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Sammanfattning 
För att undersöka potentialen i biogasproduktion och möjlighet till gödsling med rötrest i 

ekologisk produktion gjordes en specialstudie i det långliggande odlingssystemförsöket i 

Önnestad 2013-2014 med referenser från tidigare år och försöksplatsen i Bollerup. 

Försöken innehöll fem olika växtföljder, två konventionella och tre ekologiska och försöket i 

Önnestad hade fokus på grönsaksodling. I alla de trettio rutorna (varje gröda i de fem sexåriga 

växtföljderna odlades varje år) graderades ogräs samt skadegörare och skörden mättes och 

analyserades. 

Några slutsatser som kan dras utifrån försöken i projektet: 

- Den rötrest som producerades i en växtföljd motsvarar ungefär hälften av växtföljdens 

växtnäringsbehov. Alltså skulle rötresten kunna användas på halva den areal som har 

producerat substratet till rötningen. 

- En välbalanserad vallblandning med flera gräsarter och både röd- och vitklöver 

avkastade 29-35% mer än specialblandningar där hänsyn till utrötningsandel 

respektive nematoduppförökning gjort att artvalet inte var optimalt för avkastning. 
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Inledning 
Detta projekt ”Biogas och rötrest i ekologiska odlingssystem” har genomförts av 

Hushållningssällskapet Kristianstad (numera Hushållningssällskapet Skåne). Det har 

finansierats med egna medel från Hushållningsällskapet Kristianstad och via Region Skånes 

Miljövårdsfond som projekt M039.  

Projektet har gjort som en specialstudie inom det långliggande odlingssystemförsök som 

fanns i Bollerup 1987-2012 och i Önnestad 1987-2015. 
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Bakgrund 
En stor del av skånskt jordbruk bedrivs utan djur på gården. För att klara av 

växtnäringsförsörjning och ogräsproblematik i ekologisk växtodling behövs minst 30% 

flerårig vall i växtföljden. På gårdar utan djurhållning är behovet av vall i växtföljden ett 

hinder för omställning eftersom det ofta inte finns avsättning för vallgrödan. Om det går att 

odla vall till biogasproduktion blir vinsten för ekoväxtodlaren mycket stor. Dels klarar man av 

de fleråriga ogräsen (särskilt åkertistel) mycket bättre än utan vall och dels producerar vallen 

växtnäring som kommer övriga grödor till godo. Att dessutom röta vallgrödan är jämfört med 

att bruka ner den som gröngödsling ett bättre alternativ genom att kvävet är mer 

växttillgänglig och rötresten kan spridas till den gröda och vid det tillfälle som ger bäst 

utnyttjande av kvävet. 

Från 1987 drevs ett långliggande odlingssystemförsök med utveckling och uppföljning av fem 

sexåriga växtföljder med konventionell resp. ekologisk/biodynamisk driftsinriktning, med och 

utan djurhållning, i regi av Hushållningssällskapet Kristianstad. Från början fanns tre 

försöksplatser, de tre naturbruksgymnasierna Bollerup, Önnestad och Östra Ljungby. 

Försöksplatsen i Östra Ljungby lades ned efter 2005 på grund av medelsbrist och 

försöksplatsen i Bollerup lades ned efter 2012, även där på grund av medelsbrist. 

Önnestadsförsöket drevs vidare till och med 2015. Från och med det fjärde 

växtföljdsomloppet (med start 2006) hade försöken i Bollerup och Önnestad extra fokus på 

växtbaserad biogasproduktion. 

Material och metod 

Odlingssystemförsöket i Önnestad 

Odlingssystemförsöket i Önnestad ligger ca en mil nordväst om Kristianstad, i nordöstra 

Skåne (SWEREF99 TM 6212663, 439550). Jordarten är en måttligt mullhaltig till mullrik 

lerig sand. Medelavkastningen för konventionell höstråg var under perioden 1993-2012 57 

dt/ha. Under perioden 1988-2012 var medelavkastningen i konventionellt vårkorn med insådd 

55 dt/ha. 

