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Odlingsplatsen
avgör gödsling
Milt väder och grönskande grödor så här i början
på året gör att i alla fall jag börjar fundera på hur
mycket växtnäring som grödan tagit upp under
vintern och vilken gödslingsstrategi vi ska ha i
vår. Gödslingsstrategi är det fler som funderar på
i årets första upplaga av Arvensis. Fem rådgivare
slog sina kloka huvuden ihop och genomförde
försök för att undersöka behovet av svavelgödsling i åkerböna.
Det blir även en del om fosfor, bland annat
Helena Aronsson, forskare på SLU, reder ut hur
fosforläckage går till. Vad händer till exempel om
man slutar plöja? Se sidorna 12–14. Biofer N-15,
tillverkad av svinborst, är ett bra alternativ i den
ekologiska odlingen vid för höga fosfortal. Men
hur lönsam är den mot andra gödselmedel? Det
har Louice Lejon räknat på!
Det finns även inslag av växtskydd i detta
nummer. Ett doktorandarbete undersöker effekten av olika fungicidbehandlingar, sorter,
näringsstatus med mera mot svampsjukdomen
Alternaria – ett växande problem i stärkelsepotatis. Även bönsmygen smyger sig in alltmer i
bönodlingen och en undersökning visar på 27
procent sämre grobarhet i angripna bönor, men
huruvida utsädesangrepp påverkar skörden, får
du läsa om på sidorna 20–22.
Välkommen till ett nytt år
med Arvensis. Vad vill du läsa
mer om under året? Hör gärna
av dig till oss.
Ida Petersson,
Arvensis redaktion
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Den perfekta plantan

Omslagsfoto
Henrik Nätterlund
Utgivningplan 2020
Manusstopp Utgivningsannonser
dag
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4-5

7 jan
17 feb
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kartläggs

Investera
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med Klimatklivet
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Luddvicker boostar vårkornet
vicker fortsatte att växa över
vintern. Mellangrödorna såddes den 17 augusti efter skördad höstraps och brukades
ned på våren före sådd av vårkorn.
Jorden med låg bördighet
hämmade tillväxten av luddvicker, oljerättika, höstråg och
blodklöver jämfört med den
bördigare jorden, se tabell.
Däremot var det ingen skillnad i tillväxt hos bovete och
lupin mellan jordarna vilket
tyder på att dessa grödor kan
växa vid låga nivåer av fosfor
och kalium.
Källa: Okologi-Kongres 2019,
Veronika Hansen

Mellangröda

Biomassa i slutet av oktober,
kg ts/ha

Signifikans

Låg bördighet

Hög bördighet

7,8

8

Luddvicker

4

7,5

*

Blodklöver

0,7

3,8

*

9

9

Oljerättika

6,5

13

*

Höstråg

5,8

8

*

Lupin

Bovete

*(p-value<0.05)

De danska försöken visar att lupin och bovete växer lika bra på en
jord med lågt innehåll av kalium och fosfor som på den mer bördiga
jorden med högt näringsinnehåll. Blodklöver var den art som tappade mest biomassa på den mindre bördiga jorden.
Frusen. Bovete har en mycket snabb tillväxt och konkurrerar bra med
ogräsen. Den är dock extremt känslig för första frosten på hösten.

s

Foto: Henrik Nätterlund

På en lättlera med lågt innehåll av fosfor och kalium, och
som aldrig tillförts stallgödsel,
ökade vårkornskörden med
30 procent efter mellangrödan
luddvicker jämfört med kontrolledet som inte hade någon
mellangröda. Skördeökningen
sjönk till 20 procent på försöksplatsen som tillförts stallgödsel kontinuerligt i växtföljden. Även blodklöver, lupin +
oljerättika och luddvicker +
oljerättika ökade vårkornskörden men var inte statistiskt
signifikant. Lägst merskörd
gav bovete och lupin som frös
bort vid första frosten i början av november medan ludd-

KOMMENTAR
Luddvicker har en kol/kvävekvot på cirka 8 vilket är klart lägst
av mellangrödorna i detta försök. En låg kvot innebär att kvävet
frigörs snabbt och kan utnyttjas av efterföljande gröda. Vårkorn har ett
tidigt kvävebehov för att bestockningen ska bli bra. Därför är luddvicker
är en bra mellangrödeförfrukt och bör brukas ned på våren på lättare
jord för att inte kväve ska gå förlorat under vintern. På tyngre jordar bör
nedbrukningen ske sent på hösten.  
Bovete har en extremt snabb tillväxt och blir betydligt mer förvedad än de övriga arterna. Det syns också på kol/kvävekvoten som
uppmättes till 23 i detta försök vilket avspeglar sig i att skördeökningen
i princip uteblev i den efterföljande korngrödan. Däremot såg man
att både bovete och lupin växte mycket bra även på jorden med lågt
fosfor- och kaliuminnehåll. Båda dessa grödor är sedan tidigare studier
kända för att kunna frigöra hårt bunden fosfor genom att utsöndra organiska syror från rötterna.
I Mälardalen/Örebro är det ofta svårt att hinna så en mellangröda
efter skörd. Höstraps utnyttjas nästan uteslutande som förfrukt till höstsäd men kan vara ett intressant alternativ för mellangröda inför sådd
av grynhavre som 2020 ger en bättre kalkyl än höstvete. Tiden är alltid
det kritiska momentet för etablering efter skörd och krockar ofta med
sådd av höstoljeväxter. Här gäller det att göra en plan i
förväg och till exempel leja in en HE-VA alvluckare med
frölåda för etablering av exempelvis oljerättika efter en
spannmålsgröda.”

Henrik Nätterlund, HS Konsult
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Försäkring mot liggsäd
av anmälda 500 fick liggsäd
och premien utbetald. Både
lantbrukarna och försäkringsbolaget (och miljön) räknar
med att de vann på systemet
eftersom en sprutning beräknas kosta 80-200 kronor per
hektar. Topdanmark kommer
fortsätta testa modellen under
2020.
SEGES LandbrugsInfo,
dec 2019

Testar modell. Elva lantbrukare
var med och provade den danska
försäkringen mot liggsäd.

s

I ett danskt projekt har man
undersökt en försäkringsmodell för liggsäd i höstvete.
Lantbrukarna har mot en betalning på 50 kronor per hektar och genom att inte spruta
tillväxtreglering kunnat försäkra grödan så att de vid förekomst av liggsäd får 2 500
kronor per hektar. Försäkringsbolaget Topdanmark och
Miljöstyrelsen gjorde med
hjälp av satellitbilder en prognos för behovet av tillväxtreglering i våras. Prognosen
visade medium risk för liggsäd men utan försäkring hade
alla elva testlantbrukarna valt
att tillväxtreglera. Fem hektar

Time is relative... BEDNAR is real!
BEDNAR FMT är en progressiv tillverkare av lantbruksmaskiner med inriktning på produktion av maskiner för effektiv jordbearbetning,
sådd, gödsling och grönyteskötsel. Finns hos din lokala MF-återförsäljare!

Hitta din lokala MF-återförsäljare på: www.mfimport.se

Gilla oss gärna på Facebook: MF Import
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Viktiga rötter på djupet
Rotintensitet och rotdjup är
viktiga faktorer för hur grödan
kan utnyttja vatten och växtnäring i jorden. Ett djupt rotsystem ger dessutom möjlighet
att öka mullhalten i den nedre
delen av markprofilen. Hur
jordbearbetningen påverkar
höstvetets rotsystem är undersökt i ett danskt långliggande
försök med olika jordbearbetningssystem, plöjning och direktsådd. Rottillväxten undersöktes igenom transparenta
plaströr som borrades ner i jorden. Rötterna fotograferades
med en specialbyggd kamera.
Mer kol. Ett djupt och stort rotsystem ökar, förutom näringsupptaget, även mullhalten i marken.

Plog gynnar ytlig tillväxt

Den 8 maj i fjol var den sam-

manlagda rotlängden på 15
cm djup ungefär dubbelt så
hög i det plöjda ledet jämfört
med det direktsådda. Troligen har en mer lös jord efter
plöjning gett en mer gynnsam
miljö för rötterna. I de djupare
jordlagren, från 25 cm ner till
100 cm, hade däremot det direktsådda ledet något högre
sammanlagd rotlängd.
Direktsådd längre ner

Att rotintensiteten under matjordsdjup var högre utan jordbearbetning kan bero på att
luftkanaler från maskgångar
och gamla rötter är mer sammanhängande då jorden inte
bearbetas, vilket ger kanaler

Dags att kalka

som rötterna kan utnyttja. Att
det fanns mer luftkanaler
vid direktsådd bekräftar också
maskräkningarna 2017 och
2018 i försöket. Man fann då
betydligt större förekomst i
parcellerna utan jordbearbetning. Det maximala rotdjupet tenderade också vara större
i det direktsådda ledet men
skillnaden mellan bearbetningssystemen är inte statistiskt säkerställd.
SEGES LandbrugsInfo, Mikkel
Møller Østerhaab, dec 2019

Med vår jordbrukskalk Cresco stimulerar du tillväxten, höjer kvaliteten på grödorna och får en
bättre näringsbalans i jorden. Vi har kunskapen, erfarenheten och produkterna. Det är därför våra
kunder vittnar om rekordskördar. År efter år. Varför chansa? Välj Cresco.
Vill du veta mer? Kontakta någon av våra säljare.
JIMMIE LARSSON •
Sörmland, Mälardalen och Västra Götaland. 070-235 20 32. jimmie.larsson@smamineral.com
MATS LINDBERG •
Närke och Värmland. 070-630 06 02. mats.lindberg@smamineral.com
RIKARD IVARSSON •
Skaraborg. 070-624 86 49. rikard.ivarsson@smamineral.com
JAN-ERIK CARLSSON •
Östergötland. 073-387 63 35. jan-erik.carlsson@smamineral.com
ULF HANSSON •
Småland. 070-766 11 10. ulf.hansson@smamineral.com
OLLE PERSSON •
Gävleborg och Västernorrland. 070-334 43 61.
olle.persson@smamineral.com
ANNA LARSSON •
Gävleborg. 0651-460 13. anna.larsson@smamineral.com

Cresco kalk – sunt bondförnuft
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Den perfekta veteplantan
Enligt nyligen publicerad forskning så
har våra veteskördar i Europa ännu inte
nått toppen. Forskare vid Rothamstead
Research konstaterar att skördarna i en
del europeiska länder skulle kunna öka
med upp till 90 procent, i jämförelse med
snittskörden av idag vanliga sorter. Om vi
tar Storbritannien som exempel skulle de
kunna öka sina skördar med upp till en
halv skörd till.
Rapportförfattarna menar att detta är
ett steg på vägen att föda en växande befolkning och skulle kunna stoppa exploatering av naturmiljöer för odling.
Genetisk finjustering

Genom att använda sig av befintliga data
om olika geners bidrag till veteplantans
individuella storlek, form, metabolism
och tillväxt kan forskare simulera den

Maxa skörden. Enligt brittiska forskare finns
outnyttjad potential för att höja veteskördarna rejält.

perfekta veteplantan för varje region. När
dessa jämfördes med lokalt anpassade sorter presterade den simulerade plantan en
bättre kärnskörd i samtliga fall, något som
beror på den maxade genetiska skördepotentialen.

Rubin 10

Resultaten visar att om sorterna finjusteras genetiskt efter sina miljöer skulle
vi kunna nå en toppskörd på 15 ton per
hektar.
Rothamstead Research, 12 december 2019

Vega 12

Compact-Solitair 9

Amorteringsfritt- oc
h
räntefritt första året

BLÅTT GER NYHETER
VID RADRENSNING, SÅDD OCH VÄXTSKYDD
LEMKEN lantbruks maskiner är utmärkande, inte bara för att
färgen är blå, utan framför allt på grund av maskinens kvalitet,
mångsidighet och moderna design. Mer än 1600 anställda
arbetar kontinuerligt med att utveckla lösningar som optimalt
uppfyller de behov som behövs till Svenska lantbrukare i
framtiden.

lemken.com

Följ LEMKENSVERIGE på Instagram

■ Steketee radrensare för mekanisk ogräsbekämpning i alla
typer av radsådda grödor - aktiv kamera styrning.
■ Mekanisk eller pneumatisk såmaskinsteknik för en mycket
optimal fältgro-ning med jämn uppkomst som resultat i
ett brett spektrum av grödor.
■ Burna eller bogserade växtskyddssprutor med hög
användarkomfort och innovativa lösningar.

Kontakta din LEMKEN återförsäljare

LEMKEN agent: Mats Jönsson
Mobil: 070 655 01 10, Email: m.jonsson@lemken.com
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N15

–en viktig spelare i det
ekologiska jordbruket?
Biofer N15 var en efterlängtad produkt
när den kom ut på marknaden 2019.
Den tillverkas av svinborst, och i förhållande till andra pelleterade gödselmedel som baseras på kött- och benmjöl
och hönsgödsel har den en högre
kvävehalt och är dessutom fri från fosfor. Men med efterfrågade egenskaper
följer ett högre inköpspris. Frågan blir
därför – var i växtföljden passar den in?

