken så att mikroorganismerna 

kommer i kontakt med materialet. Faktorer som begränsar omsättningen är framförallt 
vattentillgång och värme. För bra effekt bör grönmassan därför brukas ner i marken. Under den 

tid då grönmassan skördas är de flesta grödor i tillväxt, vilket gör det svårt att tillföra grönmassa 

och åstadkomma en tillräcklig inbrukning i marken. Detta leder till att grönmassan till stor del 
måste lagras som ensilage för att kunna användas vid rätt tid. Färsk grönmassa kan främst 

användas inför sådd av höstgrödor. Ensilage ger ett bättre kväveutbyte än kompostering 

(Sørensen et al, 2013). 

Kväveeffekten av färsk eller lagrad grönmassa är undersökt i några olika projekt. I holländska 
och danska undersökningar jämfördes effekten av grönmassa med effekten av organiska 

gödselmedel (fjäderfägödsel och flytgödsel/vinass) i grönsaksgrödor (Burgt et al 2011, Nygaard 

Sörensen et al, 2018). Effekten var likvärdig med de organiska gödselmedlen. I en dansk 
undersökning jämfördes lagrad grönmassa med mineralgödsel och kvävegödslingsvärdet var 32-

48 % för ensilage och 13-22 % för komposterat material (Sørensen et al, 2013). Jämförelsen 

gjordes i vårkorn och havre. Materialet brukades in med plöjning och harvning och man såg 

ingen skillnad i gödslingseffekten. Vid ytlig nedbrukning i höstråg blev effekten negativ på 
grund av skador i grödan av ensilaget. 
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Mål med projektet 
Målen med projektet är att 

 Mäta gödslingseffekterna av mobil gröngödsling (ensilage och torkad pellets) från olika 
arter av baljväxter eller baljväxter blandat med gräs.  

 Beräkna kvävegödslingsvärdet av olika grönmassor med hjälp av referensled gödslade 
med mineralgödsel. 

 Jämföra gödslingseffekten av olika grönmassor med ett annat organiskt gödselmedel. 
 Beräkna koltillförsel till marken av gödsling med de olika typerna av mobil 

gröngödsling. 
 

Material och metoder 

Antal försök och placering 
Under 2019 lades tre fältförsök ut i Skåne, Östergötland och Västergötland och under 2020 

lades fyra fältförsök ut i Skåne (två), Östergötland och Västergötland. Försöket i Skåne 2019 

kasserades på grund av mycket låg skörd. Detta kompenserades med fyra utlagda försök under 
2020 med två försök i Skåne. Totalt under de två åren finns sex försök, två försök per region. 

Försöken lades ut på konventionell mark för att kunna använda mineralgödsel som referens. I 

tabellerna finns uppgifter om försöksplatserna de båda åren. Havresorten var Galant i alla 

försök.  

Tabell 1: Grunduppgifter (inkl koordinater) för försöken 2019 i Östergötland och Skaraborg. 
Såtidpunkt, jordart, utsädesmängd, förfrukt, nedbrukningsmetod för grönmassan samt pH, P-Al 
och K-Al i marken. 

Försök  Såtid‐

punkt 

Jordart  Utsädes‐

mängd 

Förfrukt  Nedbrukning 

grönmassa 

pH  P‐Al  K‐Al 

Östergötland; 
Järstad, 
����������	


��
����� 

16‐apr  mmh Mj LL,    241 

kg/ha 

Korn  2 ggr Carrier, 

6‐7 cm 

6,9  16,8  22,5 

Skaraborg; 
Logården, 
���������	


������� 

03‐maj  nmh ML,   190 

kg/ha 

Höstvete  3st ggr 

Carrier på 

7cm  

6,4  8,6  12 
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Tabell 2: Grunduppgifter (inkl koordinater) för försöken 2020 i Östergötland, Skaraborg och 
Skåne. Såtidpunkt, jordart, utsädesmängd, förfrukt, nedbrukningsmetod för grönmassan, 
plöjningstidpunkt samt pH, P-Al och K-Al i marken. 

Försöks‐plats  Såtid‐

punkt 

Jordart  Utsädes‐

mängd 

Förfrukt  Nedbrukning 

grönmassa 

Plöjning  pH  P‐Al  K‐Al 

Östergötland; 

Järstad, 

58.393946, 

15.169891 

16 apr  nmh mj 

LL 

196 kg/ha  Höstvete, 

ej höst‐

bearbetat 

Carrier 3 ggr,  

8‐10 cm 

15 apr,  

ca 15 

cm.  

6,5  12,7  18,2 

Skaraborg; 

Logården, 

58.339602, 

12.632524 

30 apr  mmh 

mj LL 

188 kg/ha  Havre  Carrier 2 ggr  

ca 7 cm 

‐‐‐‐  6,2  5,9  11,6 

Skåne 1; 

Helgegården,  

extraled, 

56.021077, 

14.064487 

18 apr  mf l Sa  400 grob. 

Kärnor/m2 

Morötter  Tallriksharv 2 

ggr 

16 apr  8,0  31  9,6 

Skåne 2; 

Hlegegården, 

56.020978, 

14.060223 

17 apr  nmh l 

Sa 

400 grob. 

Kärnor/m2 

Morötter  Tallriksharv 2 

ggr 

16 apr  7,9  27  7,3 

 

Väderlek 
Väderleken har stor betydelse för omsättnignen av organiskt material i marken. Under vår och 

försommar är det troligen främst nederbörden som sätter gränserna för mikroorganismernas 
aktivitet i de ytligare jordlagren där den grunt inbrukade grönmassan finns. Tittar man på de 

olika platserna utifrån meterologiska mätstationer kan vi undersöka nerderbörden med hygglig 

precision. Det varierar mellan platserna hur långt ifrån försöksplatserna stationerna finns. 

Summerad nederbörd månadsvis från sådd till slutet av juli bör fånga in den nederbörd som har 
störst betydelse. Under 2019 blev det sämre uppkomst i några led i försöket i Östergötland. Den 

första nederbörden kom 15 dagar efter sådd vilket kan ha påverkat utvecklingen av bestånden. 

Vid Logården kom under 2020 endast 15 mm under maj månad och det kom i småskurar. Det 
påverkade bestånd och förmodligen också omsättningen av det organiska materialet. 
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Tabell 3: Data för nederbörd (summerat per månad från respektive sådatum och framåt) och 
temperatur (medeltemperatur per månad) för respektive försöksplats. Skänningestationen 

ligger ca 10 km väster om försöksplatsen i Östergötland.  