Inriktningen av försöket i Önnestad är mot traditionella lantbruksgrödor, grönsaker och 

vitklöverfrö (Tabell 1 och 2). Alla grödor odlas varje år utan upprepning, totalt 30 rutor (12 x 

15 m). 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. Inga andra grödor har bevattnats. Försöksrutornas anordning samt 

placering framgår av fältkort i bilaga 1. 
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Tabell 1. Växtföljder i Önnestad, omlopp 4 2007-2012.  

 A Konventionell B Konventionell C Ekologisk, KRAV D Ekologisk,KRAV E Ekologisk,  KRAV 

 Utan kreatur Med kreatur Utan kreatur Med kreatur Utan kreatur 

År Lantbruksgrödor, 
grönsaker, 
fröodling 

Trad. 
lantbruksgrödor 

Lantbruksgrödor, 
grönsaker, rötrest 
från biogas 

Trad. 
lantbruksgrödor 

Lantbruksgrödor, 
grönsaker, inköpt 
växtnäring 

1 Morötter Rödbetor Morötter Rödbetor Morötter 

2 Plantlök Havre Korn Havre/ärt +  ins 
rajgräs 

Havre/fodervicker + 
eftersådd oljerättika 

3 Potatis   Potatis +oljerättika Plantlök + råg 
(fånggröda) 

Potatis + oljerättika Plantlök + råg 
(fånggröda) 

4 Råg + vårinsådd Korn (foder) + ins                                     Havre +  ins                                    Korn + ins Korn 

5 Rödklöver (frö)  Fodervall l Biogasvall l Fodervall l Råg + vårins 

6 Rödbetor Fodervall ll Biogasvall ll Fodervall ll Rödklöver (frö) 

 

Tabell 2. Växtföljder i Önnestad, omlopp 5 2013-2018.  

 A Konventionell B Konventionell C Ekologisk, KRAV D Ekologisk,KRAV E Ekologisk,  KRAV 

 Utan kreatur Med kreatur Utan kreatur Med kreatur Utan kreatur 

År Lantbruksgrödor, 
grönsaker, 
fröodling 

Trad. 
lantbruksgrödor 

Lantbruksgrödor, 
grönsaker, rötrest 
från biogas 

Trad. 
lantbruksgrödor 

Lantbruksgrödor, 
grönsaker, inköpt 
växtnäring 

1 Morötter +råg 
(fånggröda) 

Rödbetor Korn + oljerättika Rödbetor Korn + oljerättika 

2 Plantlök + råg 
(fånggröda) 

Havre Morötter + råg 
(fånggröda) 

Havre/ärt +  ins 
rajgräs 

Morötter + råg 
(fånggröda) 

3 Potatis   Potatis +oljerättika Plantlök + råg 
(fånggröda) 

Potatis + oljerättika Havre/fodervicker + 
eftersådd oljerättika 

4 Råg + vårinsådd Korn (foder) + ins                                     Havre +  ins                                    Korn + ins Plantlök 

5 Vitklöver (frö)  Fodervall l Biogasvall l Fodervall l Råg + vårins 

6 Korn + oljerättika Fodervall ll Biogasvall ll Fodervall ll Vitklöver (frö) 

 

Analys- och graderingsprogram 

I försöket förekom en omfattande analysverksamhet, både av växtprover och av jordprover 

enligt specifikation nedan. För detta delprojekt är det främst skördemängder av vallar som är 

relevanta och det är för dessa som resultat presenteras. 

Analyser 

Växtprover, årligen 
Spannmål, kärna Avfall, volymvikt, tkv, vh, N, P, K, falltal (råg) 

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

Halm  Ts, N, P, K 

Vallfrö  Ts, N, P, K, grobarhet 
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Potatis, knölar höst: Ts, N, P, K,  

SMAK-analys (25 parametrar) + kokprov (6 parametrar) 

vår: Ts, SMAK-analys + kokprov 

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

Fodervall ts, Rp, Energi, Ca, P, Mg o K, VOS, samt NDF, AAT, PBV, 

Totalsocker 

Biogasvall  ts, Rp, C, C/N, P, K 

Gröngödsling ts, Rp, C, C/N, andel baljv. 