Hur står sig då Biofer N15 i förhållande
till andra gödselmedel prismässigt? Är
det värt att använda den om man inte har
problem med för höga fosfortal? I tabellen
på sidan 9 ses en beräkning där Biofer
N15 har jämförts med ett av de vanligare
pelleterade gödselmedlen, Biofer 10-3-1,
samt Vinass, vid gödsling till en vårgröda.
8

För att få bra effekt av pelleterade
organiska gödselmedel ska de myllas,
något som visats i flera studier. Myllningen bör också göras ner till minst sex centimeter djup. Vid en fullgod myllning kan
upp till 80 procents kväveeffektivitet uppnås. Hamnar pelletsen grundare är effekten betydligt mer osäker.
Vanligaste myllningsmetoden idag
är med en traditionell Rapid. Maximal
pelletsgiva brukar då hamna kring 500
kilo per hektar. Beräkningarna utgår från
detta antagande och mängden effektivt
kväve har satts till 60 kilo per hektar
vilket är den mängd som fås om denna
giva körs med Biofer N15.
10-3-1 på våren

Eftersom Biofer 10-3-1 har lägre kväveinnehåll krävs en extra körning för att
komma upp i samma kvävegiva som med

Biofer N15. Detta kan antingen åstadkommas genom att en extra myllning
med såmaskinen görs innan sådd, eller
att en del av givan körs med centrifugalspridare och harvas ner. Då harvningen
beräknas behöva göras oavsett spridningsteknik av gödselmedlet blir maskinkostnaden lägre för detta alternativ. Det vägs
dock till stor del upp av den ökade giva
som måste läggas på grund av minskad
kväveeffektivitet vid den grunda myllning
som en harv ger.
Kostnaden för de olika alternativen
blir 3 500 kronor per hektar för myllning
med harv och 3 600 kronor per hektar vid
myllning med Rapid. En giva med Biofer
N15 hamnar, trots en körning mindre, på
3 800 kronor per hektar. Ekonomiskt sett
är det alltså bättre att använda Biofer 103-1 vid gödsling till vårgrödor.

Arvensis 01 • 2020

Text och bild: Louice Lejon, Hushållningssällskapet Östergötland
louice.lejon@hushallningssallskapet.se

Välj gödsel utifrån förutsättning
Utgifter kr/ha

s

Måste myllas. Om pellets myllas i en höstgröda, se till höger i bild, kan bara en körning
göras för att inte tära för mycket på grödan.
Då är en hög kvävehalt i pelletsen viktig.

N15

Myllning med Rapid före sådd

Biofer 10-3-1 (A) Biofer 10-3-1 (B)
550

Myllning med harv
Extra kostnad för myllning vid sådd

Vinass

124
100

100

100

Vinasspridning flytgödselspridare

368

Kostnad pellets

3725

2963

3279

4140

Summa

3825

3613

3502

4508

TRE GODA RÅD

Kg vara/ha

500

750

830

2300

n Biofer 10-3-1 är mest ekonomisk till
vårspannmål

Kg N tot/ha

75

75

83

74

80%

80%

80%

n Biofer N15 är ett bra alternativ vid
problem med höga fosfortal och i
höstspannmål där Biofer 10-3-1 inte kan
kompletteras med andra gödselmedel
n Vinass är viktigast på grödor med högt
kvävebehov i kombination med höga
fosfortal

N- effekt, % myllad gödsel
N- effekt, % harvad gödsel

60%

N- effekt, % vinass 3+1

80%

N-effekt kg N/ ha

60

60

60

59

Kr/kg effektivt N

64

60

59

77

Fosfor kg/ha

0

23

25

0

Jämförelse av tre olika gödselmedel i vårsäd vid spridning av 60 kilo effektivt kväve per
hektar. N15 myllades vid sådd, Biofer 10-3-1 (A) myllades med Rapid före sådd och vid sådd
och Biofer 10-3-1 (B) med harv och vid sådd.

Fosforproblematik skapar plats

Kan Biofer N15 ändå passa in i växtföljden? Ja, absolut. För KRAV-certifierade
odlare finns restriktioner gällande hur
stort netto av fosfor som får föras in på
gården beroende på vilka P-AL-värden
marken har. Ett visst överskott är tillåtet
upp till P-AL klass III, men i klass IV och
V ska balansen mellan införd och utförd
fosfor vara noll kilo per hektar eller lägre.
Då många gödsel- och fodermedel inom
ekologisk produktion har höga fosforhalter är det inte ovanligt att det är fosforhalten, och inte kvävehalten eller ekonomiskt optimum, som avgör vilken giva
som kan ges av ett specifikt gödselmedel.
I räkneexemplet ovan skulle Biofer
10-3-1 ge ett tillskott på 23-25 kilo fosfor
per hektar. Då en vårspannmål som avkastar fem ton per hektar bortför 17 kilo
fosfor skulle detta betyda ett netto på 6-8

kilo per hektar, vilket kan ge problem i
fosforbalansen om det är en övervägande
del spannmål i växtföljden, vilket öppnar
upp för Biofer N15.
En N-körning för höstgrödorna

Bortsett från Biofer N15 är Vinass, en
restprodukt från jästindustrin, det enda
ekologiskt godkända gödselmedlet som
inte innehåller fosfor. Vinass är trögflytande och har en torrsubstans på cirka
65 procent och innehåller 3,4 eller 4 procent kväve. Vanligaste metoden för spridning är med flytgödselspridare efter att
Vinassen spätts ut med vatten. Då givan
blir betydligt lägre än vid körning av exempelvis nötflyt beräknas spridningskostnaden ligga på 40 kronor per ton, istället
för de 20 kronor per ton som i vanliga fall
är schablonvärde för flytgödselkörning.
I jämförelse med N15 blir den cirka 700

kronor dyrare per hektar.
Vid gödsling av höstgrödor får både
Biofer N15 och Vinass en mer given plats
i gödslingsstrategin. I en höstgröda med
tolv centimeter radavstånd är endast en
myllning med såmaskin på våren möjlig
för att inte riskera att skada grödan för
mycket. Med Biofer N15 finns då möjligheten att få ut 60 kilo effektivt kväve
per hektar, medan Biofer 10-3-1 endast
kan ge 40 kilo. Finns inte möjligheten att
komplettera med exempelvis nötflytgödsel
är Biofer N15 det mest effektiva alternativet. Även Vinass passar bättre i höstgrödorna, då den ger möjlighet att öka
kvävegivan ytterligare.
N15 kan alltså vara en viktig del i den
ekologiska gödslingsstrategin, men det
gäller att använda den i rätt situationer
och till rätt grödor för att få ett så bra
ekonomiskt utfall som möjligt. n
9
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Går det att minska fosforgöds
Att kombiså majs med fosfor
är en sedan länge beprövad
strategi och görs oavsett markens P-AL-tal. I ett tvåårigt
projekt har olika gödslingsstrategier testats för att se
om en smartare placering av
fosforn, alternativt ökad tillgänglighet av markens fosfor
kan bidra till ett lägre behov.

Den vanliga odlingsrekommendationen är att kombiså 100
kilo MAP per hektar oavsett
fosfortillståndet i marken, vilket motsvarar 23 kilo fosfor
per hektar. Med ett näringsbehandlat utsäde kommer man
istället ner på några 100 gram
fosfor per hektar. Kostnaden
för att kombiså fosfor beräknas till cirka 500 kronor per
hektar, en kostnad som borde
kunna reduceras om andra alternativ visar sig fungera bra.
Utsädesbehandlingar

I projektet har olika produkter testats, som både finns tillgängliga på marknaden och
är ekonomiskt möjliga att använda. Tre olika näringsbetningsprodukter; Norotec
WinterCrop (6 och 12 liter per
ton) och två produkter från
Yara användes. Dessutom testades Star Cover, en bakterieprodukt som gör befintligt
fosfor mer lättillgängligt. Även
Salicylsyra som sänker pH direkt runt fröet testades, för att
se om det kan göra befintlig
10

Kombiså för hög skörd. Fält i Vanneberga 2018, med aningen mörkgrönare kombisådda parceller.

fosfor mer tillgänglig vid fröet.
Salicylsyra används i praktiken
som tillväxthormon till sticklingar. Amase, en bakterieprodukt som frigör näringsämnen
fanns enbart med 2018.
Som jämförelse har helt
obehandlat utsäde använts
utan fosforgödsling eller med
100 kilo kombisådd MAP.
Sorten var Ambition och de
olika leden har följts med mätning av plantantal, planthöjd,
datum för blomning samt
skördad mängd torrsubstans.
Fältegenskaper till projektet

Projektet har testats på fält
i östra Skåne, från Fjärlöv i
norr till Bollerup i söder på
tolv platser 2018 och tolv platser 2019. Ambitionen var att
välja ut fält i fyra kategorier;
tre fält med högt P-AL och

högt pH (IVb,V/7,5-8), tre
fält med högt P-AL och lågt
pH (IVb,V/6,5), tre fält med
lågt P-AL och högt pH (IIIIVA/7,5-8) och tre fält med
lågt P-AL och lågt pH (IIIIVA/6,5). Detta för att få en
uppfattning om utsädesbehandlingarna skulle svara
bättre under vissa förhållanden
i jorden. För en del fält togs
inför 2019 jordprover, för att
jämföra den traditionella P-AL
metoden med kalciumkloridextraktion som ingår i Eurofins Gödslingsguide-koncept
som kommer att presenteras i
ett senare nummer.
Resultat torråret 2018

Året 2018 var ett extremt torrt
år och till och med majsen
kände av torkan. Två fält
ströks och tio skördades. De

statistiska resultaten på de
sammanlagda fälten, visade
ingen signifikant skillnad mellan behandlingarna, förutom
salicylsyra som visade en signifikant lägre skörd. Två fält
stack dock ut, se tabell 1. Eljaröd med årets högsta genomsnittsskörd, visade en antydan
att Norotec WinterCrop gav
högst skörd och Vanneberga
med en tydlig kombigödslingseffekt, som syntes under hela
säsongen.
Tidig sådd 2019

Ett argument för näringsbetning är att vid tidig sådd, under kalla såförhållanden, skulle
viktiga näringsämnen finnas
nära fröet. Vid låga temperaturer växer grodden långsammare och näringsämnena blir
mindre tillgängliga i jorden.
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Text och bild: Magnus Nilsson, Hushållningssällskapet Skåne
magnus.nilsson@hushallningssallskapet.se

lingen i majsodling?
Under 2019 såddes tre försök i april, då medelmarktemperaturen var över tio grader.
I maj sjönk markmedeltemperaturen till under åtta grader,
med kalla nätter. I ett av dessa
försök finns det en tendens till
att näringsbetningarna gav en
något högre skörd. Över lag
fanns det dock ingen signifikant skillnad i att behandla
utsädet med en näringsprodukt, jämfört med obehandlat utsäde under året 2019, se
tabell 2.
Hög skörd säkerställs

Inte något av de nio fälten visade någon signifikant skillnad, enligt SNK-test 5%
(presenteras med bokstäver), på
obehandlat utsäde och kombisått led, se tabell 2. Görs
jämförelsen med det svagare LSD-testet (Least Significant Difference), så blir det
en signifikant skördeökning
med kombisådd, i de fyra fälten med lågt P-AL värde. I de
fem fälten med högt P-AL så
blir det ingen signifikant skillnad med LSD-testet mellan
obehandlat led och det kombisådda, se tabell 2. Men eftersom resultaten inte är tydliga,
så pekar de mot att kombisådd
säkerställer en hög skörd. Ytterligare försöksår vore önskvärt för säkrare resultat och
därför har projektet sökt finansiering för ytterligare ett år. n

Eljaröd 2018
Skörd (kg ts/ha)
P-AL V, pH 5,9

Vanneberga 2018
Skörd (kg ts/ha)
P-AL IVB, pH 6,9

1 Utan startgödning obetat

17807 ab

14 849 a

2 Utan startgödn. mesurolbetat

17752 ab

13 250 ab

3 Kombisådd-obetat

17109 ab

17 324 c

4 Norotec (6 l/ton)

18200 ab

14 144 ab

5 Norotec (12 l/ton)

19613 b

13 273 ab

6 Yara F3501 (6 l/ton)

17658 ab

14 504 a

7 Yara F3493 (6 l/ton)

18412 ab

15 500 a

8 Starcover- mesurolbetat

17 700 ab

13 534 ab

16 358 a

12 117 b

17 866 ab

14 392 a

0,003

<0,001

Behandling

9 Salicylsyra 1 g/kg
10 Amase
p-värde (Newman-Keuls test)

SLUTSATSER
n Utsädesbehandling med salicylsyra sänker skörden.
n Näringsbetning ger ingen tydlig skördeökning.
n Kombisådd säkerställer en hög
skörd.