Månad  Skänninge    Logården    Helgegården   

  Nederbörd 

mm 

Medeltemp.  Nederbörd 

mm 

Medeltemp.  Nederbörd 

mm 

Medeltemp. 

2019             

April  0  7,0    7,8     

Maj  76**  10,1  53  10     

Juni  51  17,1  63  16,1     

Juli  66  16,6  58  17,2     

2020             

April  18  7,2  9  7  9,8  7,9 

Maj  27  9,6  15*  10  31  10,9 

Juni  52  17,0  52*  17,4  59***  16,9 

Juli  200  15,0  159  14,8  39  15,7 

Normalvärden 

1991‐2020 

Malmslätt    Grästorp    Kristianstad   

April  32  6,0  45  6,1  31  6,8 

Maj  46  11,0  52  10,9  44  11,5 

Juni  68  14,7  83  14,5  65  15,2 

Juli  76  17,2  78  17,0  66  17,0 

* Skurar med max 10 mm per gång 

** Första nederbörd 15 dagar efter sådd 

***På Helgegården har försöken bevattnats vid sex tillfällen i juni med totalt 66 mm. 

Gödselmedel  
Grönmassa köptes in i form av ensilage (rundbalar) och lusernpellets. Samma partier användes i 
alla försök. På grund av sent beslut om medel till försöket i kombination med torkan 2018 var 

det svårt att hitta det material vi efterfrågade till försöken 2019. Den grönmassa som köptes in 

till försöken 2020 var speciellt utvald och skördad för vårt ändamål. Det var i princip 
renbestånd av rödklöver respektive vitklöver som skördades under hösten 2019. Analyser togs 

aldrig ut vid spridningen i Skåne. I beräkningarna har ett medelvärde av analyserna i 

Östergötland och Logården använts. Analysvärdena framgår av tabell 4. Tanken var att led 5 

skulle representera en klöverrik blandvall eller ren rödklövervall. 2019 var det en klöverrik 
blandvall men materialet var lite för grovt och kolkvävekvoten låg på ca 20, vilket visade sig vara 
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för högt. Under 2020 var det en rödklöverdominerad vall med kolkvävekvot på knappt 14 vilket 
var mer som planerat. Led 6 skulle representera en grönmassa med mycket hög kvalitet. Målet 

var båda åren en ren vitklövervall. 2019 var det en återväxt av vitklöver men lite grov medan 

2020 var det en återväxt med mycket hög kvalitet (15 respektive 11 i kolkvävekvot).  
Lusernpelletsen fanns med i försöken som en grönmassereferens med ett väldefinierat innehåll 

och mycket finfördelat material. Kolkvävekvoten i lusernpelletsen låg på 14,5-15. 

Tabell 4: Näringsinnehåll i de använda grönmassorna 2019 och 2020. Analyser och verkligt 
tillförda mängder. 

 
Namn 

 
TS 

 
C‐tot 

 
N‐tot 

 
C/N 

 
P 

 
K 

Utspridd 
mängd 

 
Tillfört 

   %  g/(kg ts)  g/(kg ts)  kvot  g/(kg 
ts) 

g/(kg 
ts) 

ton ts/ha  kg tot‐
N/ha 

NPK 21‐3‐10      206    26  96  0,24  50 

NPK 21‐3‐10      206        0,48  100 

Ekoväx 8‐3‐5‐3   90  412  82/94*  4,8  46  20  0,68  56/64* 

Rödklöver 2020  19%  488  35,5  13,73  3,0  22,5  3,52  128 

Vitklöver 2020  26%  482  43,7  11,02  4,6  29,3  2,86  137 

Lusernpellets 
2020 

89%  427  29,3  14,56  2,5  21,7  4,27  140 

Klövergräs 2019  38%  495  25,1  19,71  2,1  24,6  4,98  119 

Vitklöver 2019  46%  494  32,4  15,26  4,2  31,7  3,86  136 

Lusernpellets 
2019 

90%  481  32,2  14,93  2,1  18,8  3,88  124 

*Analysen av Ekoväx 8-3-5-3 skiljde mellan åren 

Försöksled 
Led 1-3 fanns med för att skapa en ekvation att relatera gödslingseffekterna av de organiska 

gödselmedlen till. Havre odlades som gröda med tanken att det är en gröda som kan plocka upp 

kväve under lite längre tid och därför ge en bra bild av mineraliseringen från de olika organiska 
gödselmedlen. Tillförda mängder beräknades utifrån ett mål att växttillgänglig mängd kväve 

skulle vara ca 50 kg N/ha. För de grönmassor/lusernpellets som användes framgår det av tabell 

4 vilka mängder i ton ts/ha som tillfördes. I beräkningen antogs att 40 % av totalkvävet skulle 
mineraliseras och tas upp av grödan. 

Försöksplan 

1. Ogödslat 
2. 50 kg N/ha i mineralgödsel  
3. 100 kg N/ha i mineralgödsel 
4. Biofer 10-3-1 (50 kg växttillgängligt N/ha). 
5. Klövergräsensilage (50 kg växttillgängligt N/ha). 
6. Vitklöverensilage (50 kg växttillgängligt N/ha). 
7. Lusernpellets (50 kg växttillgängligt N/ha) 
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I två av försöken 2020 kompletterades försöksplanen med två led. 

8. Rödklöverensilage (50 kg växttillgängligt N/ha), nedplöjt 
9. Vitklöverensilage (50 kg växttillgängligt N/ha), nedplöjt 

 

Bearbetning och sådd 

Grönmassor och lusernpellets spreds ut manuellt så jämnt som möjligt. Myllning gjordes sedan 

med en tallrikskultivator till ett djup på ca 6-7 cm (se tabell 1 och 2). Alla rutor bearbetades lika. 
I led 8 och 9 gjordes en plöjning efter gödselspridningen och sedan kördes tallrikskultivatorn 

över alla rutor på tvären. Sådden gjordes med en såmaskin med tallrikar för att kunna hantera 

grönmassan i markytan utan att fösa med material. Övriga gödselmedel i led 2 till4 
kombisåddes.  