Fånggrödor   ts, Rp, C, C/N 

 

Jordprover 
Ledvis, årligen oktober pH, P-AL, K-AL, Ca-AL, Mg-AL, K-HCl, Cu-HCl, Bor 

Rutvis, årligen november NO3 -N, NH4 -N 

Rutvis, våren  Cystnematoder, frilevande nematoder och rotgallnematoder 

 

Graderingar 

I ettåriga grödor graderades de tre för avkastningen viktigaste örtogräsen subjektivt på en 3-

gradig skala (liten, måttlig och stor betydelse för skörden). Därtill räknades skott av rotogräs. 

Regelmässiga graderingar gjordes enligt följande: 

Havre fritfluga, rödsot, mjöldagg, bladfläcksjuka, bladlus, stråstyrka 

Havre/ärt utöver graderinar i havre: vivelangrepp, bladlus (ärt), beståndsbedömning med 

avseende på ärtrotröta, ärtvecklare 

Gröngödsl. se havre/ärt 

Korn strimsjuka, flygsot, mjöldagg, bladfläcksjuka, sköldfläcksjuka, rost, bladlus, 

stråstyrka 

Råg beståndsgradering, rågbroddfluga, mjöldagg, rost, sköldfläck, trips, bladlöss, 

vitax, stråstyrka 

Klöverfrö klöverspetsvivel, klöverbladvivel 

Lök knäpparelarver (vid plantbortfall), nematoder, lökbladmögel, 

gråmögelbladfläcksjuka, lökfluga, vitmögel 

Morot mjöldagg, Alternaria, Cercospora, morotsminerarfluga, bomullsmögel, 

morotsfluga, jordfly, nematoder 

Potatis groddbränna, virus Y, bladmögel (vid varje bek. tillf.), bladlus, stritar, 

nedvissning (vid skörd) 

Rödbetor jordloppor, betflugeägg/minor, rotbrand, bladlöss, mjöldagg, Ramularia, 

Cercospora, jordfly 

Vall beståndsgradering vår 

För att bedöma växtnäringsstatusen gjordes vid tre tillfällen (juni, juli, augusti) gradering i 

lök, potatis, rödbetor och morötter av täckning (0-10), planthöjd (cm) och färg (0-10). 
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Växtodlingssäsongen 2013 

Inledningen på hösten 2012 (augusti-oktober) var våt med mycket regn, men därefter var det 

lite nederbörd november-mars. Grödorna klarade vintern bra vilket gav en bra planttäthet 

våren 2013. 

Tjälen låg länge i marken och vårplöjningen fick därför vänta ovanligt länge (och därmed 

vårprovtagningen av nematoder). All sådd av spannmål och insådder gjordes den 9 april och 

det fanns då fortfarande frusna jordklumpar i såbädden. Potatisen sattes den 14 april och 

därefter var det svalt väder en tid. 

Sommaren blev varm och torr vilket påverkade de grödor som inte vattnas, framför allt vallen 

som gav dåliga 2:a- och 3:e-skördar. Specialgrödorna vattnas - detta år blev det många 

vattningar: potatis 3 gånger á 23 mm, lök 8 gånger (varav 3 vid plantering) och rödbetor 5 

gånger. Rödbetorna trivdes med det varma vädret och nådde säljbar storlek ca 15 dagar 

tidigare än normalt med samma sådatum. 

Efter skörd var det hög nederbörd i oktober och en mycket mild höst med stor tillväxt av 

fånggrödor. Anmärkningsvärt är att det i princip var frostfritt från den 10 december till den 10 

januari. 

Växtodlingssäsongen 2014 

Hösten år 2013 var gynnsam och höstsådden utfördes i mitten på september. Grödorna 

klarade övervintringen bra och gav en god planttäthet våren 2014. 

Våren kom tidigt 2014 och vårbruket kom igång i början/mitten på mars. Temperaturerna var 

mycket över det normala i hela länet. Sådden av vårspannmål samt insådder utfördes den 24 

mars. 