Projektet har finansierats helt av
Europeiska innovationspartnerskapet, EIP-Agri, med en budget på 2,8
miljoner kronor. I projektgruppen
ingår Hushållningssällskapet Skåne,
Yara, NoroTec, Scandinavian Seed,
HS Konsult och Eurofins Agro.

Tabell 1. Skörd (kg ts/ha) från fält Eljaröd utan statistisk säker skillnad
mellan behandlingarna förutom mellan behandlingarna 5 och 9. Fält
i Vanneberga visade dock en statistisk säker effekt av kombisådd.

Skörd (kg ts/ha)
9 försök

Skörd (kg ts/ha)
4 försök lågt P-AL

Skörd (kg ts/ha)
5 försök högt P-AL

1 Utan startgödning obetat

15466 ab

14516 a

16226 ab

3 Kombisådd 100kg MAP/ha

16330 a

15937 a

16645 a

4 Norotec Wintercrop 6 l/ton

15490 ab

14712 a

16113 ab

5 Norotec Wintercrop 12 l/ton

15168 b

14754 a

15498 ab

6 Yara F3501 6 l/ton

14970 b

14440 a

15394 ab

7 Yara F3493 6 l/ton

15040 b

14261 a

15664 ab

9 Salicylsyra 0,2 g/kg

14683 b

14577 a

14769 b

10 Salicylsyra 0,5 g/kg

12994 c

12665 b

13257 c

839,4

1285,9

1204,7

Behandling

LSD P=0,05

Tabell 2. Skörd (kg ts/ha) 2019, SNK-test (bokstäver). Alla statistiskt bearbetade nio fält, fyra fält med de
lägsta P-AL klasserna och fem fält med högsta P-AL klasserna.
11
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Fosforläckage – hur går det till?
Foto: Helena Aronsson

Sett till odlingens perspektiv
är fosforutlakningen försumbar på många jordar, i
medeltal endast drygt ett
halvkilo per hektar och år.
Men för en sjö gör det skillnad. Fosforhalterna i jordbrukslandskapets diken och
bäckar är så pass höga att de
bidrar till övergödningen. Åtgärdsarbetet mot fosforförluster är viktigt, men det är
en utmaning att arbeta med
fosforåtgärder, inte minst
för att förlusterna uppträder
väldigt varierat exempelvis
beroende på jordart och
väder.

Skiftar färg. Under högflödesperioder blir vattnet ofta grumligt av alla
jordpartiklar som för med sig fosfor via dräneringssystem och via ytavrinning.

Utlakning styrs av jordart och marktäckning
1,0
0,8
0,6

Fosforförluster kg per hektar och år
A

1,0

Utlakning löst P
Utlakning partikel-P
Ytavrinning löst P
Ytavrinning partikel-P

0,2

0,2

vall

Sandy loam (låg lerhalt)

A

0,6
0,4

vårkorn

B

0,8

0,4

0,0

Fosforförluster kg per hektar och år

0,0

vårkorn

vall

Silty clay loam (mellanlera)

Fosforförlusterna sker främst genom dräneringssystemen, men även
genom ytavrinning, i löst eller partikelbunden form. Storlek och fördelning beror till stor del av jorden, men även på om marken är vinterbevuxen eller inte. Resultaten kommer från modellberäkningarna av
utlakning från Sveriges åkermarker som rapporteras till Helcom (Johnsson m.fl., 2019).
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Ofta kan man se direkt på ett
bäck- eller dräneringsvatten
om fosforhalterna är höga genom att det är gulgrått och
grumligt. I lerjordsområdena
transporteras fosfor till stor
del i form av små leraggregat
eller fria partiklar som är fosforrika. Partiklarna kommer
ofta från matjorden, men har
letat sig ned till dräneringsledningarna i markens porsystem. Väl i vattnet, eller efter
att ha sedimenterat, kommer
fosfor så småningom lösas och
bli tillgängligt för växter och
alger.
Halten löst fosfor är ofta låg

Dräneringsvatten har ofta
låga halter av löst fosfor, det
vill säga växttillgänglig fosfor
i form av fosfater. Det beror

på att markvätskan innehåller väldigt lite fosfat, det binds
till bland annat hydroxider på
partiklarnas ytor. Det avrinnande vattnet i sandjordar är
ofta klart som dricksvatten,
och utlakningen är nästan alltid mindre än från lerjordar
och består till större andel av
fosfatfosfor, se figurer.
På ytan eller genom marken?

När det börjar rinna vatten
i erosionsfåror på åkern kan
man dra slutsatsen att fosfor
är på väg ut mot vattendragen. Fosforförluster via ytavrinning utgör, enligt beräkningarna av utlakning från
Sveriges åkermarker, cirka 20
procent av de totala fosforförlusterna. Men när de väl
uppträder kan de vara av stor
betydelse och det är viktigt
att skydda erosionskänsliga
platser på till exempel struktursvaga lerjordar och finmo/
mjälajordar.
Att bedöma vilken typ av
fosforförluster som kan uppstå, var de uppstår och när det
sker är viktigt för att ta till rätt
åtgärd där den bäst behövs.
Att känna till erosionsförhållanden och markens fosforinnehåll är exempelvis viktigt.
Under vissa omständigheter
kan halterna av löst fosfor öka
i dräneringsvattnet. Exempelvis om en mark har stort fosforinnehåll (högt P-AL-tal),
eller om mycket fosfor nyss
tillförts med gödsel.
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Forskning pågår

På SLU bedrivs, liksom internationellt, forskning för att
bättre förstå hur vi ska kunna
ge råd som optimerar växternas tillgång till fosfor och
minimerar förlusterna till miljön.
Vi vet att värdet för P-AL
i förhållande till mängden ALlösligt järn och aluminium i
marken ger en indikation på
markens förmåga att buffra
mot fosforläckage. En järnrik
alv kan till exempel skydda
länge mot läckage, även om
fosforhalten i matjorden är
hög. På samma sätt kan också
en alv bli källa till fosforläckage om fosforhalten och
fosformättnadsgraden är hög.
Genom kartläggning och analys av olika jordar hoppas vi så
småningom att bättre kunna
förklara hur halter i marken,
grödors fosforbehov och risk
för utlakning hänger ihop för
svenska jordar.
I vilka former fosfor förloras från marken är också
något som undersöks i forskningsprojekt. Var i markprofilen partiklar sätts i rörelse, och
hur partikel- eller aggregatstorlek, samt typ av lermineral
påverkar transporten är exempel på frågeställningar. Målet
med att bättre förstå processerna är att kunna ge råd för
åtgärder.
Annat tänk än för kväve

För minskat kväveläckage

finns det mycket man kan
göra genom planering av
gödsling, jordbearbetning
och växtföljd – kort sagt åtgärder på fältet. För att arbeta
med fosfor behöver man ofta
zooma ut, och se fältet i landskapsskala. Skyddszoner på
utvalda platser inom fältet och
längs diken, eller en fosfordamm är exempel på åtgärder
som kan vara effektiva och
viktiga där partiklar kommer
i rörelse.
Vad de flesta, till och med
forskarna, är eniga om är att
en bra markstruktur är viktig både för produktion och
miljö. Det vill säga en jord
med stabila aggregat som inte
faller sönder i små lättrörliga
partiklar och som gynnar
jämn och bra infiltration för
regnvattnet. Det skyddar mot
både ytavrinning och läckage.
Därför har strukturkalkning
blivit en viktig fosforåtgärd.
För en struktursvag lerjord
kan den ge positiv inverkan
både genom att vattnet blir
klarare och grödan bättre. I
ett pågående utlakningsförsök
på mellanlera i Halland har vi
dock ännu inte kunnat påvisa
minskad fosforutlakning efter
en kalkning som gjordes med
8 respektive 16 ton strukturkalk (15 procent CaO) per
hektar, hösten 2018.
Fångar nitrat men inte fosfat

En fånggröda som kan ge en
fantastiskt bra effekt

Foto: Pär Aronsson

Text: Helena Aronsson, Sveriges Lantbruksuniversitet
helena.aronsson@slu.se

Bevuxen zon. På mjälajord där erosion lätt
uppstår på sluttande fält, kan en skyddszon
vara ett skydd för bäcken. Höstvetegrödan
på detta fält i västra Dalsland skyddade
inte mot erosion.

Följer dräneringsflöden
80

Avrinning mm/månad
Ej löst fosfor, g/månad (främst
partikelbunden)

60

löst fosfor g/månad (fosfatfosfor)

40

20

0
maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mar

apr

Utlakning av näringsämnen följer samma mönster som dräneringsflödena och är ofta liten under sommaren. Här visas mätta medelvärden
av avrinning och fosforutlakning för sju år i ett av SLU:s långliggande
utlakningsförsök på styv lera vid Lanna försöksstation.
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Foto: Lisbet Norberg

mot läckage av nitrat påverkar
inte fosfatläckaget enligt
våra mätserier på lätta jordar
i utlakningsförsök i Halland,
Västergötland och Skåne, där
fosfatläckaget är litet i sig. En
vinterväxande eller perenn
gröda kan däremot skydda
från förluster av partikelbunden fosfor, genom att markytan skyddas, se figur s 12.

Vill du läsa mer?
n NLeCCS – ett system för
beräkning av läckage
av näringsämnen från
åkermark, Johnsson m.fl.
2019.
n Effekter av åtgärder mot
fosforförluster från jordbruksmark och åtgärdsutrymme, Aronsson
m.fl. 2019.
n Utlakningsförsök med
vintergrön mark 1993–
2017, Aronsson m.fl.
2018.

s

Uppsamling. I SLU:s utlakningsförsök provtas dräneringsvattnet
från varje försöksruta. Här i ett försök med strukturkalkning på Lilla
Böslid i Halland.

Vad händer om man slutar plöja?
Jordbearbetning på våren istället för på hösten eller direktsådd kan potentiellt minska
förlusterna av fosfor genom att
marken skyddas mot erosion.
Det samverkar dessutom med
minskat kväveläckage, se tabell. Men så fort man sätter
ett redskap i marken på hösten
bryts skyddet.
I ett utlakningsförsök på
lerjord vid Lanna försöksstation i Västergötland jämfördes

under tio år konventionell
höstplöjning med ytligare jordbearbetning med stubbkultivator, utan att se skillnader i vare
sig kväve- eller fosforläckage.
Under 2018 lades ledet med
reducerad jordbearbetning om
till direktsådd som nu jämförs
med höstplöjning i tre upprepningar. Det är först när markens struktur stabiliseras som
vi kan börja förvänta oss att se
skillnader som beror av själva
Lätt genomsläpplig jord, ingen erosion

N

Partikel-P

Löst P

direktsåddsystemet.
Internationella studier
visar att man kan räkna med
minskade partikelförluster
av fosfor, men att läckaget av
löst fosfor kan öka. Det kan
bero på att man fått ett stabilt
och kontinuerligt porsystem
från markytan och nedåt, som
snabbt kan transportera fosfat om det finns tillgängligt.
Genom att direktsådda system
ofta har anrikning av växtrester
Lätt jord, erosionsbenägen

N

Partikel-P

Fånggröda över vinter

God

God

Vårbearbetning

God

God

God

Direktsådd

God

Neg

God

God

Reducerad jordbearbetning

Viss

Neg

Viss

och organiskt material i markytan finns där förutsättningar
för fosfatbildning. Att avbryta
en direktsådd mark med plöjning då och då skulle kunna
minska fosforläckaget, genom
att man bryter kontinuiteten hos transportvägarna ned
genom marken. Detta hoppas
vi kunna få svar på så småningom. n

Lerjord

Löst P

Neg

N

Partikel-P

Löst P

God

God

Neg

Var*

God

Neg

Var*

God

Neg

Neg

Plog eller inte? Sammanfattning av fånggrödors och jordbearbetnings effekter på kväveläckage och fosforförluster från Aronsson m.fl., 2019.
God = god effekt, Viss = viss effekt, Var = effekt varierar beroende på lerhalt, Neg = ökade förluster *Ingen förväntad effekt på styv lera
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Revystar XL
Revytrex
®

®

Nyhet
Nya unika Revysol
svampmedel i stråsäd
®

■ Effektiv svampkontroll
■ Kurativ- och preventiv
effekt, speciellt mot
Septoria
■ Snabbt upptag i plantan
och god långtidseffekt
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Svavelgödsling påverkar inte
skörd och kvalitet
Åkerböna är en viktig fodergröda i
ekologisk produktion, där fodervärdet
bestäms av mängden råprotein och sammansättningen av aminosyror. Kan tillförsel av svavel påverka skördens storlek
och aminosyrorna i åkerböna?