 

Resultat 
Skörderesultat finns från två försök 2019. Tre försök lades ut men försöket i Skåne var för dåligt 

så det kasserades. Under 2020 finns skörderesultat från fyra försök varav två låg i Skåne. Vi har 

valt att redovisa resultaten för 2019 respektive 2020 var för sig. Det var väldigt olika 
grönmassor som det gödslades med under de två åren. Slår man ihop alla försök är det risk för 

att skillnaderna försvinner på grund av olikheterna i grönmassorna.  

Bestånd 
I alla försök gjordes räkning av plantor, skott och ax. Eftersom grönmassan brukades ner grunt 

är det intressant att se hur det har påverkat etableringen av havren. Statistiskt säkra skillnader 
på plantantal finns i två försök. Störst påverkan var det i Östergötland 2019 där det var sämre 

plantantal i leden med nedbrukad grönmassa och där klövergräsensilaget hade störst negativ 

påverkan (tabell 5). Under 2020 var det i ett av försöken i Skåne en svagt negativ påverkan av 

rödklöverensilaget. Statistiskt säker skillnad fanns endast mot lusernpelletsledet. 

   
Led 5 Led 6 Led 7 

Bilder 4-6: Foto från Östergötland 2019 5 juni. Led 5, 6 och 7 från vänster. Man ser tydligt 
påverkan på beståndet av framförallt klövergräsensilaget. Foto: Per Ståhl 
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Tabell 5: Beståndsgraderingar för de två fältförsök där det fanns statistiskt säkra skillnader 
mellan leden för plantantal. 2019 i Östergötland och 2020 i ett av försöken i Skåne (med 9 led). 
Led med olika bokstäver är signifikant skilda åt. 

  Österg. 2019              Skåne 2020 

Försöksled  Plantor 
antal/m2 

 
Plantor 
antal/m2 

 

Ogödslat  322  ab  413,5  ab 

50 kg N/ha NPK 21‐3‐10  331  ab  416  ab 

100 kg N/ha NPK 21‐3‐10  348  a  407  ab 

Ekoväx 8‐3‐5‐3   356  a  429  ab 

Klövergräs‐/Rödklöverensilage  202  c  373  b 

Vitklöverensilage   275  b  416,5  ab 

Lusernpellets  331  ab  465,5  a 

Rödklöverensilage plöjt      397,5  ab 

Vitklöverensilage plöjt      433,5  ab 

LSD P=.05  7,61  45,2 

CV  5,12  7,4 

Treatment Prob(F)  0,0001  0,0279 
 
Tabell 6: Sammanställning av beståndsgraderingar för två fältförsök 2019 i Östergötland och 
Skaraborg. Led med olika bokstäver är signifikant skilda åt. 

Försöksled  Plantor 
antal/m2 

 
Skott 
antal/m2 

 
Vippor 
antal/m2 

 

Ogödslat  352  a  449  a  363  a 

50 kg N/ha NPK 21‐3‐10  364  a  496  a  393  a 

100 kg N/ha NPK 21‐3‐10  360  a  534  a  403  a 

Ekoväx 8‐3‐5‐3  361  a  496  a  384,5  a 

Klövergräsensilage  291  a  390  a  349  a 

Vitklöverensilage   331  a  454  a  349  a 

Lusernpellets  346  a  478  a  375  a 

LSD P=.05  101,79  134,25  67,34 

CV  12,12  11,66  7,36 

Treatment Prob(F)  0,621  0,348  0,423 
 

I medeltal för de fyra försöken 2020 var det inga statistiskt säkra skillnader i plantanatal. I 
skotträkningen finns en del signifikanta skillnader där leden med grönmassa ligger något lägre. 

I vippräkningen är de skillnaderna borta och inga signifikanta skillnader finns. 

Med ett bättre grönmassematerial 2020 har påverkan på beståndsetableringen varit mycket 
liten. Vårplöjningarna har också fungerat bra med samma plantbestånd som övriga led. 
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Tabell 7: Sammanställning av beståndsgraderingar för fyra fältförsök 2020 i Östergötland, 
Skaraborg och Skåne. Led med olika bokstäver är signifikant skilda åt. 

Försöksled  Plantor 
antal/m2 

   Skott 
antal/m2 

   Vippor 
antal/m2 

 

Ogödslat  370  a  501  d  427  b 

50 kg N/ha NPK 21‐3‐10  384  a  606  b  488  a 

100 kg N/ha NPK 21‐3‐10  373  a  676  a  493  a 

Ekoväx 8‐3‐5‐3 750 kg  369  a  586  b  472  ab 

Rödklöverensilage  370  a  525  cd  461  ab 

Vitklöverensilage   356  a  558  bc  451  ab 

Lusernpellets  391  a  587  b  477  ab 

LSD  24,89  46,42  37,75 

CV  9,49  11,45  11,5 

P‐värde  0,1522  0,0001  0,0122 
 

Tabell 8: Sammanställning av beståndsgraderingar för två fältförsök 2020 i Östergötland och 
Skåne där vårplöjning ingick. Led med olika bokstäver är signifikant skilda åt. 

Försöksled  Plantor 
antal/m2 

   Skott 
antal/m2 

   Vippor 
antal/m2 

 

Ogödslat  416,8  a  532,3  c  438,3  a 

50 kg N/ha NPK 21‐3‐10  435,5  a  662  b  469,8  a 

100 kg N/ha NPK 21 ‐3‐10  401,5  a  769,3  a  460  a 

Ekoväx 8‐3‐5‐3 750 kg  421,3  a  669,8  b  438  a 

Rödklöverensilage  393,8  a  542,8  c  407  a 

Vitklöverensilage   397,3  a  598  bc  406,5  a 

Lusernpellets  456  a  665,5  b  462,5  a 

Rödklöverensilage plöjt  416,5  a  560,8  c  437  a 

Vitklöverensilage plöjt  419,5  a  588,3  bc  414,5  a 

LSD  39  73  44 

CV  9,34  11,76  10,01 

P‐värde  0,062  0,0001  0,027 

Skörd 

2019 

Skördenivån var hög i Östergötland och det ogödslade ledet hade en hög grundskörd (tabell 9). 

Trots det blev det ett relativt bra gensvar för gödsling med mineralgödsel. Skaraborgsförsöket 
hade en klart lägre skördenivå, men även här en relativt bra kväverespons. 