Våren fortsatte med en april som präglades av typiskt aprilväder med omväxlande väder med 

både värme och kyla. Potatisen och löken sattes/pluggades den 17 april, rödbetorna såddes 

den 23 maj och morötterna den 2 juni. 

Sommaren 2014 var relativt gynnsam med en ganska nederbördsrik inledning för att sedan bli 

en torr juli. 

Skördearbetet påbörjades i slutet på juli av spannmålen och potatisen skördades den 4 augusti. 

Rödbetorna skördes den 20 augusti och löken den 25 augusti. Morötterna skördades den 23 

september. 

Hösten bjöd generellt på fint väder och skördearbetet förflöt fint med goda skördar, och det 

var gynnsamma förhållanden när höstsådden samt fånggrödorna skulle etableras. 

Den senare delen av hösten blev blöt och vintern fortsatte på samma sätt utan någon vidare 

kyla. 
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Resultat och diskussion 

Skörd 

Den torra sommaren 2013 visade sig i låga vallskördar. Återväxten i skörd 2 och 3 var mycket 
dålig vilket slår igenom i totalskörden (Tabell 1). Växtodlingssäsongen 2014 var betydligt 
gynnsammare vilket gav bättre återväxt i skörd 2 och 3 och därmed högre totalskörd generellt 
i vallarna. 

Tabell 1. Växtföljder och skördar 2013-2014. 
Faktiska skördesiffror redovisas i ton säljbar vara/ha för rotfrukter (utom morot där bruttoskörden redovisas), ton ts/ha 
för vallgrödor, kg/ha för vitklöverfrö eller dt/ha för spannmål. 

 A B C D E 
 Konventionell Konventionell Ekologisk, KRAV Ekologisk, KRAV Ekologisk, KRAV 
 Utan kreatur 

Lantbruksgrödor, 

grönsaker, fröodling 

Med kreatur 

Trad. Lantbruksgrödor 

 

Referensled – oförändrat1 

Utan kreatur 

Lantbruksgrödor, 

grönsaker, rötrest från 

biogas vad systemet kan 

bära 

Med kreatur 

Trad. Lantbruksgrödor 

 

Referensled – oförändrat1 

Utan kreatur 

Lantbruksgrödor, 

grönsaker, fröodling, 

inköpt växtnäring 

 Morötter2 Rödbetor Vårkorn Rödbetor Vårkorn 
2013  71 48 51 35 
2014 93 59 51 45 50 

 Plantlök Havre Morötter2 Havre/ärt ins rg Morötter2 
2013 90 32  37  
2014 66 60 80 63 72 

 Potatis   Potatis Plantlök Potatis Gröngödsling 
2013 35 37 32 34 8,3 
2014 52 47 87 43 6,4 

 Råg Vårkorn Havre Korn ins Plantlök 
2013 63 66 49 51 50 
2014 77 88 53 34 84 

 Vitklöverfrö3 Fodervall I Biogasvall I3 Fodervall I Råg 
2013  11,5  9,4 50 
2014 530 14,8 9,3 12,6  

 Vårkorn Fodervall II Biogasvall II3 Fodervall II Vitklöverfrö3  
2013 65 8,6 7,5 8,7  
2014 79 12,2 7,3 11,5 520 

1Led B och D var i stort sett oförändrade sedan 1999 och endast i mindre grad förändrade jämfört med starten 1987. 
2Morötter odlades inte 2013 på grund av ändrad ordning i växtföljden (hade morötter odlats skulle de haft morötter som förfrukt). 
3För att få in vitklöver istället för rödklöver i A, C och E-växtföljderna såddes vitklöver och biogasvall i renbestånd 2013 och det blev inte 
någon skörd av vitklöverfrö respektive biogasvall I. Den nya biogasvallblandningen innehöll vitklöver, rörsvingelhybrid, timotej och rajgräs 
medan den gamla blandningen (som 2013 fortfarande fanns kvar i biogasvall II) innehöll vitklöver, rödklöver och rajgräs. 
Fodervallarna hade en klassisk sammansättning med vitklöver, rödklöver, timotej, ängssvingel och rajgräs. 
På grund av internt missförstånd på analysföretaget Eurofins bestämdes inte ts-halten på vallskörd 1 2014. För att kunna jämföra värden för 
de olika åren har ts-halten skattats till 12% och delskörd 1 har beräknats därifrån. 