Svavel (S) är ett viktigt makronäringsämne,
som tillsammans med kväve och fosfor är
viktiga beståndsdelar för aminosyrasammansättningen och bildandet av proteiner
i växten. Svavel är också viktigt för skördenivån, och eftersom nedfallet från luften
idag har en låg andel svavel, innebär det ett
behov av svavel till krävande grödor i växtföljden.
I den ekologiska odlingen tillförs svavel till stor del med stallgödsel eller med
andra organiska gödselmedel såsom Vinass och biogödsel (rötrester). Ben- eller
köttmjöl däremot innehåller relativt små
mängder svavel. Samtidigt är det svårt att
beräkna mineralisering och immobilisering
av svavel i marken eftersom 95 procent är
organiskt bundet. Brist på svavel kan bland
annat hämma kvävefixeringen hos baljväxter vilket minskar tillväxten samtidigt som
bristsymtomen kan vara otydliga.

motsvarande 20 respektive 40 kg svavel
per hektar, före sådd. Rutvisa klippningar
gjordes i begynnande blom (DC 60) och
grönmassan vägdes. Genom att bestämma
torrvikten (ts), kunde tillväxten uppskattas i de olika leden. Försöket tröskades vid
mognad och prover togs ut rutvis för bestämning av råproteinhalt samt aminosyrasammansättning. Projektet finansierades av
Jordbruksverket.
Skördeskillnader uteblev

Svaveltillförsel ökade inte skörden och det

Inget gödslingsbehov

Svaveltillförseln i åkerböna gav i försöket 2017 en signifikant ökning i svavelkoncentration i grönmassan. Under 2018
var det dock bara tillförsel av 40 kg S per
hektar i form av kieserit som gav ett större
svavelupptag i genomsnitt över försöksplatserna.
Svavelhalten i grödan ökar signifikant
vid svavelgödsling men försöksserien visade inget samband mellan svavelupptag och
mängden grönmassa, och det fanns därmed inget direkt gödslingsbehov.
Kväveupptaget påverkades inte av svavelgödslingen och N/S-kvoten förblev oförändrad för de olika behandlingarna.

Klippning och skörd

Under 2017 och 2018 genomfördes åtta
fältförsök i Östergötland, Skåne, Västergötland och Närke, i syfte att undersöka effekten av svaveltillförsel i åkerböna, samt för
att kunna utveckla gödslingsrekommendationer för ett foder med hög avkastning
och kvalitet. Svavel tillfördes som kieserit
(MgSO4) eller gips (CaSO4) i två nivåer,
16

fanns inga signifikanta skillnader i skörd
mellan behandlingarna. Däremot var skillnader mellan försöksplatserna tydliga med
platsspecifika skillnader i skörd båda odlingsåren, se tabell. Växtsäsongen 2018
påverkades av torka som resulterade i låg
skörd i de flesta grödor. Åkerböna är generellt mycket känslig för torka och både
tillväxt och skörd i 2018 års fältförsök var
lägre jämfört med 2017.
Analyser av råproteinhalt, råproteinskörd samt aminosyrainnehåll påvisade
heller inga signifikanta behandlingseffekter.

Flera samverkande markprocesser
Fick tillräckligt. Svavelgödsling hade ingen
påverkan på skörden i försök utan den berodde mer på hur odlingslokalen gödslats
tidigare och hur nederbörden varit.

Tillgängligheten av svavel för grödan beror
på flera samverkande processer i marken.
I en tidigare svensk studie påvisades inga
samband mellan markkemiska egenskaper
och svavelomsättningen, utan att en högre

Arvensis 01 • 2020

Text: Zahra Omer, Eva Edin, Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult AB, Elisabet Nadeau, SLU &
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n Sulfur Cycling in Swedish Arable Soils.
A Chemical Perspective, Boye, K. 2011.
n Sulphur demand, uptake and fertilization
of Vicia faba L. under field conditions,
Pötzsch F, Lux G & Schmidtke K. 2018

SVAVEL...
initial sulfathalt och en ökande kol-kvävekvot bidrog till en minskning av mineraliseringen av organiskt svavel och tillfört
mineralsvavel.
Skillnaden i skördenivå mellan försöksplatserna kan troligen förklaras av
tidigare gödsling på platsen och lokala
nederbördsskillnader. Fält med hög avkastning hade tidigare gödslats med stallgödsel. Exempelvis tillfördes försöksfältet
i Östergötland (2017) nötflyt 2015 och
Biofer 2016. Stallgödsel ökar svavelomsättningen jämfört med fält utan tillförd

stallgödsel. Vi kan anta att mikroorganismerna i stallgödseln bidrog till mineralisering av S både i gödsel och jord.
Leveransen av svavel var därmed tillräcklig
för skörd och fodervärde hos åkerböna på
de ekologiska fält som ingick i projektet.
Liknande slutsatser kunde dras i en tysk
studie i åkerböna, där svavelgödsling inte
bidrog till ökad skörd, men att odlingsplatsen, däribland nederbördsmängden,
var avgörande. n

är tillgängligt för växten i form av sulfatjoner (SO42-) lösta i vattnet och tas upp
via vattenflödet med ett så kallat ”mass
flow”, vilket innebär att upptaget är beroende av markfukt. Tillgängligheten i
rotzonen påverkas starkt av bevattning
och nederbörd. Markförrådet av sulfatjoner påverkas av markens egenskaper
och hur mycket som frigörs via mineraliseringen av organiskt material. Organiskt bundet S binds ofta till lermineral
eller innesluts i jordaggregaten, vilket
försvårar mikroorganismernas nedbrytning till växttillgängliga sulfatjoner.

Små skillnader i försök
2017
GrönSvavelSvavelmassa
koncentration upptag
(ton ts ha -1)
(% av ts) (g S av ts ha -1)

Avkastning
(kg ha -1)

2018
GrönSvavelSvavelmassa
koncentration
upptag
(ton ts ha -1)
(% av ts)
(g S av ts ha -1)

Avkastning
(kg ha -1)

Plats		
									
					
Närke
5,2 b
0,29 a
14,9 b		
3080 d
2,5 b
0,17 a
4,3 a		
850 a
Västergötland
1,5 c
0,18 b
2,6 c		
3943 c
1,7 c
0,13 b
2,3 b		
*
Östergötland
9,5 a
0,19 b
18,0 a		
5531 a
2,2 a
0,12 bc
2,6 b		
1478 b
Skåne
*		
0,18 b
*		
4451 b
3,7 b
0,11 c
4,0 a		
2267 c
p
<0,001
<0,001
<0,001		
<0,001
<0,001
<0,001		
<0,001		
<0,001
Behandling																
Obehandlad
5,7		
0,18 c
11,6		
4333		
2,6		
0,123 b
3,0 b		
1535
Gips 20 kg ha-1
5,3		
0,20 b
11,4		
4308		
2,5		
0,129 ab
3,4 b		
1581
Gips 40 kg ha-1
5,8		
0,22 ab
13,1		
4227		
2,3		
0,134 ab
3,1 b		
1592
Kieserit 20 kg ha-1
5,4		
0,21 ab
11,9		
4265		
2,4		
0,129 ab
3,1 b		
1519
Kieserit 40 kg ha-1
5,0		
0,23 a
11,3		
4122		
2,6		
0,146 a
3,7 a		
1430
p
ej signifikant
<0,001
ej signifikant ej signifikant ej signifikant
<0,001
<0,05
ej signifikant
Skörd av grönmassa av åkerböna Julia 2017 och Tiffany 2018 (torrvikt, ts), svavelinnehåll vid begynnande blomning samt avkastning av bönor
(15 % vattenhalt) från fyra försöksplatser per år med olika behandlingar av svaveltillförsel i fältförsök 2017 och 2018. Resultaten är presenterade
som medelvärde fältvis respektive medelvärde för varje behandling från alla fält årsvis. * Försöket ej vägt för torrvikt respektive ej skördat
17
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Direktsådd kan minska renkavlen
Plöjning har ofta sagts vara det bästa i
kampen mot renkavle men ett långliggande försök i nordvästra Skåne pekar på
att det inte är så i det långa loppet. Försöket startades 2012 med den treåriga
växtföljden höstvete, höstvete och vårkorn. Inför vårkornet höstplöjs alla led
medan jordbearbetningen inför höstvetesådden varierar från plöjning och reducerad bearbetning till direktsådd.
Lite överraskande visade det sig relativt snart att renkavlen minskade i ledet
med direktsådd höstvete. Resultaten bekräftas av de årliga undersökningarna
av fröbanken i marken. Efter två växtföljdsomlopp är det stor skillnad på alla
undersökta djup, 0-5 cm, 5-15 cm och
15-25 cm. Störst skillnad är det i ytskiktet, 0-5 cm, med 10 gånger fler frön per
kilo jord i ledet som plöjs varje år jämfört
med ledet där höstvetet etableras plöjningsfritt.

ledet kom upp under våren och producerade betydligt färre frön per ax än höstgrodda plantor.
Beroende av glyfosat

Forskarna vill dock inte redan nu dra slutsatsen att direktsådd är en effektiv åtgärd
mot renkavle för alla. Till exempel har det
plöjts inför vårkorn i samtliga led i försöket. Det kan alltså vara kombinationen av
direktsådd och plöjning som ger den positiva effekten. Kommande år ska även vårkornet direktsås så det får vi svar på så
småningom. En annan viktig aspekt är
att utan glyfosat krävs alternativa metoder
för att avdöda renkavleplantor innan sådd
utan att stimulera ytterligare groning.
Växjö-möte, Anders TS Nilsson m.fl.,
dec 2019
40

Täckningsgrad av renkavle våren 2019, %

30

Farligast på ytan

En förklaring till de positiva resultaten för
direktsådd är att drösade frön som ligger
ytligt, gror i stor utsträckning och kan bekämpas med glyfosat innan sådd av höstvete. Frön på ytan är också mer utsatta
för väder och vind samt insekter, fåglar
och smågnagare. Forskarna såg också att
många renkavleplantor i det direktsådda

20
10
0

Plöjning

Reducerad
bearbetning

Direktsådd

Uthållig. I försöket i nordvästra Skåne fanns
mindre renkavle i den direktsådda höstveten
efter sex år med strategin.

Spetsa din ﬂyt- eller biogödsel med
extra kväve! Få ett optimerat gödselmedel
till gårdens och/eller grödans behov
Amoniumsulfat 21% NH4-pris från 5,71:- exkl. frakt
24% svavel medföljer kostnadsfritt.
Biospets – ett ﬂytande koncentrerat grönt alternativ
med 15-20 kg NH4/ton + P, K & S mm.
Slavko Vuksanovic, 0708–46 99 06
www.biototal.se
Facebook.com/biototal
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Olika gödselregler
runt Östersjön

Skonsam gödselkörning
lönar sig

En jämförelse av miljölagstiftningen för växtnäring i länderna runt Östersjön visar på
både likheter och skillnader.
Likheter kan bero på medlemskapet i EU där alla, utom
Ryssland, måste underkasta
sig EU:s nitratdirektiv. Där
ingår regler för lagring av
stallgödsel, förbud mot vinterspridning och paragrafen om
max 170 kilo kväve per hektar
och år för organisk gödsel.
Skillnader mellan länder
är mer lärorika att läsa om än
likheter och här är några:
n I Tyskland krävs årlig växtnäringsbalans med max 50
kilo kväve per hektar i överskott som genomsnitt över en
treårsperiod. För fosfor max
10 kilo per hektar i överskott
beräknat över sex år.
n Sverige, Estland och Danmark är de enda som har generell lagstiftning med tak för
organisk fosforgödsling med
22, 25 respektive 30-39 kilo
fosfor per hektar och år.

Markpackning är en stor
fråga, särskilt när det gäller
gödselkörning med tunga maskiner och många överfarter
på samma fält. Det står klart
att ju snällare vi är mot jorden
genom att ha lågt lufttryck i
däcken samt låg belastning
per axel, desto bättre potentiell avkastning kan vi få tillbaka. Samtidigt som det finns
många lösningar på hur gödseln kan köras ut så skonsamt
som möjligt, är det vanligaste ekipaget i Danmark en
300-400 hästars traktor med
25-30 tons gödseltunna.

n I Estland är det lag på hur
mycket mineralgödselkväve
som får tillföras en gröda vid
en viss förväntad skörd, exempelvis 100 kilo kväve till vårkorn som avkastar 5 ton.
n I Finland finns en miljöersättning om lantbrukaren
kör en maximal kvävegiva per
gröda. Givan beror på markens mullhalt som måste analyseras vart femte år.
Greppa Näringen Nyhetsbrev,
jan 2019

tio procent förtjänst för maskinstationen. Körningen sker
främst på gräsmark. Slutsatsen
är att det kan kosta mellan
150 och 300 danska kronor
extra per hektar att använda
sig av exempelvis självkörande gödselspridare. Enligt
Annette Vibeke Vestergaard,
Seges, motsvarar merkostnaden ungefär 100-200 kilo per
hektar och över en flerårsperiod ser det riktigt bra ut.
Maskinbladet 15 januari 2020

Räknar på maskinstation

Olika regler. Sverige, Estland och
Danmark är de enda som har tak
för organisk fosfor per hektar
och år.