Gödslingen med Ekoväx var gjord med beräkningen att effekten av 56 kg/ha totalkväve skulle ge 

ungefär samma gödseleffekt som 50 kg/ha mineralgödselkväve. Det stämmer om man tittar på 

sammanställningen för båda försöken men inte i de enskilda försöken var för sig.  
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Klövergräsensilaget har gett en negativ effekt på skörden på båda platserna. Det beror troligen 
både på en för grov struktur och en för hög C/N-kvot (ca 20). Vitklöverensilaget har fungerat 

bättre men inte nått upp till den beräknade gödseleffekten. Orsaken är troligen främst den 

fysiska strukturen på materialet. C/N-kvoten var ca 15. Lusernpellets hade en bättre 
skördeeffekt än ensilagen. 

Tabell 9: Skörd för två fältförsök 2019 i Östergötland och Skaraborg. Sammanställning för de två 
försöken sammanslagna redovisas också. Led med olika bokstäver är signifikant skilda åt.  

   Östergötland  Skaraborg   2 försök 
 

Försöksled  Tillfört  

tot. Kg N/ha 

Skörd  

kg/ha 

 
Skörd  

kg/ha 

 
Skörd  

kg/ha 

 

Ogödslat 
 

5338  d  2263  c  3801  bc 

50 kg N/ha NPK 21‐3‐10  50  6916  b  3107  b  5012  ab 

100 kg N/ha NPK 21‐3‐10  100  7415  a  4017  a  5716  a 

Ekoväx 8‐3‐5‐3   56  6526  c  2666  c  4596  abc 

Klövergräsensilage  119  4447  e  2255  c  3351  c 

Vitklöverensilage   136  5611  d  2482  c  4047  bc 

Lusernpellets  124  6762  bc  3695  a  5229  ab 

LSD    316    389    973   

CV    3,46    8,94    8,77   

P‐värde    0,0001    0,0001    0,009   

2020 

Skörderesponsen för gödsling var tydlig i alla fyra försöken. 100 kg N/ha med mineralgödsel har 

högst skörd i alla försök. Rödklöverensilaget hade sämst gödslingseffekt. I tabell 10 visas 

skörderesultatet för de fyra olika platserna. Tittar vi på medelvärdena för fyra försök respektive 

två försök (med plöjda led) 2020 blir utfallet som i tabell 11. Det är en tydlig kväverespons och 
även skillnader mellan de organiska gödselmedlen. 
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Tabell 10: Skörd för fyra fältförsök 2020 i Östergötland, Skaraborg och Skåne. Led med olika 
bokstäver är signifikant skilda åt.  

Östergötland  Skaraborg 

  

Skåne 1  Skåne 2 

  

Försöksled  Skörd  
kg/ha 

 
Skörd  
kg/ha 

 
Skörd  
kg/ha 

 
Skörd  
kg/ha 

 

Ogödslat  4067  f  3073  c  3801  e  3398  f 

50 kg N/ha  
NPK 21‐3‐10 

6256  c  4733  a  5270  bc  5446  b 

100 kg N/ha  
NPK 21‐3‐10 

7783  a  5218  a  5736  a  6158  a 

Ekoväx 8‐3‐5‐3   5484  d  4537  ab  5126  c  5038  bc 

Rödklöverensilage  4596  e  4041  b  4351  d  4050  e 

Vitklöverensilage   6056  c  4562  ab  5547  ab  5167  bc 

Lusernpellets  5608  d  4855  a  5186  c  5111  bc 

Rödklöverensilage 
plöjt 

5546  d              4418  d 

Vitklöverensilage  
plöjt 

6809  b              4816  c 

LSD  364,9 
 

502,932 
 
279,99 

 
352,01 

 

CV  4,31 
 

7,64 
 

3,77 
 

4,98 
 

P‐värde  0,0001 
 

0,0001 
 
0,0001 

 
0,0001 

 

 
Tabell 11: Medelvärden för skörd i fyra respektive två fältförsök (där vårplöjningen ingick) 2020 
i Östergötland, Skaraborg och Skåne. Led med olika bokstäver är signifikant skilda åt.  

4 försök  2 försök 

Försöksled  Skörd  
kg/ha 

 
Skörd  
kg/ha 

 

Ogödslat  3585  e  3733  f 

50 kg N/ha NPK 21‐3‐10  5426  b  5851  b 

100 kg N/ha NPK 21‐3‐10  6224  a  6970  a 

Ekoväx 8‐3‐5‐3 750 kg  5046  c  5261  cd 

Rödklöverensilage  4259  d  4323  e 

Vitklöverensilage   5333  bc  5611  bc 

Lusernpellets  5190  bc  5360  cd 

Rödklöverensilage plöjt      4982  d 

Vitklöverensilage plöjt      5812  b 

LSD  263    366   

CV  7,47    6,87   

P‐värde  0,0001    0,0001   
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Kväveupptagning 
N-sensormätningarna redovisas endast för 2020. Mätningar gjordes även under 2019, men 
serien är inte fullständig då endast en mätning gjordes i Skaraborg. 
 
Tabell 12: Sammanställning av proteinhalt och kväveupptag för två fältförsök 2019 i 
Östergötland och Skaraborg. Led med olika bokstäver är signifikant skilda åt. 

Försöksled 
Protein 

% 
 

Kväveupptag 
kg N/ha 

Ogödslat  11,65  a  58,7  d 
50 kg N/ha NPK 
21‐3‐10 

11,4  a  76,25  bc 

100 kg N/ha NPK 
21‐3‐10 

11,95  a  92,8  a 

Ekoväx 8‐3‐5‐3 
750 kg 

11,4  a  69,5  bcd 

Klövergräsensilage  11,9  a  55,05  d 
Vitklöverensilage   11,7  a  64,55  cd 
Lusernpellets  11,5  a  81,7  b 
LSD  1,43  11 

CV  5,03  6,37 

P‐värde  0,92  0,002 
 
Tabell 13: Sammanställning av proteinhalt och kväveupptag för fyra fältförsök 2020 i 
Östergötland, Skaraborg och Skåne. Led med olika bokstäver är signifikant skilda åt. 