Skörden av biogasvall var lägre än fodervall sett som totalskörd. Även delskördarna av 

biogasvall var vid nästan alla skördetillfällen lägre än jämförbara fodervallar (om skörden 

jämförs med samma skördetidpunkt samma år). För biogasvall I 2013 berodde den uteblivna 

skörden på att vallen etablerades i renbestånd på våren istället för att sås in som bottengröda i 

föregående spannmålsgröda vilket syns i delskördarna i tabell 2. Men biogasvall I som 

skördades 2014 etablerades likadant som fodervallarna och den lägre skörden där berodde i 

första hand på skillnad i artsammansättning. Uttryckt på annat sätt var skörden av 

välbalanserad fodervall i växtföljd D 35% större än skörden av biogasvall där rödklöver inte 

ingick. De båda fodervallarna i odlingssystem B och D hade samma artsammansättning och 

skiljde i skörd på grund av kvävegödsling i B (C och D gödslades endast med kalium). För att 

minska risken för uppförökning av växtskadegöraren rotgallnematoder, som varit ett stort 
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problem på försökslokalen, togs rödklövern efter 2012 bort ur odlingssystem C och endast 

vitklöver användes i vallblandningen 2013-2014. Vitklöver har lägre biomassatillväxt än 

rödklöver och därmed lägre kvävefixering vilket troligen förklarar den lägre avkastningen i 

biogasvallen. 

Tabell 2. Skörd 1,2,3 samt totalskörd för alla vallgrödor i Önnestadsförsöket 2013-2014. 
Gröda  Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3 Totalskörd 
  ton ts/ha ton ts/ha ton ts/ha ton ts/ha 

Fodervall I B 2013 5,33 3,08 3,13 11,53 
Fodervall I B 2014 5,54 4,46 4,83 14,83 

Fodervall I D 2013 4,37 1,53 3,49 9,39 

Fodervall I D 2014 4,09 2,93 5,55 12,57 

Biogasvall I C 2013 - 0,60 0,37  

Biogasvall I C 2014 2,65 3,15 3,50 9,30 

Fodervall II B 2013 5,40 1,40 1,84 8,64 
Fodervall II B 2014 4,92 3,60 3,71 12,23 

Fodervall II D 2013 3,80 1,72 3,17 8,69 

Fodervall II D 2014 4,62 3,40 3,49 11,51 

Biogasvall II C 2013 3,65 1,64 2,22 7,51 

Biogasvall II C 2014 3,37 2,16 1,76 7,29 
För att få in vitklöver istället för rödklöver i A, C och E-växtföljderna såddes biogasvall i renbestånd 2013 och det blev inte någon skörd av 
biogasvall I. Den nya biogasvallblandningen innehöll vitklöver, rörsvingelhybrid, timotej och rajgräs medan den gamla blandningen (som 
2013 fortfarande fanns kvar i biogasvall II) innehöll vitklöver, rödklöver och rajgräs. 
Fodervallarna hade en klassisk sammansättning med vitklöver, rödklöver, timotej, ängssvingel och rajgräs. 
På grund av internt missförstånd på analysföretaget Eurofins bestämdes inte ts-halten på vallskörd 1 2014. För att kunna jämföra värden för 
de olika åren har ts-halten skattats till 12% och delskörd 1 har beräknats därifrån. 

Även i föregående växtföljdsomlopp hade biogasvallen lägre skörd än fodervallen, både på 

försöksplatsen i Önnestad och Bollerup (tabell 3 och 4). Även här berodde den lägre skörden 

på vallens artsammansättning. Fodervallarna innehöll en klassisk blandning av vitklöver, 

rödklöver, timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs medan biogasvallarna innehöll enbart 

vitklöver, rödklöver och engelskt rajgräs. Anledningen till artvalet var att man ville ha en 

artsammansättning som gav högre utrötningsprocent. Baksidan med att ha engelskt rajgräs 

som enda gräs var bland annat att överlevnaden hos vallen vissa år blev dålig eftersom rajgräs 

i större utsträckning än andra gräsarter utvintrar och därmed blev skördarna det andra 

skördeåret lägre. Annorlunda uttryckt avkastade den välbalanserade slåttervallen i D 29-30% 

mer än biogasvallen. 