På Plantekongresen i Herning
presenterades en beräkning
som Henning Sjørselv Lyngvig, Seges gjort och som visar
på att skonsam gödselkörning
lönar sig. Man har räknat på
kapacitet, timpris, transportpriser och lön med utgångspunkt från ett antal danska
maskinstationer, därtill även

Vårkorn Nyhet 2020!

alt!
I provning för m

Ellinor

Tungt. Med lättare maskiner
finns pengar att tjäna i längden,
eftersom markpackningen kan
minimeras.

Frisk
Hög avkastning
Långt strå

www.scandinavianseed.se
Arvensis 27 jan 2020 - Ellinor.indd 1
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1.

2.

3.
1. Fullbildad bönsmyg
2. Bönsmygsägg på balja, syns
som små vita streck.
3. Angripna bönor med stora utgångshål efter bönsmyg och små
ingångshål.

Foto:
1. Växtskyddscentralens bildarkiv
2 & 3. Jonna Wiklund

Bönsmyg i åkerböna

– ett ständigt ökande problem
Torkåret 2018 gynnade
alla insekter och inte minst
bönsmygen. Förutom låga
skördar var en mycket stor
andel av bönorna angripna
av bönsmygen vilken efterlämnar de karaktäristiska
hålen i bönan. Problemen
fortsatte in i 2019 med en
mycket stor äggläggning och
stora angrepp även i skörden.
Hur ser utvecklingen ut och
vilken betydelse har angreppen?

20

Bönsmygen, Bruchus rufimanus, är en skalbagge som specifikt angriper åkerböna. Den
angriper inte vad vi vet ”Phaseolus-bönor” som bruna bönor,
kidneyböna eller svarta bönor.
Den fullbildade bönsmygen
flyger in i fälten då baljorna
bildas och lägger ägg på baljorna. När ägget kläckts borrar
sig larven in i bönan och lever
där i cirka tre månader innan
den ombildas, först till puppa
sedan till färdig skalbagge.
Skalbaggen borrar sig ut ur
bönan och då bildas ett karakteristiskt hål. Bönsmygen övervintrar på skyddade platser i
landskapet, under exempelvis
bark eller växtrester. Den kan
också övervintra i bönan och
då spridas vidare med utsädet
till nya fält.

Bönsmygen är importerad

Odlingen av åkerböna, ärter
och vicker har enligt Jordbruksverkets statistik varierat mellan 17 000 hektar upp
till 56 000 hektar under åren
2000–2018. Hur stor del som
är åkerböna vet vi inte men
andelen åkerböna har troligen ökat speciellt i Mellansverige. Under samma period
har angreppen av bönsmyg
ökat. Troligen har skadegöraren kommit in i landet i samband med handel med utsäde.
Jordbruksverket konstaterade
ett fynd av bönsmygen första gången 2008 i Skåne och
utvecklingen har sedan gått
snabbt. Det har rapporterats
stora angrepp av bönsmyg från
2009–2010 och framåt både i
Skåne och Mellansverige. Idag

finns bönsmygen spridd över
stora delar av södra och mellersta landet.
I de inventeringar som är
gjorda av Växtskyddscentralerna och andra företag har
prover i växande gröda samlats
in både före skörd och i den
tröskade skörden. Där syns
det att angreppen ökat tydligt
sedan 2016 då insamlingen
startade. I figur 1 visas utvecklingen av angreppen i medeltal per år.
Angrepp kopplat till utsädet

Under 2018 gjordes en undersökning av Jonna Wiklund,
Hushållningssällskapet Östergötland, för att se hur utsädesangreppen påverkar
fältuppkomsten och även hur
sambandet mellan angrepps-
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En fortsatt ökande trend?
50
45

Utsädesangrepp påverkar inte skördeangrepp
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Figur 1. Andelen angripna bönor i insamlade prover strax före skörd
och i skörden under åren 2016–2019 huvudsakligen i Mellansverige, där
antal prov visas i stapeln. Det är en tydligt ökande trend och 2018 var
det troligen extra höga angrepp på grund av vädret, vilket också bidrog
till de mycket låga skördarna. I Mellansvenska frökontrollens grobarhetstester av skörd 2019 var 100 procent av de analyserade proven
angripna av bönsmyg med i genomsnitt 21 procent angripna bönor,
i slutet av november. Det är svårt att veta om angreppen kommer att
fortsätta att öka eller plana ut.

graden i utsädet kan korreleras
till angreppet i skörden. Nio
fält med geografisk spridning i
Östergötland valdes ut och utsädesprover samlades in och
analyserades för bönsmygsangrepp. I fält räknades
uppkomna plantor på slumpmässigt utvalda platser. Efter
skörd samlades skördeprover in
och analyserades med avseende
på bönsmygsangrepp.
Undersökningen visar
dålig korrelation mellan angrepp i utsäde och i skörd,
figur 2, vilket tyder på att
bönsmygen finns etablerad i
landskapet. Ett av utsädesproven hade inget angrepp men
det var ändå nästan 50 procent
angripna bönor i skörden. I
de två fält med lägst angrepp
i skörden var såtidpunkten

senast, ungefär 15 maj. Det
stämmer överens med tidigare
studier. Sen sådd skulle kunna
vara en väg att minska angreppen men eftersom åkerbönan
har en sen mognad är det svårt
att använda i praktiken.
Uppkomsten undersöktes
och den påverkades inte av
angreppsgraden av bönsmyg.
Uppkomsten varierade från 70
procent till 110 procent uppkomna plantor, jämfört med
antalet sådda grobara frön,
oberoende av hur stort angrepp
det var i utsädet.
Påverkan på grobarheten

Marianne Wikström, Agroplantarum, gjorde en undersökning på åtta olika partier
av åkerbönsutsäde, där bönsmygsangreppets påverkan
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Figur 2. Angrepp av bönsmyg i utsäde respektive skördeprov från nio
olika gårdar i Östergötland 2018. Man kan inte se något samband mellan utsädesangrepp och angrepp i skörden.

Grobarheten sänks i angripna bönor
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Figur 3. Grobarhet i friska respektive angripna bönor i åtta olika partier
av åkerbönsutsäde.
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på grobarheten undersöktes. Åkerbönor med och
utan bönsmygsangrepp sorterades fram och jämfördes sedan i groningstest och
skjutkraftstest i sand. Vid
skjutskraftstestet stressades
groddarna med vecka av låg
temperatur (10 °C) och ett
extra lager med sand. Proverna
var slumpmässigt utvalda och
bestod av olika sorter från
2016 och 2017 års skörd. Angreppsgraden var i genomsnitt
27 procent, med en variation
mellan 10 och 69 procent.
Grobarheten varierade
kraftigt mellan partierna, se
figur 3. I genomsnitt var det

27 procent lägre grobarhet i
angripna bönor jämfört med
friska. I vissa partier var dock
skillnaden mycket stor, upp till
50 procent. I flera av partierna
kunde svampangrepp observeras, både i hålen på bönan och
på sanden vid testerna. Hålen
i bönorna gör det troligen lättare för svampen att angripa
bönan. Vid skjutskraftstestet
blev resultaten nästan detsamma som vid grobarhetstestet. Tusenkornsvikten undersöktes och var i genomsnitt
nio procent lägre i de angripna
bönorna. n

Sammanfattningsvis
n Inventeringar visar att angreppen ökade från 2016 till 2019.
n Slutangreppet av bönsmyg i skörden påverkades inte av hur

angripet utsädet var vilket indikerar att bönsmygen är så
pass etablerad i landskapet att betydelsen av angrepp i utsädet minskar.
n Bönsmygsangrepp gav i genomsnitt 27 procent sämre grobarhet i angripna bönor. Risken för dåliga utsädeskvaliteter

ökar och det är mycket viktigt att analysera utsädet.
n Fältuppkomsten verkar inte påverkas om utsädesmängden

anpassas efter den analyserade grobarheten.
n Strategier för att undvika angrepp är svåra att se. Ett odlingsupphåll i en hel region skulle kunna vara en väg eftersom bönsmygen endast angriper åkerböna och därmed

inte skulle överleva utan åkerbönsodling. Det kräver dock
en stor uppslutning från alla parter.

– Proffs på spannmålshantering!

SVENSKA ANTTI Strängnäs 0152-180 20 Regionkontor Syd 044-21 36 00 Regionkontor Väst 033-15 03 36 www.svenska-antti.se
22

Arvensis 01 • 2020

Danska kemnyheter vid Plantekongresen
Insekticidbetning med Lumiposa från Corteva är inte registrerat i varken Danmark
eller Sverige men förekommer
i officiella försök och importerat utsäde betat med Lumiposa får användas i båda
länder. Det nya betningsmedlet används bland annat mot
rapsjordloppa och kålflugans
larver i höstraps. Betningen
skyddar plantans kritiska period fram till DC 13.
Det verksamma ämnet
cyantraniliprole har ingen
korsresistens med andra insekticider i raps och medverkar
till att reducera risken för utveckling av pyretroid-resistens.

I en dansk försöksserie hos
lantbrukare gav fält med Lumiposa-betning i genomsnitt
en merskörd på 8,7 procent
jämför med obetade fält.
Balaya matchar SDHI-medlen

Fungiciden Balaya från BASF
med den nya triazolen Revysol (mefentriflukonazol), förväntas godkännas i Danmark
i början av 2020. I Sverige
kommer Revysol att lanseras i
produkterna Revystar XL och
Revytrex som börjar säljas i
vår. Förutom Revysol, innehåller dessa produkter även
Xemium, som tillhör SDHIgruppen. Balaya är däremot

SDHI-fri och verkar klara sig
bra i danska försök, speciellt
mot Septoria. I ett försök från
2019 gav 0,75 liter Balaya en
merskörd på 104 kilo per hektar jämfört med 0,5 liter Propulse. Enligt Lise Nistrup
Jørgensen på Aarhus universitet bör dock Revysol-produkter användas endast en gång i
grödan trots att etiketten
tillåter två behandlingar.
Förstärkning av Cossack

Till 2021 har danskarna en
upphottning av Cossack OD
att vänta när den förstärks
med thiencarbazon (TCM),
en ny ALS-hämmare, vilken

ska ge bättre effekt på örtogräs
och svårbekämpade gräsogräs i
höstvete, rågvete och råg. Cossack + TCM förväntas ha god
effekt på åkerven, flyghavre,
rajgräs och vitgröe samt baldersbrå, trampört, åkersenap
och våtarv.
Behandling ska ske vid
samma tidpunkt som med
vanlig Cossack, det vill säga
i DC 20-32, i ogräsets tidiga
tillväxtstadium. Det gäller
dock att härda ut, effekterna
visar sig inte direkt utan det
kan dröja upp till en månad
innan ogräset vissnat ner helt,
enligt Bayer.
Plantekongres 2020

Livscykelanalysen
ska jordbruksanpassas
Kvävegödsling kan både bidra
till övergödning, men också
minska den genom en ökad
skörd som i sin tur bidrar till
en effektivare resursanvändning och till att binda
kol i marken. Var
gränsen går mellan
positiva och negativa
miljöeffekter beror
delvis på odlingslokalens egenskaper.
I en avhandling av
Kajsa Henryson, SLU undersöks hur verktyget livscykelanalys (LCA) skulle kunna
utvecklas för att på ett bättre
sätt utvärdera miljöeffekterna
av kvävegödsling. En LCA
väger ihop samtliga utsläpp
under en livscykel för en pro-

dukt eller aktivitet och slutsatser kan sedan dras utifrån
dess miljöpåverkan. Metoden
är idag inte anpassad till att
användas i jordbrukets komplexa processer som påverkar odlingsplatsen,
som klimat och jordart, och därför behöver mer detaljerade
modeller användas.
Kajsa Henryson har i
sin avhandling även tagit
fram en metod för att inkludera den bördighetseffekt
som tillkommer med en ökad
skörd vid kvävegödsling.
Greppa Näringen,
nov 2019

Enkla lösningar för dig
Allt du behöver i ett paket:
• Rörelsekonto för in- och utbetalningar
• Bankkort Företag
• Bankgironummer
• Betaltjänst för in- och utbetalningar i
internetbanken
• Placeringskonto
• Internettjänster
• Mobilapp
• Engagemangsbesked en gång per år
Vi hjälper dig!

lansforsakringar.se
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När luften anfaller
Varje år rapporterar Viltskadecenter
skador på lantbruksgrödor orsakad av
fåglar. En statistik som avslöjar ökande
skador till följd av ökande populationer.
Vad gäller vid skada och hur ska lantbuket agera och förebygga skadan?