Försöksled 
Protein 

% 
 

N‐
sensorvärde 

DC32 

N‐sensorvärde 
DC37 

Kväveuppta
g i kärnan 
kg N/ha 

Ogödslat  8,99  e  20,28  e  25,35  e  43,7  e 

50 kg N/ha NPK 
21‐3‐10 

9,76  c  32,76  b  44,03  b  71,83  b 

100 kg N/ha NPK 
21‐3‐10 

10,93  a  38,33  a  54,45  a  92,11  a 

Ekoväx 8‐3‐5‐3 
750 kg 

9,31  de  29,4  c  38,87  c  63,6  c 

Rödklöverensilag
e 

9,36  de  24,79  d  30,67  d  54,32  d 

Vitklöverensilage   10,26  b  29,78  c  40,03  bc  74,12  b 

Lusernpellets  9,55  cd  29,02  c  37,44  c  67,34  c 

LSD  0,32  2,201  4,023  3,902   

CV  4,68  10,74  14,8  8,33   

P‐värde  0,0001  0,0001  0,0001  0,0001   
 

Vid två tillfällen under växtsäsongen 2020 gjordes N-sensormätningar och vid skörd mättes 
kväveupptaget i kärnan (figur 1). Tittar man på hur stor del av kvävet i kärnan som är upptaget 

vid DC 32 respektive DC 37 är det 40-46 % vid DC 32 och 54-61 % vid DC 37 i relation till 
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upptaget i kärnan. Det finns även kväve i halmen som finns med i N-sensorvärdet men inte i 
kärnans upptag. Det är signifikanta skillnader mellan leden vid alla tre tidpunkterna. Ganska 

små relativa skillnader tyder på att det inte är några större skillnader i hastigheten i 

kväveupptaget i de olika leden. Det finns dock tendenser till skillnader i kurvornas utseende. 
Vitklöverkurvan viker upp till sista mätningen och även lusernpelletskurvan går över den för 

Ekoväx. 

 

 

Figur 1: Kväveupptaget vid tre tidpunkter under växtsäsongen 2020 i medeltal för fyra försök. 

N-sensormätningar under stråskjutningen och totalt kväveupptag i kärnan vid skörd. 

Kvävegödslingsvärden 

För att beräkna kvävegödslingsvärdet anpassades en rät linje till värdena för ogödslat, 50 kg 

N/ha och 100 kg N/ha med NPK (figur 2). Linjen anpassas bra till ekvationen för de fyra 
försöken 2020 (R2=0,9913) (tabell 15). Anpassas en linje till värdena för de två försöken med 

vårplöjning 2020 är R2-värdet 0,998 (tabell 16). Utifrån dessa linjer räknas ett kvävevärde 

relativt NPK ut. Kvävegödslingsvärdet är hur stor del detta värde är av tillförd mängd totalkväve 
för de organiska gödselmedlen. Motsvarande beräkning är gjord för de två försöken 2019 i tabell 

14. 
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Tabell 14: Sammanställning av kvävevärdet (utifrån ekvationen y=0,341x+58,867) och 
kvävegödslingsvärdet för de organiska gödselmedlen i två fältförsök 2019 i Östergötland och  
Skaraborg.  

Försöksled  Tillfört  
tot. 
N/ha 

Kvävevärde 
rel NPK 

Kvävegöds‐
lingsvärde 

Ogödslat  0     

50 kg N/ha NPK 21‐3‐
10 

50  51,0   

100 kg N/ha NPK 21‐3‐
10 

100  99,5   

Ekoväx 8‐3‐5‐3 750 kg  56  31,2  56% 

Rödklöverensilage  119  ‐11,2  ‐9% 

Vitklöverensilage   136  16,7  12% 

Lusernpellets  124  67,0  54% 
 

 

 

 

Figur 2: En rät linje anpassad efter upptagen mängd kväve i ogödslat och mineralgödselleden. 

Ekvationen och R2 värdet syns i diagrammet. Kvävevärdet relativt kvävevärde för 

vitklöverensilage relativt NPK illustreras i figuren. 
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Tabell 15: Sammanställning av kvävevärdet (utifrån ekvationen i figur 2) och 
kvävegödslingsvärdet för de organiska gödselmedlen i fyra fältförsök 2020 i Östergötland, 
Skaraborg och Skåne.  

Försöksled  Tillfört  
tot. 
N/ha 

Kvävevärde 
rel NPK 

Kvävegöds‐
lingsvärde 

Ogödslat  0     

50 kg N/ha NPK 21‐3‐
10 

50  55,4   

100 kg N/ha NPK 21‐3‐
10 

100  97,3   

Ekoväx 8‐3‐5‐3 750 kg  64  38,4  60% 

Rödklöverensilage  128  19,2  15% 

Vitklöverensilage   137  60,1  44% 

Lusernpellets  141  46,1  33% 
 

Tabell 16: Sammanställning av kvävevärdet (utifrån ekvationen y = 0,5574x + 44,477) och 
kvävegödslingsvärdet för de organiska gödselmedlen i två fältförsök 2020 med vårplöjning i 
Östergötland och Skåne.  

Försöksled  Tillfört  
tot. 
N/ha 

Kvävevärde 
rel NPK 

Kvävegödsl‐
ingsvärde 

Ogödslat  0     

50 kg N/ha NPK 21‐3‐10  50  52,6   

100 kg N/ha NPK 21‐3‐
10 

100  98,7   

Ekoväx 8‐3‐5‐3 750 kg  64  31,1  49% 

Rödklöverensilage  128  16,3  13% 

Vitklöverensilage   137  53,9  39% 

Lusernpellets  141  36,3  26% 

Rödklöverensilage plöjt  128  31,8  25% 

Vitklöverensilage plöjt  137  64,2  47% 
 

Kvävegödslingsvärdet ökar vid nedplöjt material jämfört med ytligt nedbrukat. 

Restkväve i marken 

Kväveprofiler är tagna på två djup 0-30 cm och 30-60 cm ledvis vid skörd. Mängden restkväve 

är relativt lika de båda åren. År 2019 är det lite förhöjda värden på leden med vitklöverensilage 
och lusernpellets jämfört med NPK 50 kg N/ha och rödklövergräsensilaget (tabell 17).  

År 2020 är det olika nivå på värdena på de olika platserna, men skillnaderna mellan leden är 

ganska små (tabell 18). Medelvärdena för alla platser ger en bild av små skillnader som inte 

tyder på några skillnader i restkväve mellan leden (tabell 19). De led som provtogs var led 2, 5, 
6, 7, 8 och 9, dvs 50 kg N/ha med NPK jämfördes med leden med grönmassa.  
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Tabell 17: Restkväve efter skörd för de två försöken och medelvärdet 2019, på de två djupen 0-
30 och 30-60 cm samt summan för hela djupet. 