Tabell 3. Skördar 2007-2012 i Önnestadsförsöket för vallgrödorna som referens (ton ts/ha resp relativtal). 
 A B C D E 
 Konventionell Konventionell Ekologisk, KRAV Ekologisk, KRAV Ekologisk, KRAV 
 Utan kreatur 

Lantbruksgrödor, 

grönsaker, fröodling 

Med kreatur 

Trad. Lantbruksgrödor 

 

Referensled – oförändrat1 

Utan kreatur 

Lantbruksgrödor, 

grönsaker, rötrest från 

biogas vad systemet kan 

bära 

Med kreatur 

Trad. Lantbruksgrödor 

 

Referensled – oförändrat1 

Utan kreatur 

Lantbruksgrödor, 

grönsaker, fröodling, 

inköpt växtnäring 

  Fodervall I Biogasvall I Fodervall I  
  10,5 8,0 10,3  

rel  100 76 98  

  Fodervall II Biogasvall II Fodervall II  
  10,8 8,4 10,9  

rel  100 78 101  
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Tabell 4. Skördar 2007-2012 i Bollerupsförsöket för vallgrödorna som referens (ton ts/ha resp relativtal). 
 A B C D E 
 Konventionell Konventionell Ekologisk, biodynamisk Ekologisk, KRAV Ekologisk, KRAV 
 Utan kreatur 

Lantbruksgrödor, 

fröodling 

Med kreatur 

Trad. Lantbruksgrödor 

 

Referensled – oförändrat1 

Med kreatur 

Trad. Lantbruksgrödor 

 

Referensled – oförändrat1 

Utan kreatur 

Lantbruksgrödor, energi, 

rötrest från biogas vad 

systemet kan bära 

Utan kreatur 

Lantbruksgrödor, 

fröodling, 

inköpt växtnäring 

  Fodervall I Fodervall I Biogasvall I  
  14,3 12,4 13,6  

rel  100 87 95  

  Fodervall II Fodervall II Biogasvall II Biogasvall I 
  14,0 12,4 9,0 11,4 

rel  100 89 64 81 

 

Mot bakgrund av ovanstående skörderesultat är det viktigt att välja artsammansättning i 

vallgrödan som passar odlingslokalen och som avkastar bra. Skäl för sämre 

artsammansättningar (som utrötningsprocent och risk för uppförökning av rotgallnematoder) 

måste vägas mot lägre avkastning. När skörden blir så mycket lägre som i detta försök är det 

svårt att väga upp med andra skäl. 

Potential för biogasproduktion samt gödsling med rötrest 

För att räkna på potentialen för biogasproduktion ur försöket används fleråriga siffror från 

föregående omlopp (07-12) i Önnestad och med en väl sammansatt ekologisk fodervall 

(växtföljd D). I tabell 5 redovisas bortförd mängd växtnäring i vallskörden. 

Tabell 5. Bortförd växtnäring i fodervall växtföljd D Önnestadsförsöket 2007-2012. 
 TS-skörd N P K 
 ton ts/ha kg/ha kg/ha kg/ha 

Fodervall I 10,3 234 30 238 
Fodervall II 10,9 252 32 240 

Summa  486 62 478 

Förlust vid rötning 10 %    
Efter förlust  438 62 478 

Förlusten av kväve vid rötningen sätts till 10%. 

Vallskörden kan rötas till biogas i en process motsvarande den på Jordberga. 

Växtnäringssammansättning i rötresten från Jordberga redovisas i tabell 6.  