Vikten av att rapportera skador av betande
fåglar till Länsstyrelsen skrev Teresa Montras Janer och Malin Teräväinen om i Arvensis 8 2019. Det för att fylla kunskapsluckor så att forskare ska kunna ta fram de
effektivaste åtgärderna och för att minska
och dokumentera skadan för ett senare
ärende om eventuellt skadeståndsanspråk.
Är området ofta drabbat av fågelskador är det rimligt att förebyggande åtgärder vidtagits tidigt , då det inte är osannolikt att angrepp ska ske. Besiktningspersonen dokumenterar skadan och följer
grödans utveckling fram till skörd för att
senare ge ev ersättning. Detta gäller för
samtliga fredade fåglar som gör skada,
vissa gäss, svan och trana. Denna artikel
behandlar främst skador som orsakats av
gäss.
Skadeersättning

Möjligheten för ersättning finns för att
inte enskilda lantbrukare ska ta hela risken och kostnaden för arter som myndigheterna bedömt som skyddsvärda. För det
är just arter som har denna klassning och
i praktiken saknar allmän jakttid, som ersättning kan betalas ut för. Vissa undantag finns dock för marker i och i närheten
av olika reservat.
För de flesta arter av gäss finns det
ganska generösa tider som tillåter skyddsjakt över oskördad gröda. För dessa arter
ges det möjlighet till jakt och på så vis
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ligger en eventuell skada brukarens eller
jakträtttsinnehavarens ansvar, vilket då
inte lika självklart ger rätt till ersättning.
Är brukaren och jakträttsinnehavaren inte
samma person och meningsskilljaktigheter
finns om skada och jakt? Den diskussionen tar vi inte i denna artikeln men det är
en punkt att ta upp vid kommande förhandlingar om arrende.
Skadebild geografisk

Under 2018 betalade Länsstyrelsen ut
6,5 miljoner kronor i ersättning till förbyggande åtgärder som skrämsel och avledning samt till ersättning för skada av
fåglar. Tre miljoner av dessa är för skada
där trana och vitkindad gås står för cirka
1,5 miljon, flera andra gåsarter för en
miljon och resten svan, trana och gäss i
kombination. Den enskilt största skadeersättningen uppkommer för trana tätt
följt av vitkindad gås och sedan grågås.
Ersättningen har stadigt ökat under 2000talet för att toppa 2017 på totalt sju miljoner för skadeersättning.
Skadesituationen av gäss skiljer sig
geografiskt åt runtom i Sverige. De största
skadorna av gäss föreligger på hösten då
mängder av flyttfåglar navigerar mot södra
breddgrader och gör uppehåll så länge
maten är tillräcklig. Störst skador ser vi då
längs kusterna i södra och sydvästra
Sverige och längs de större sjöarna, se
kartbild.
Skrämsel måste varieras

Återkommande och kraftiga störningar på
en attraktiv födoplats för gäss, i form av
jakt, ljudskrämsel eller fordon, kan göra
så att platsen överges. Men förutsättningarna är att andra platser i närheten som erbjuder likvärdig trygghet och mat lämnas

ostörda. Det kan vara ett nyskördat sockerbets- eller potatisfält eller gräsmarker av
mindre värde. Gässens behov av mat är en
stark drift som gör den beredd att ta risker
om det kniper och således mindre skygg
för olika skrämselåtgärder.
Ofta väljer gässen större sammanhängande fält där de är trygga. Fältstorlekar mindre än sex hektar med intilliggande bruten vegitation i form av dike
eller träda, viltremiss eller liknande väljs
enlig studier ofta bort av gässen som rastplats. Omvänt bör en anlagd födoplats,
exempelvis en träda vara minst sex hektar
stor.
Gasolkanoner eller olika typer av
fågelskrämmor är andra motåtgärder.
Att placera ut fordon, typ enklare vagnar
fungerar också som en enkel åtgärd. Men
det viktiga är att åtgärderna varierar, allt
eftersom gässen vänjer sig. Kontakta din
Länsstyrelse för att se vad som gäller för
ersättning vid olika skrämselåtgärder.
Skyddsjakt effektivt

Jakt kan vara en effektiv och kraftfull metod att styra bort gäss från en populär
födoplats. En studie om effekten a v
skyddsjakt visar på betydligt lägre förekomst av gäss efter en skyddsjakt jämfört
med fält som lämnats ostört. Observationer tre dagar innan jakt följt av observationer tre dagar efter jakt halverade antalet
gäss på platsen. Skyddsjakt kan bedrivas
hela året vid oskördad gröda för grågås
och kanadagås. För vitkindad gås finns
tidsbegränsad allmän skyddsjakt i delar av
Sverige. Behövs ytterligare jakttid söks dispens hos Länsstyrelsen. En sådan dispensansökan kopplad till fastighetsbeteckning
är en nödvändighet för en senare fråga om
ersättning där jakt anses som en
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Text: Olof Pålsson, HIR Skåne
olof.palsson@hushallningssallskapet.se

Lika men olika. Den vitkindade gåsen (t.v) är något mindre än kanadagåsen (t.h) och har inte samma klassiska gåsläte. Jakttiderna för de båda
arterna skiljer sig åt.

Skilj på gås och gås
Lätet är också ett mindre klassiskt gåsläte
som kanadagåsen och övriga gäss.
Inte sällan är det flockar av olika arter
gäss som orsakar skadan vilket inte gör det
enklare. Besiktningspersonal från Länsstyrelsen hjälper gärna till med artkännedom,
jakttider och regelverk om skyddsjakt.
Stor förekomst. Kartan visar förekomst av
vitkindad gås i oktober 2018. Hösten 2018
fanns som mest cirka 300 000 vitkindade
gäss i landet. I höstas var det ännu fler,
preliminära summan för oktober 2019 var
360 000 gäss.

▲

Utifrån resonemanget i artikeln behöver
vi behärska artkännedom bland våra vilda
gåsarter för att veta om skadan är ersättningsbar. Fredade vilt finner vi hos Svenska
Jägarförbundet under jakttider och för gäss
handlar det ofta i praktiken om den vitkindade gåsen. Andra arter kan också förekomma beroende på del av Sverige och vilken tid de gör skada. Den vitkindade gåsen
kan vidkännas som ett yngre eller mindre
syskon till den större svartvita kanadagåsen
men med rörigare flygsätt och inte som
det klassiska v-formade gåssträcket som
tidigare klädde etiketten på Skåne Akvavit.

Källa: Biologiska Institutionen, Lunds Universitet
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Foto: Olof Pålsson
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Buffé för gäss. Vårkorn avbetat av gäss i tidig bestockning av vårkorn. Bild tagen 26 april 2019.

förebyggande åtgärd. Länsstyrelserna följer samma regelverk men kan tolka dessa
utifrån lokala problem. Därför kan problemhanteringen skilja, men ambitionen är att göra lika.
Raps tar mest stryk

Om vi ser till skadan på höstgrödor så är
höstraps mer känsligt än spannmål för
betning av gäss. Skadan består förutom i
direkt plantbortfall även av grönskott då
den apikala dominansen bryts när huvudskottet äts upp. Följden blir att sidoskott
utvecklas i olika takt vilket orsakar ojämn
blomning och leder till senare skörd.
För spannmål är däremot kompensationsförmågan stor om skadan sker på
hösten, förutsatt att plantan inte dras upp
med roten. Grödan kan ha varit starkt
nerbetad under hösten, utan några märkbara skador på våren. Visst, skulle andra
faktorer tillkomma som sätter övervintringen på prov kan avbetningen få negativa effekter. Har spannmålen nått målet
med bestockningen och utvecklat tre sidoskott (DC 23) är rotsystemet i de flesta fall
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kraftigt nog att stå emot gäss. Plantorna
är mest känsliga i uppkomstfasen då plantorna är svagt förankrade och näringsreserven finns i kärnorna, från uppkomst till
cirka 1,5 blad.
Skador på spannmål på våren är mer
skadlig men givetvis beroende av när avbetningen sker. Tidig avbetning, i bestockningen, ger mindre skada än vid
stråskjutningen. Tidig avbetning främjar
bestockning medan senare i begynnande
stråskjutning kan det ge ojämnare mognad.
Målkonflikt i jaktfrågan

Jakträtt är något djupt nedärvt och förankrat i människan som inte sällan skapar
debatt och meningsskiljaktigheter. Krydda
det med mer eller mindre stora ekonomiska värden i form av såld jakträtt och
skador på grödor. För vissa marker finns
just denna målkonflikt för gäss – mycket
gäss för att inbringa intjäning på jaktförsäljning och visa upp en stark viltstam står
mot de ekonomiska skadorna på grödorna.
Säljs jakter ska dessa inbringa mer än de

skador som uppkommer genom att avstå
intensiva skrämselmetoder med exempelvis gasolkanoner. Vilket markägaren väljer
är upp till denne själv, men höstraps kan
värderas till mellan 12 000 och 20 000
kronor per hektar.
I de områden där trycket från gäss är
högt reglerar synsättet sig själv. Där behövs både jakt och skrämselmetoder för
att undgå skador och jaktintäkten får stå
tillbaka för att hantera problemen. Förutsättningen är att finna en jägare som
accepterar jakt på fält som kanske inte
erbjuder de flesta skottillfällena på grund
av skrämsel samt att denne är flexibel och
kan hjälpa till med kort varsel. n
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Text: Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad
ola.hallin@hushallningssallskapet.se

Hur konkurrerar vallgrässorter
i blandbestånd?
Vallsortprovning sker ofta i renbestånd,
medan praktisk odling sker med olika
typer av vallblandningar. En försöksserie som legat i tre vallår, med sorter i
blandbestånd, visar att lägre avkastande
grässorter tycks konkurrera sämre, men
att själva blandningen kompenserar för
skördetappet.

Gott och blandat
					
		
Timotej
Ängssvingel
Led		
kg/ha Sort
kg/ha sort

Engelskt
rajgräs		
kg/ha sort

Rödklöver
Vicky
kg/ha

Vitklöver
Hebe
kg/ha

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vallsortprovning i konkurrens, L6-2124,
har legat i tre vallår och syftet var att undersöka egenskaper och avkastning hos sorter av vallgräs när de samodlas med andra
gräsarter och baljväxter som röd- och vitklöver. Den vanliga sortprovningen i renbestånd sker utan konkurrens från andra
arter medan den praktiska odlingen i regel
sker i blandbestånd. Bakgrunden till försöksserien är att se om vi får samma slutsatser om vallavkastning och egenskaper
hos gräsarternas sorter i blandbestånd som
vi får i prövningen som sker i renbestånd.

1		
14
Lischka							
2					
24
Tored			
3									
27
Birger
4 Mätare
10
Lischka
7
Tored			
5		
10
Switch
7
Tored			
6		
10
Rakel
7
Tored			
7		
10
Rhonia
7
Tored			
8		
10
Comer
7
Tored			
9		
10
Tryggve 7
Tored			
10		
10
Lischka
7
Lipoche			
11		
10
Lischka
7
Minto			
12		
10
Lischka
7
Karolina1			
13		
10
Lischka
7
Swaj1			
14		
10
Lischka
7
Hykor2			
15 Mätare
7
Lischka
4
Tored
6
Birger
16		
7
Lischka
4
Tored
6
Kentaur
17		
7
Lischka
4
Tored
6
Indicus1
18		
7
Lischka
4
Tored
6
Herbal
19		
7
Lischka
4
Tored
6
Achilles3
20		
7
Lischka
4
Tored
6
Perun3

Val av sort

I försöket ingick olika arter och sorter av vallgräs och baljväxter. Diagrammet visar försöksled,
sorter och utsädesmängd. 1 rörsvingel, 2 rörsvingelhybrid, 3 rajsvingel

Att välja rätt art och sort vid anläggning
av vall har betydelse för torrsubstansavkastningen, botanisk sammansättning
och näringskvalitet vid skörd, samt vallens liggtid.
Beroende på om man vill öka eller
minska gräsandelen i kommande vallar
kan man välja olika sorter vid anläggningen av vall. Vilka gräsarter som samodlas har större betydelse för vallens
sammansättning än val av sort. Vid val av
sort är resultaten från vallsortprovning i
renbestånd ett bra hjälpmedel för att jämföra sorters avkastnings- och konkurrens-

förmåga, tidpunkt för begynnande axgång
i första skörd och utveckling i återväxten.
Skiljer mellan vallåren