Led/plats  Östergötland  Västra Götaland  Medel 2 försök 

Djup (cm)  0‐

30 

30‐

60 

S:a 0‐

60 

0‐

30 

30‐

60 

S:a 0‐

60 

0‐

30 

30‐

60 

S:a 0‐

60 

50 kg N/ha NPK 21‐3‐10  14  4  18  28  9  37  21  7  28 

Klövergräsensilage  14  5  18  20  8  28  17  6  23 

Vitklöverensilage   25  12  37  25  9  34  25  11  36 

Lusernpellets  32  7  39  23  7  31  28  7  35 

 

 

Tabell 18: Restkväve efter skörd för de fyra försöken 2020, på de två djupen 0-30 och 30-60 cm 
samt summan för hela djupet. 

Led/plats  Östergötland  Västra Götaland  Skåne 1  Skåne 2 

Djup (cm)  0‐

30 

30‐

60 

S:a 0‐

60 

0‐

30 

30‐

60 

S:a 0‐

60 

0‐

30 

30‐

60 

S:a 0‐

60 

0‐

30 

30‐

60 

S:a 0‐

60 

50 kg N/ha NPK 21‐3‐10  8  2  10  18  4  22  12  19  31  13  22  35 

Rödklöverensilage  8  3  11  20  4  24  14  18  32  15  17  32 

Vitklöverensilage   11  2  13  20  5  26  13  16  29  16  18  34 

Lusernpellets  10  2  12  19  5  23  16  17  33  24  16  40 

Rödklöverensilage plöjt  13  3  16 
           

15  24  39 

Vitklöverensilage plöjt  11  1  12 
           

13  21  34 

 

Tabell 19: Genomsnittsvärden 2020 för fyra försök med 7 led respektive två försök med 9 led. 

Led/plats  Medel 4 försök  Medel 2 försök 

Djup (cm)  0‐30  30‐60  S:a 0‐60  0‐30  30‐60  S:a 0‐60 

50 kg N/ha NPK 21‐3‐10  13  12  25  11  12  23 

Rödklöverensilage  14  10  25  12  10  21 

Vitklöverensilage   15  10  25  13  10  23 

Lusernpellets  17  10  27  17  9  26 

Rödklöverensilage plöjt           14  13  27 

Vitklöverensilage plöjt           12  11  23 
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Lönsamhet 
För att räkna på lönsamheten i de olika gödselmedlen måste vi sätta pris på vallensilagen. 

Utifrån marknadsvärde har vi satt ensilagepriset till 1,30 kr/kg ts (tabell 20). Övriga organiska 
gödselmedel har ett marknadsvärde i handeln. Spridningskostnaden är uppskattad utifrån 

beräknad tidsåtgång och maskinkostnad. Totalkostnaden slås ut på ingående mängd totalkväve 

till en total kostnad per kg totalkväve 

Tabell 20: Kostnaderna för de organiska gödselmedlen. Beräknat pris per kg totalkväve 
inklusive spridning. 

 Försöksled  Tillfört 

tot. N/ha 

Giva kg ts 
resp kg 

pellets/ha 

Pris 
kr/kg ts 

Spridnin
g 

kr/ha 

Tot.kostna
d 

kr/kg tot N 

Ekoväx 8‐3‐5‐3  64  750  3,8  263  49 

Rödklöverensilag
e 

128  3809  1,3  300  41 

Vitklöverensilage  137  2685  1,3  300  28 

Lusernpellets  141  4266  3,8  200  118 
 

Lönsamheten visas i tabell 21. Lönsamheten visas uttryckt som kronor per kg totalkväve. 

Intäkten i form av skördeökningen per kg totalkväve per hektar minus kostnaden för 

gödselmedlet ger ett netto i kr per kg totalkväve. Ekoväxpellets och vitklöverensilage visar 
positiv lönsamhet vid båda spannmålspriserna. I de plöjda leden närmar sig vitklöverensilaget 

Ekoväxpelletsen i lönsamhet. Rödklöverensilaget och lusernpellets visar negtiv lönsamhet vid 

båda spannmålspriserna. 

Tabell 21: Lönsamheten för de organiska gödselmedlen utifrån skördeökningar och 
gödslingskostnader vid två olika spannmålspris.   

Försöksled  Tillfört  
tot. 
N/ha 

Kg 
kärna/kg 
total 
N/ha 

Pris 
per 

kg N 

Netto 
kr/tot‐N, 
sp.pris 

2,5 kr/kg 

Netto kr/tot‐
N, sp.pris 

3,0 kr/kg 

Ekoväx 8‐3‐5‐3 750 kg  64  24  49  11  23 

Rödklöverensilage  128  5  41  ‐29  ‐27 

Vitklöverensilage   137  14  28  6  13 

Lusernpellets  141  12  118  ‐89  ‐83 

Rödklöverensilage plöjt  128  10  41  ‐17  ‐12 

Vitklöverensilage plöjt  137  15  28  10  18 
 

Kolinlagring 
I de organiska gödselmedlen finns det kol. Kan kolinbindningen i marken öka påverkar det 
bördigheten och klimatpåverkan. Mängden tillfört kol med gödslingen utgör ca 40-50 % av ts-

mängden. Mängden kol som finns kvar efter första årets mineralisering beräknas utifrån den 

upptagna mängden kväve i de olika leden. Vi har bara mätt upptag i kärnan. I beräkningen i 
tabell 22 har mängden upptaget kväve likställts med mängd mineraliserat kväve av grönmassan. 
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Sedan utgår vi från att samma andel av kolet har omsatts i marken och avgått som koldioxid. 
Resterande mängd av den tillförda mänden räknar vi med finns kvar i marken.  

Tabell 22: Tillförsel av kol till marken för de organiska gödselmedlen. Kvarvarande mängd kol 
uträknat utifrån beräknad mängd kväve som finns kvar efter skörd. Tillförd mängd totalkväve 
minus upptagen mängd kväve i grödan ger mängd kväve kvar i marken. Mängden kväve kvar i 
marken i procent översätts till mängden kol kvar i marken. 

Försöksled  Tillfört 

kg ts/ha 

Tillfört  

totalkväve 

kg/ha 

Tillfört 

kol 

kg/ha 

Upptaget  

kväve/ha 

Kväve 

kvar i 

marken 

% 

Kol 

kvar i 

marken 

Ekoväx 8‐3‐5‐3   675  64  278  64  0%  0 

Rödklöverensilage  3617  128  1764  54  58%  1015 

Vitklöverensilage   3146  137  1516  74  46%  696 

Lusernpellets  4234  141  1806  67  52%  943 

 

Diskussion 
Målet med projektet var att utvärdera gödslingseffekterna av mobil gröngödsling i form av 
ensilage och torkad lusernpellets. Gödslingseffekterna varierade beroende på vilket ensilage som 

användes. Ensilagen till försöken varierade kraftigt mellan åren och det har påverkat resultaten. 