Tabell 6. Växtnäringssammansättning i rötrest från Jordberga 2015-2016 relaterat till 

växtnäringssammansättning i teoretiskt rötad grönmassa från Önnestadsförsöket. 
 N-total NH4-N P K 
     

Kg växtnäring/ton i rötrest 

fån Jordberga 

5,0 2,3 0,6 3,8 

Relaterat till N-total  46% 12% 76% 

     

Kg växtnäring i vallgröda 

från Önnestad efter rötning 

438  62 478 

Relaterat till N-total   14% 109% 
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Relationen kväve – fosfor i gödselmedel är inom ekologisk växtodling mycket viktig eftersom 

KRAV-reglerna begränsar tillförseln av fosfor. Har marken höga halter av fosfor (klass fyra 

eller fem) får fosfor normalt sett tillföras i maximalt samma mängd som förs bort med 

skörden. De flesta av de gödselmedel som finns tillgängliga för ekogårdar innehåller en stor 

andel fosfor vilket gör att fosforinnehållet begränsar gödslingen till en lägre nivå än vad 

växtodlingen skulle behöva för att ge bra avkastning. Växtbaserad gödsel som rötresten från 

Jordberga har däremot en bra sammansättning med relativt låg andel fosfor i förhållande till 

kväve. 

Eftersom de två åren 2013-2014 är kort tid och innehåller osäkerhet baserat på inkörning av 

ny växtföljd tittar vi på bortförseln av växtnäring från växtföljderna i Önnestad 2007-2012 

som redovisas i tabell 7. 

Tabell 7. Bortförsel av växtnäring i Önnestadsförsöket 2007-2012, medeltal per hektar för hela växtföljden. 
Växtföljd N P K 
 kg/ha kg/ha kg/ha 

A 115 22 162 
B 175 25 187 

C 136 21 115 

D 166 22 144 
E 58 12 61 

 

Bortförseln av växtnäring är relativt stor i växtföljderna A-D, dels för att det är intensiva 

grönsaksväxtföljder, men även för att det är försök och därmed höga skördar. I vanliga 

ekologiska växtföljder i Skåne ligger bortförseln av fosfor ofta på 10-14 kg/ha i snitt för en 

växtföljd. Den lägre bortförseln i växtföljd E beror på flera faktorer: ingen vallgröda bortförs 

(gröngödsling som inte bortförs och klöverfrö som endast bortför mycket lite material), men 

även låg tillförd gödsling och därmed låga skördar av framför allt spannmål. 

Vi tittar särskilt på växtföljd D eftersom där finns en stabil och hög vallavkastning från en 

blandvall. Växtföljd C var tänkt som biogasväxtföljd men vallavkastningen var där lägre på 

grund av ovan nämnt artval och därför är växtföljd D mer representativ. Totala bortförseln på 

en växtföljd är sex gånger bortförseln i tabell 7 eftersom växtföljden är sex år. 

Tabell 8. Växtnäringsbalans för växtföljd D. 
 N P K 
 kg kg kg 

Bortförsel 996 132 864 
Tillförsel med rötrest från 

växtföljdens rötade vallgröda 

438 62 478 

Tillförsel som andel av bortförsel 44% 47% 55% 

Differens mellan bortf. och tillf. 

(återstående behov) 

558 70 386 
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Med denna växtföljd täcker rötresten knappt hälften av växtnäringsbehovet (för kalium drygt 

hälften), alltså skulle det gå att lägga den återförda rötresten på halva den areal som har 

använts för att producera vallgrödan som är biogassubstrat. 

Kväve kan produceras inom systemet genom fixering av luftens kväve med hjälp av 

baljväxter. Däremot krävs antingen återförande av fosfor från samhället eller tillförsel av 

fosfor från annat håll för att få balansen att gå ihop. Kortsiktigt går det att tära på markens 

fosfor om det är höga fosfortal i marken, men förr eller senare måste balansen återställas.  

 

Informationsspridning 
Enligt plan har resultat presenterats vid följande tillfällen:  

Fältvisning den 3 juli 2013, vintermöte den 5 mars 2014, fältvisning den 30 juni 2014 samt 

fältvisning den 27 maj 2015. 
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