Första vallåret fick vi större avkastning i
vallfröblandningar med sorter av engelskt
rajgräs eller rajsvingel (figur 1). Blandningar med rajsvingel hade störst avkastning på
platserna Färjestaden och Länghem. Mindre skillnader syntes i vallavkastning mellan timotej- och ängssvingelsorter.
Det får som följd att sorterna Comer
och Tryggve som hade en mindre avkast-

ning i sortprovning i renbestånd, i denna
försöksserie nått samma totala avkastning
genom att ingående arter i blandvallen
kompenserar för avkastningsskillnaderna.
Andra vallåret 2018 med torr och
varm sommar gav varierade resultat mellan platser och få skillnader mellan sorterna. Skillnader i vallavkastning som
blev var främst mellan ingående gräsarter i vallfröblandningarna. Blandningen
med rörsvingelhybriden Hykor har störst
avkastning. Vallfröblandningar med engelskt rajgräs eller rajsvingel har en mindre
27
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avkastning än vallfröblandningar med
timotej och ängssvingel.
Andelarna skiftar

Art och sort. Vilka gräsarter
som samodlas har större
betydelse för vallens sammansättning än val av sort.
I återväxtskördarna blev
timotejandelen mindre vid
samodling med rörsvingel
än vid samodling med ängssvingel enligt tre års försök.
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Blandning konkurrerar

Sammanfattningsvis framkom att mindre avkastande vallgrässorter i renbestånd
tycks återspeglas i en mindre konkurrensförmåga i blandvallsbestånd och att
ingående arter i blandvallsbeståndet kompenserar avkastningsskillnader mellan
vallgrässorter. Detta gör att blandvallsbeståndets botaniska sammansättning förändras, beroende på val av vallgrässort. n

!#"$%*
Vallår 2

5

Tredje vallåret 2019 blev det blandningar
med rörsvingelhybrid eller rörsvingel som
hade störst avkastning. För timotejsorterna fanns skillnad i Länghem med att
Switch och Comer hade en större avkastning än Rhonia (figur 2). I Västerfärnebo
blev det den tidiga sorten Rakel som hade
större avkastning än Lischka, Comer och
Tryggve. I botaniska bedömningen för
tredje vallåret framkom skillnader för timotejandelen både mellan sorter och
vilka arter/sorter som var i samodling.
Comer och Switch hade större andel timotej vid andra skörd än sorten Tryggve
i medeltal för tre platser. Botaniska andelen timotej i skördarna blev mindre vid
samodling med rörsvingelhybrid än med
ängssvingel.
I återväxtskördarna blev timotejandelen mindre vid samodling med rörsvingel än med ängssvingel. För engelska
rajgräs och rajsvingel blev det skillnader
mellan försöksplatserna med större andel
rajsvingel i första skörden i Färjestaden
jämfört med andelen engelskt rajgräs. På
Länghem och Västerfärnebo var andelen
rajsvingel och engelskt rajgräs i vallfröblandningarna mindre i alla skördarna
vallår tre. Klöverandelen blev mindre i
skördarna för rörsvingelhybrid Hykor i
jämförelse med ängssvingel och rörsvingel
Karolina i medeltal för tre platser.

Figur 1. Total vallavkastning med relativtal för vallår 1–3 med tre skördar per år för tre
platser Färjestaden, Länghem och Västerfärnebo. X-axeln visar sorten i vallfröblandning,
relativtal 100 för varje vallår (vallår 1 2017, 37 100 kg ts/ha, vallår 2 2018, 35 400 kg ts/ha,
vallår 3 2019, 36 800 kg ts/ha) för vallfröblandningen nr 4 timotej Lischka, ängssvingel
Tored, rödklöver Vicky och vitklöver Hebe.
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Försöksserien Vallsortprovning i konkurrens, L6-2124, med 20 försöksled, se tabell 1, lades ut 2016 på tre
försöksplatser; Torslunda vid Färjestaden, Rådde gård i Länghem och
Hedåker i Västerfärnebo. Vallens liggtid var tre vallår med tre skördar per
vallår. Kvävegödslingen var totalt 170
kg kväve per hektar och år, fördelning av kväve mellan delskördar var
80 + 50 + 40 kg N/ha. Registrering
och undersökning skedde för avkastning i kilo torrsubstans per hektar, för botanisk andel i procent av
torrsubstansen för varje art och för
botaniska utvecklingsstadier på sortnivå vid varje skörd, samt marktäckning i procent av klöver, gräs, ogräs
och barmark på våren och hösten.
Försöksserien finansieras av Stiftelsen lantbruksforskning, Lantmännen Lantbruk, Scandinavian Seed och
Hushållningssällskapen.
Respektive vallår i försöksserien finns
årsvis redovisat på hemsidan
www.sverigeforsoken.se  
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Figur 2. Total vallavkastning (relativtal) för vallår 1-3 med tre skördar per år för Färjestaden,
Länghem och Västerfärnebo. X-axeln visar sorten i vallfröblandning, relativ tal 100 för varje plats
(Färjestaden 34 300 kg ts/ha, Länghem 38 100 kg ts/ha, Västerfärnebo 37 000 kg ts/ha) för vallfröblandningen nr 4 timotej Lischka, ängssvingel Tored, rödklöver Vicky och vitklöver Hebe.

KOMMENTAR
Det är värdefullt med försök där blandningar av
olika gräsarter och sorter testas eftersom det är
så de odlas i praktiken. Sammantaget har skillnaderna i skörd varit störst mellan olika arter
och sorter i försöket på Färjestaden, Öland.
Färjestaden är också den försöksplats som
varit mest påverkad av torka under samtliga
försöksår, vilket kan ha bidragit till skillnader.
Blandningar med tidiga arter och sorter blir särskilt gynnade under år då förutsättningarna för
återväxtskördarna blir sämre och då storleken
på förstaskörden får stort genomslag på totalavkastningen. Generellt har engelskt rajgräs
avkastat sämre än andra gräs och gräsblandningar under 2018 och 2019. Det kan också
vara en effekt av att rajgräset påverkats mer
av torkan än andra gräs samt att det normalt
tappar något i skörd tredje vallåret på grund av
utvintring.
Blandningar med rörsvingel eller rörsvingelhybrid sticker ut avkastningsmässigt men
där det finns en klar skillnad mellan Hykor och
de två andra rörsvinglarna, Swaj och Karolina.

Hykor avkastar mest och konkurrerar också tuffast med de andra vallgräsen vilket syns tydligt
i den botaniska sammansättningen vallår 2 och
3. Karolina avkastar och konkurrerar något mer
än ängssvinglarna men skillnaden är inte så
stor. Swaj avkastar och konkurrerar något mer
än Karolina men klart mindre än Hykor.
Vallfröblandning bör väljas utifrån de
foderbehov som finns på gården och de odlingsmässiga förutsättningarna på fälten. För
att bibehålla sammansättningen av arter under
flera vallår krävs att de konkurrerar likvärdigt
med varandra. Att blanda tidiga och sena sorter för att bredda skördefönstret framstår därmed som ett sämre alternativ jämfört med att
välja olika tidiga blandningar till olika fält. Att så
ut olika vallfröblandningar i respektive halva av
frölådan på såmaskin är också ett sätt att jämna
ut kvalitet och risker inom fältet och skapa
tydligare jämförelse för hur vallblandningarna
uppför sig.

Jakob Eriksson,
Hushållningssällskapet Västra
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Industridoktorand kartlägger
resistensbenägen svamp
Lyckeby har upplevt ett växande problem bland sina stärkelsepotatisodlare
med skördereducering på grund av
Alternaria och under odlingssäsongen
2019 slog infektionen hårt. Sommaren
2018 startade ett forskningsprojekt med
syftet att studera möjliga lösningar.
Industridoktoranden Linnea Almqvist
Stridh är anställd i projektet och studerar
effekten av olika fungicidbehandlingar,
behandlingstillfällen, sorter, näringsstatus samt biologiska medel.

Varför just denna säsong haft mycket
Alternariainfektion kan vi bara spekulera
kring, men det rör sig troligen om en
kombination av resistensutveckling mot
fungicider hos själva svampen och ett
optimalt klimat för svampens sporulering. Varma dagar kombinerat med fukt
ger Alternaria bra förutsättningar för att
spridas. Troligtvis kommer efterfrågan på
nya resistenta eller mer motståndskraftiga
potatissorter att öka i framtiden då många
odlare upplever problem.

Torrfläcksjuka,
Alternaria

n Orsakas av svampen Alternaria

solani.

n Drabbar främst stärkelsepotatis,
då matpotatis generellt redan är
mogen när smittan kommer.
n Fläckar kan upptäckas från slutet av juli.
n Alternaria upptäcks lättast på
äldre blad närmst marken.

Tydliga kännetecken. Upptäck infektionen tidigt genom att leta på de äldre bladen. Fläckarna
kännetecknas av att de angränsas av bladvenerna och har koncentriska ringar.
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Få effektiva fungicider kvar

För att bekämpa Alternaria används i
dagsläget huvudsakligen tre preparat. Två
av dessa, Revus Top och Narita, har difenokonazol som aktiv substans och Signum, är en kombination av boscalid och
pyraclostrobin. Mutationer i svampen har
gjort att känsligheten för de två senare
substanserna minskat. Detta innebär att
vi nu står inför säsongen 2020 med enbart en aktiv substans, difenokonazol, som
har god verkan att tillgå. Denna strategi är
ohållbar och därför fokuserar SLU i samarbete med Lyckeby på att finna alternativa lösningar.
I två års försök har det nya, men ännu
ej i potatis godkända preparatet Propulse
(fluopyram och protiokonazol) visat sig
ha god effekt mot infektionen, men även
precisionsgödsling och sortsskillnader i
resistens har visats ha signifikant inverkan.
Det bästa ledet i årets försök var det led
som behandlats med Narita och Propulse
med tvåveckorsintervaller med bekämpningsstart 8 juli. Alternering mellan Narita och Propulse hade betydligt bättre
effekt än mellan Revus Top och Signum
på båda försöksplatserna. Detta beror med
all sannolikhet på att Signum tappat effekt.
Vi måste som alltid ha i åtanke risken
för fungicidresistens vid alltför frekvent
användning och se till att bekämpningsmedelsanvändningen begränsas så långt
det är möjligt.
Avenue bättre än Kuras

Vi ser i försöken att precis som förra säsongen står sorten Avenue emot infektionen bättre än vad Kuras gör, så upplever
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Text och foto: Linnea Almqvist Stridh, Lyckeby Starch
linnea.almqvist@lyckeby.com

man problem med infektion i Kuras kan
detta vara värt att ha i åtanke. Kuras har
länge varit den dominerande stärkelsesorten och detta har troligen orsakat en högre
mottaglighet genom åren. Tidigare studier
har visat att det finns vissa sortskillnader
i motståndskraften mot Alternaria. Det
är hög tid att göra en upprepad resistensstudie som kartlägger Lyckebys aktuella
utsädessorter för att vägleda odlare som
upplever problem i sina fält.

Rekommendationer
n Det finns inget stöd för att behandla

matpotatis mot Alternaria generellt
då det driver resistens och är i stort
sett verkningslöst
n Skicka in blad på analys för att få en

bättre uppfattning om näringsstatusen
n Behandla med fungicid 3-4 gånger
per säsong beroende på hur svår
infektionen är

Dansk prognosmodell

Då prognosmodellen för bladmögel,
Skimmelstyring, har blivit populär bland
odlare satsar vi på att utveckla en liknande
modell för Alternaria. Denna modell kallas TOMCAST och ger ett beslutsstöd
om fungiciddos och bekämpningstillfälle
till odlaren. Modellen har använts och utvecklas i samarbete med Dr. Isaac Kwesi
Abuley vid Aarhus Universitet. TOMCAST fanns med som led i SLU:s försök och modellen testades även ute hos
fem av Lyckebys odlare. Ett beslutsstödsystem underlättar för odlaren och kan
även potentiellt spara bekämpningsmedel och pengar. Modellen kommer att vidareutvecklas av våra danska kollegor och
förhoppningsvis finns den snart fritt tillgänglig för alla intresserade odlare.
Plantans näringsstatus viktig

Liksom 2018 testades även en precisionsgödsling efter resultat från blastanalys.
Precis som 2018 så hade gödslingen effekt
på infektionen och vi kan utgå från att det
är viktigt att plantan har en bra näringsstatus för att kunna stå emot infektion av
Alternaria. Så liksom som vid andra sjuk-

n Behandla var fjortonde dag med Revus

Top eller Narita alternerat med Propulse. Om Propulse ej godkänns,
välj exempelvis Amistar istället.