Materialet 2019 hade högre kolkvävekvoter än 2020 och en grövre fysisk struktur.  

Beståndsutveckling och påverkan av grönmassans kvalitet 

Den fysiska strukturen har stor betydelse, både för omsättningen i marken, men också för 

etableringen. Materialet har brukats in i de övre 6-7 cm vilket gör att det hamnar på samma nivå 

som utsädet. Under 2019 fick framförallt klövergräsensilaget en tydlig påverkan på plantantalet. 
I Östergötland var det signifikanta skillnader med klart lägre plantantal i klövergräsledet. Det 

var 202 plantor/m2 i klövergräsledet jämfört med 330 plantor/m2 i ogödslat. Det var en torr 

period med 15 dagar utan nederbörd efter sådden vilket gjorde att påverkan från ensilagen slog 
igenom på plantantalet. Påverkan kan bero på en rent mekanisk påverkan på såmaskinen som 

gör att kärnan inte hamnar på rätt djup. Lite för långstråigt material är svårt att fördela bra. Det 

kan vara så att en spridning med en gödselspridare hade kunnat bli jämnare på grund av en 

kraftfullare sönderdelning. Materialet i sig själv kan också påverka groningen genom att dra fukt 
från såbädden. Det var höga ts-halter i ensilaget 2019. Påverkan kan också ske genom att det 

bildas organiska syror vid nedbrytningen. Lusernpelletsen var som jämförelse mycket 

finfördelad och den gav ingen påverkan på plantantalet. Under 2020 påverkades etableringen 
betydligt mindre och inga signifikanta skillnader i plantantal registrerades mellan leden. I 

skotträkningen för de fyra försöken 2020 ser man att antalet skott är lägre för grönmasseleden 

(525-558 skott/m2) jämfört med mineralgödsel och Ekoväx (585-676 skott/m2). Det kan bero 

på en långsammare leverans av kväve i starten vilket kan ge sämre skottbildning. I 
vippräkningen finns inte skillnaderna kvar. Studeras kväveupptagningen i de olika leden syns 

tendenser till att t ex leden med vitklöver och lusernpellets börjar med ett långsammare 
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kväveupptag mätt i N-sensormätningarna och ökar mer till kväveupptaget i kärnan, jämfört med 
pellets och mineralkväve.  

Under 2019 hade vitklöverensilaget och lusernpelletsen ungefär samma analysresultat för 

kolkvävekvot och kväveinnehåll, men effekten av lusernpelletsen var bättre. Det bör vara en 
effekt av den fysiska strukturen som är mycket finfördelad i pelletsen, på nedbrytning och 

kväveleverans. Samma jämförelse kunde göras under 2020 mellan rödklöverensilaget och 

lusernpelletsen. Samma näringsinnehåll men skillnad i fysisk struktur. Effekten av 

rödklöverensilaget var betydligt bättre 2020 än klövergräsensilaget 2019 men det var ändå en 
skillnad. Intressant var att jämföra gödslingseffekterna i de ytligt myllade leden med de 

vårplöjda leden i två av försöken. Effekten av rödklöverensilaget påverkades mest av 

nedplöjningen. Vid nedplöjning var rödklöverensilaget något sämre än lusernpellets men det var 
inte en säker skillnad. En rimlig slutsats är att en grövre struktur får en gynnsammare 

nedbrytning om det är en bättre fukttillgång under hela perioden. Skillnaden blev inte lika stor 

för vitklöverensilaget där strukturen är betydligt mer finfördelad av sig själv i och med att 

vitklöverensilage i princip bara består av blad och bladskaft.  

Sammantaget pekar dessa resultat på att materialet bör vara så finfördelat som möjligt när det 

används till en vårgröda, speciellt om materialet myllas ner grunt. Målet bör vara att ha 

exakthackad grönmassa vilket ger en snittlängd på några centimeter. Undantaget ren vitklöver 
där finfördelningen i rundbalspressen har räckt till. Spridning med en ”tvåstegsspridare” för 

fastgödsel skulle troligen ha gjort fördelningen av grönmassa jämnare än vad som var möjligt att 

göra manuellt i försöken. Den ojämna fördelningen syntes tydligt i grönmassarutorna som 

fläckighet i färgen på grödan. 

Effekter på skörden 

Skörden i leden med ensilage var 2019 inte statistiskt säkert skild från ogödslat. 

Vitklöverensilaget hade en tendens till högre skörd än klövergräsensilaget som i Östergötland 
gav en skördesänkning. Skörderesponsen blev bäst vid gödsling med rent vitklöverensilage 

under 2020. Skörden var vid grund nedbrukning av vitklöver något under skörden i leden 

gödslade med 50 kg N/ha med NPK och vid nedplöjning på samma nivå. Rödklöverensilaget 
2020 hade en sämre skörd än vitklöver 2020 men en tydlig gödslingseffekt skild från ogödslat. 

Skörden påverkades tydligt av nedplöjning med en skörd i nivå med lusernpellets och Ekoväx. 

Kvävebehovet hos en vårgröda kräver snabb tillgänglighet av kvävet vilket bäst uppfylls av 

vitklöver. Rödklöver kan passa bättre vid gödsling till en höstgröda där tiden för nedbrytning 
blir längre.  

Vitklöverensilaget 2020 hade en kolkvävekvot på ca 11 vilket har passat väl för att leverera kväve 

till en vårgröda. Gränsen för att få en acceptabel effekt av gröngödslingen går troligen vid 
kolkvävekvot ca 15. Slutsatsen är att det i första hand ska vara rena baljväxtvallar eller mycket 

baljväxtdominerad återväxt.  

Kvävegödslingsvärde 

För att kunna jämföra effekten av olika organiska gödselmedel är kvävegödslingsvärdet ett bra 

jämförelsetal (Delin et al, 2010). Effekten av det organiska kvävet ställs i relation till 

gödslingseffekten av mineralgödsel (se figur 2). I alla försöken har ett kvävegödslingsvärde 
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räknats fram. Enligt Delin ger kolkvävekvoten bra förklaring till skillnader mellan olika 
material. Det stämmer bra med vårt material. Vitklöverensilaget 2019 och rödklöverensilaget 

2020 hade båda ca 15 i kolkvävekvot. Kvävegödslingseffekterna blev 12 % respektive 15 %. 

Lusernpellets hade också ca 15 i kolkvävekvot men ett kvävegödslingsvärde på 54 % 2019 och 33 
% 2020. Väsentligt högre än för ensilagen och det stämmer relativt bra med Delins 

undersökning där de fick ett värde på ca 30 % för lusernpellets. Det understryker vikten av 

finfördelning av materialet vid grund bearbetning till vårgröda. Riktigt bra kvalitet på ensilaget 

som det var 2020 i vitklöverensilaget gav ett kvävegödslingsvärde på 40-47 %.  

Förutom kväve tillförs även fosfor och kalium med mobil gröngödsling. Vid den tillförsel som 

gjordes i försöken tillfördes 10-16 kg P/ha och 73-122 kg K/ha. Havren bortför vid en skörd på 

5500 kg/ha ca 19 kg P/ha och ca 24 kg K/ha (inkl halm ca 44 kg/ha). Det blir alltså ett 
underskott av fosfor och ett överskott av kalium.   

I försöken fanns en referens av det ekologiska gödselmedlet Ekoväx 8-3-5-3, vilket består av 

köttmjöl och vinass. I våra försök hamnade kvävegödslingsvärdet för Ekoväxpelletsen på 56 % 

2019 och 50-60 % år 2020. I flera försök har det testats mot mineralgödsel och stallgödsel. 
Kvävegödslingsvärdet testades i fältförsök i under 2012-2014 (Delin et al, 2014). Sju försök i 

havre i Halland och Västergötland visade på ett kvävegödslingsvärde på ca 70 %. Åtta försök i 

höstvete i Halland, Västergötland och Västmanland gav ett kvävegödslingsvärde på 56 % vid 
nedmyllning i höstvete. Våra resultat ligger i den undre delen av resultaten från tidigare försök.  

Lönsamhet 

Lönsamheten för att använda mobil gröngödsling till havre beror på hur stor kostnad det är att 
ta fram och sprida grönmassan. I försöken har vi använt ensilage i rundbalar för att kunna lösa 

det rent praktiskt. Kostnaden för ett ensilage beror på tillgång och efterfrågan. I beräkningarna 

av kostnaden per kg totalkväve utifrån ett ensilagepris på 1,30 kr/kg ts. Gödsling med 

vitklöverensilaget 2020 var en lönsam åtgärd både vid ett spannmålspris på 2,5 och 3 kr/kg. 
Gödslingsnettot ligger strax under det för Ekoväxpellets. Lönsamheten i praktiken beror på om 

grönmassan är billig och hur man kan lösa skörd och logistik kring fältet som ska gödslas. Mest 

praktiskt vore att skörda och lagra ensilaget direkt på/vid det fält som ska gödslas i en ”limpa”. 
Undersökningar har visat att materialet ska ensileras och inte komposteras för att få bäst 

kväveeffekt (Sørensen et al, 2013). Bäst lönsamhet skulle uppnås om man kan använda 

grönmassan färsk och bruka ner den direkt efter skörden. Det är svårt att åstadkomma i en 

vårgröda eftersom vallarna inte har startat sin tillväxt då gödslingen ska göras men till 
höstgrödor skulle det kunna fungera. I grönsaksgrödor finns också större möjligheter då man 

odlar flera kulturer på ett år. 

I ett kommande projekt kommer vi att fortsätta undersöka effekterna av både ensilage och färsk 
grönmassa till höstvete. 

Koltillförsel till marken 

Ett försök till beräkning av koltillförseln till marken av gödsling med ensilagen är gjort i tabell 
21. Det är svårt att göra en bra beräkning eftersom det är många faktorer som påverkar 

processerna i marken. I beräkningarna har vi utgått ifrån att kolet frigörs i samma proportioner 

som kvävet vilket är ett mycket grovt antagande. Kvar i marken skulle det bli 500-1000 kg kol 
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per hektar vid den tillförsel vi haft i försöken. Ju bättre kvävegödslingseffekt desto mindre kol 
kvar i marken. Nedbrytningen fortsätter även de kommande åren men hastigheten klingar 

snabbt av. Beroende på kolkvävekvoten kan också andelen kol som avgår vara annorlunda än 

andelen mineraliserat kväve. Vid en hög kolkvävekvot bryts större andel kol ner än andelen 
kväve som mineraliseras.  

 

Slutsatser 
 Mobil gröngödsling kan vara ett konkurrenskraftigt gödselalternativ inom ekologisk 

odling. 

 Mobil gröngödsling till vårsäd kräver hög kvalitet på grönmassan. Kolkvävekvoten bör 

vara under 15 (rent baljväxtmaterial) och ett finhackat material. 

 Grund inbrukning före sådd kräver ett material med fin struktur. Grövre material bör 

brukas med djupt. 

 Användning av ensilage som gödsel kan vara lönsam vid en prisnivå på 1,30 kr/kg ts, vid 
hög kvalitet. 

 Kvävegödslingsvärdet för de använda grönmassorna låg mellan 15 och 45 procent. 

 Användning av mobil gröngödsling ger ett koltillskott till marken som varierar beroende 

på materialets kvalitet. 

  

Bild 7: Drönarbild från ett av försöken  i Skåne 2020. Effekterna av de olika gödselmedlen 
syns tydligt och även att rutorna med grönmassa ser flammigare ut. Troligen på grund av en 

ojämnare spridning. Foto: Kristoffer Gustafson  
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Publikationer och resultatförmedling till 
näringen 
Tillfällen där projektet helt eller delvis har presenterats:  

 Föredrag på Mellansvenska jordbrukskonferensen 2020  

 Kurs för Hushållningssällskapens ekologiska rådgivare hösten 2020 

 Växtnäringskurser för lantbrukare vid tre tillfällen inom HS Konsult under 2020 och vid 

ett tillfälle hos HIR Skåne.  

 Artikel i Arvensis tidskrift våren 2021.  

 Löpande under projekttiden har försöken visats och resultaten presenterats för 
lantbrukargrupper vid ett flertal tillfällen. 

 Projektet har redovisats i ”Ekologisk försöksrapport 2020” som kom ut februari 2021. 
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