Infektion i fält. Alternariaangrepp kan ha förödande effekter och orsaka tidig nedvissning.

domar är det av stor betydelse att ha planerat och tänkt igenom sin gödsling noga.
Att skicka in blastprover för analys och
sedan gödsla efter behov kan vara väl värt
både mödan och pengarna.
Deltagardriven forskning

Linnea Almqvist Stridh kommer även att
genomföra en fyraårig observationsstudie
på ett 20-tal gårdar hos Lyckebyodlare för
att leta efter orsaker och samband som påverkar infektionen. Efter studiens första år
kan det konstateras att infektionen varierat kraftigt hos odlarna. Spannet har rört
sig från nedvissning i mitten på augusti

tydligt orsakad av Alternaria till ingen
nämnvärd infektion över huvud taget.
Denna studie kommer att väga in ett stort
antal parametrar. Fokus kommer att ligga
på ett integrerat växtskydd där åtgärder,
bekämpningstillfälle och sortresistens
vägs samman med grundläggande växthälsa genom rätt gödning, vattning, växtföljd etc. Detta hoppas vi kommer kunna
leda till mer grundläggande kunskap och
rekommendationer kring hur Alternaria
kan bekämpas på ett hållbart sätt i framtiden. n
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Miljöinvestera med Klimatklivet
Södra Åby lokalförening planerar att konvertera alla oljepannor till bioolja och har sökt investeringsstöd från Klimatklivet.
Hur kommer det sig att de valt just bioolja?

Behålla eller investera?

Investeringskostnad (kr)

Utan
investering

Klimatinvestering

0

3 940 600

Stöd från Klimatklivet, 65%

2 561 390

Teknisk livslängd

20

Årliga kostnader
Årlig förbrukning (m3)

150

155

Inköpspris (kr/enhet)

9 600

5 700

Drift- och underhållskostnader (kr/år)

20 000

Övriga kostnader (kr)

10 500

Totala årliga kostnader (kr)

1 440 000

914 000

Kalkylränta

4

Återbetalningstid, utan stöd (år)

11

Återbetalningstid, med stöd (år)

4

Genom att konvertera oljepannor så att de går att elda med bioolja
sjunker den totala årliga kostnaden med 526 000 kronor. Med stöd
från Klimatklivet minskar återbetalningstiden med sju år.
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Södra Åby lokalförening har
som de flesta lokalföreningar
försäljning av fröer, växtskydd,
foder med mera, men de har
också en spannmålsmottagning med lagringskapacitet på
35 000 ton. Spannmålstorken har idag tre oljepannor
som alla eldas med helt vanlig
E01. Pannorna är på 1,4, 1,6
och 4,2 megawatt. Den äldsta
pannan är från 1970 och den
nyaste är från 2015.
År 2018 var extremt torrt
och användningen av E01 är
ej representativ. 2017 användes
194 m3 E01 till spannmålstorkning. Ett normalt år används cirka 150 m3 E01.
Med en ombyggnadssats bestående av brännare,
matarpump, rördragning och
kompletterande utrustning
för påfyllnad och lagring av
bioolja kan man driva enheten
med ett fossilfritt alternativ.
Utsläppsminskningen av koldioxidekvivalenter uppgår till
drygt 413 ton per år. Detta
kan jämföras med utsläpp

kring nio ton per person och
år i Sverige.
Behöver varmhållning

I investeringen ingår framdragning av el till elpatroner
eftersom just denna bioolja behöver varmhållning på cirka
50 grader vid användande.
Det kommer även att användas något mer bränsle vid konvertering till bioolja eftersom
energivärdet är något lägre
jämfört med E01.
Södra Åby lokalförening
har begränsade alternativ för
att gå över till fossilfritt. Det
finns inte tillräckligt med eleffekt enligt nätbolaget och att
installera en biobränslepanna
och elda flis eller pellets är
svårt med hänsyn till brandsäkerheten. Biobränslealternativet är också en mycket större
investering med längre återbetalningstid.
Ser man på kalkylen blir
återbetalningstiden cirka elva
år utan stöd och skulle kanske
inte varit intressant. Men med
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▲

Något för alla?

Alla kan i princip konvertera
till bioolja, men det passar
inte alla. Om man ska konver-

tera och använda den billigare
biooljan som kräver varmhållning, bör det vara en panna
upp mot en megawatt om man
inte har möjlighet att lagra
biooljan inomhus.
Det finns biooljor som
inte kräver varmhållning men
de är dyrare vilket gör att det
inte finns några ekonomiska
fördelar. Byte till bioolja sker
då mer av miljöskäl. n

Vad är bioolja?

Klimatklivet

Bioolja är en koldioxidneutral
olja som framställs ur vegetabilisk olja eller animaliskt
fett genom förestring. Bioolja
kan antingen definieras som
biodiesel eller biobrännolja.
I Sverige eldas idag omkring
4,5 TWh bioolja. Det finns idag
begränsningar i tillgången av
bioolja och om utbudet kommer att växa med i takt med
marknadens behov återstår
att se.

Klimatklivet är ett investeringsstöd för lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen
av koldioxid och andra växthusgaser. Inom lantbrukssektorn
finns det fortfarande mycket vi
kan göra för att minska dem.
För att veta om din investering
kan få stöd inom Klimatklivet
behöver investeringskostnaden
ställas mot klimatnyttan. HIR
Skåne erbjuder hjälp både med
beräkningar och ansökan.

16:e juni – med tema ”Biostimulanter”

stöd från Klimatklivet blir det
däremot mer intressant när
återbetalningstiden kryper ner
under fyra år. I skrivande
stund har dock inte Södra Åby
lokalförening fått besked om
stöd från Klimatklivet.

– norra Europas största EKO-mässa! Läs mer på ekovax.se

Kan kapa kostnad. Södra Åby lokalförening är ett exempel på företag
som ansökt om investeringsstöd från Klimatklivet, något som kan kapa
deras återbetalningstid för omställning till bioolja rejält.
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Högre krav på parterna i arrende-   
Under lång tid har knappt någon ändring skett inom arrendelagstiftningen,
men framöver har vi en del nyheter att
se fram emot. Ny lagstiftning har nu
trätt i kraft som har lett till en del förändringar vad gäller prövning av hyres- och
arrendetvister. Kraven på parterna kommer att öka i och med ökad dokumentation av bevisuppgifter. Allt fler kommer
därmed troligtvis använda sig av ombud
då de förhör som hålls i arrendenämnden kommer ligga till grund för Svea
Hovrätts bedömning vid en överklagan.

Arrendelagstiftningen är en social skyddslagstiftning med målet att upprätthålla en
balans mellan arrendator och jordägare.
Ett av medlen har varit arrendenämnderna. Hyres- och arrendenämnderna tar inte
ut några avgifter av parterna, men vardera
part får svara för sina kostnader, till exempel ombudskostnad. Tanken är att man
som part skall klara sig utan ombud, ordföranden i nämnden är mer hjälpsam med
processledningen än i vanlig domstol och
ställer frågor så att de omständigheter som
har betydelse för tvisten kommer fram.
Med en del av de nya förslagen som
nu trätt i kraft kan det dock bli förändringar som kan sätta högre krav på part
och dess förmåga att lägga fram sin sak i
arrendenämnden.
En modernare prövning

Regeringen tillsatte redan 2011 en utredning som skulle överväga den framtida organisationen för prövning av hyres- och
arrendetvister. Man ville se en modernisering av förfarandet och betänkandet föreslog att verksamheten vid hyres- och
arrendenämnderna skulle föras över till
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allmän domstol genom inrättande av särskilda hyres- och arrendedomstolar vid
vissa tingsrätter. Emellertid ändrade sig
Justitiedepartementet efter remissbehandling. 2015 beslutade man att ta fram
förslag på hur verksamheten, med bibehållande av hyres- och arrendenämnderna, kan effektiviseras och
hur prövningen kan moderniseras
och göras mer ändamålsenlig. Detta
resulterade i en proposition, Prop.
2018/19:66, ”En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden”, som sedan resulterade i ett
lagförslag från regeringen som idag är gällande lag.
En viktig utgångspunkt i propositionen är att förfarandet i nämnderna även
fortsättningsvis ska vara enkelt. Många
av remissinstanserna framhöll att en part
även fortsättningsvis bör kunna klara
av att föra sin talan utan ombud. Det är
också viktigt att behålla flexibiliteten och
snabbheten i förfarandet.
Kombination för välgrundade beslut

Många av de frågor som tas upp i arrendenämnden är i behov av snabba lösningar
då påverkan på arrendatorn eller jordägaren kan bli stor. I spåren av torkan, den
slutliga utjämningen av EU-stöden och
överlag de höga priserna för arrenden i
vissa delar av landet kan man se en ökning av ärendena i arrendenämnden från
2017 till 2018. Arrendenämnden är en
viktig oberoende instans där många ärenden hamnar, alltifrån rena villkorsändringar till självinträde av jordägare. Den
komplexa arrendelagstiftningen kräver
kunniga jurister samtidigt som praktisk
erfarenhet är av stor vikt.
I hyres- och arrendenämnderna är

huvudregeln att nämnden ska bestå av en
lagfaren ordförande (ett hyresråd/jurist)
och två andra så kallade intresseledamöter.
I arrendenämnden ska den ena intresseledamoten, såsom ägare av jordbruksfastighet eller på liknande sätt, ha förvärvat
erfarenhet av arrendeförhållanden. Den
andre skall såsom arrendator ha erfarenhet av andra sidan. Denna kombination är
av stor vikt för att kunna komma fram till
välgrundade beslut och även kunna medla
mellan parterna.
Organisationen för prövning av hyresoch arrendetvister

Det finns totalt åtta hyres- och arrendenämnder; fem mindre i Västerås, Linköping, Umeå, Jönköping och Sundsvall
och tre större i Stockholm, Göteborg och
Malmö.
I propositionen gör regeringen bedömningen att organisationen för prövning av hyres- och arrendetvister inte bör
förändras utan att hyres- och arrendenämnderna ska finnas kvar. De ska även
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   och hyresnämnderna
fortsättningsvis vara förvaltningsmyndigheter och bland annat medla i och pröva
hyres- och arrendetvister.
Fördelen med att bibehålla hyresoch arrendenämnderna är att de visserligen har dömande uppgifter men
de kan inte rakt av jämföras med
domstolar utan snarare en form
av beslutande förvaltnings-

även att gälla, dock med följande undantag. Det bör i nämndlagen regleras att
parterna, i ärenden som inte ska avgöras
genom skiljedom, ska svara för sina egna
kostnader i nämnden. Nämnden kan även
förplikta en part som genom vårdslös eller
försumlig processföring vållat motparten
kostnader att ersätta dessa kostnader.
Dokumentation av bevisning

myndighet.
Nämnderna kan vara
mindre formella och förhålla
sig friare till parterna än vad domstolen kan. Överlag har nämnderna ett
stort fokus på att medla mellan parterna
i jämförelse med ett vanligt domstolsförfarande.
Kostnader vid tvist om arrende

Det kostar ingenting att lämna in en ansökan i arrendenämnden och parterna
svarar för sina egna rättegångskostnader. Det innebär att den som förlorar tvisten inte blir skyldig att ersätta motpartens
rättegångskostnad. Det kostar inte heller något att anlita arrendenämnden som
skiljenämnd i en arrendetvist, men den
part som förlorar kan bli skyldig att betala
den vinnande partens rättegångskostnader. Huvudregeln är att den part som förlorar i hovrätten eller i Högsta domstolen,
blir skyldig att ersätta den vinnande partens rättegångskostnader.
Detta upplägg kommer framledes

I hyres- och arrendenämnden får förhör
hållas med ett vittne och en sakkunnig under ed och med en part under sanningsförsäkran om det har begärts av
någon av parterna. Nämnderna har
tidigare saknat möjlighet att
dokumentera förhör i bevissyfte med en ljud- och bildupptagning. Detta ändras
i och med den nya lagstiftningen, ett förhör i nämnden
skall dokumenteras genom en ljud- och
bildupptagning. I det fall dom överklagas så ska Svea hovrätt få ta upp beviset
på nytt endast om ytterligare frågor behöver ställas.
För part ställer detta höga krav på att
de förhör som hålls i arrendenämnden är
väl genomförda då de även kommer ligga
till grund för Svea Hovrätts bedömning.
Det innebär att fler kommer att anlita juridiska ombud vilket från början inte varit
tanken med en process i nämnden. Även
om det blir mindre resurskrävande för
Svea Hovrätt i sig och för de som deltar i
förhöret så kommer part behöva lägga mer
resurser redan i första instansen, det vill
säga i nämnden i form av att anlita lämpligt ombud.
Ärenden även utan intresseledamöter

Regeringen ansåg också i propositionen

att om det är tillräckligt med hänsyn till
vad ärendet gäller ska nämnden, vid prövningen av en fråga som inte avgörs genom
skiljedom, kunna bestå av ordföranden
ensam.
Hyresgästföreningen avstyrkte förslaget bland annat med motiveringen att
intresseledamöterna har en viktig uppgift i
nämndernas medlande roll och ger beslut
extra legitimitet. Sveriges Jordbruksarrendatorers Förbund ifrågasatte förslaget
med hänsyn till att arrendeärendena är
så få och att den besparing som kan uppnås därmed blir begränsad samtidigt som
intresseledamöterna behöver alla chanser
att skaffa sig erfarenheter av de aktuella
ärendena.
I praktiken så kommer endast intresseledamöternas deltagande tas bort i
sådana fall där det inte finns ett sakligt
behov av att de ingår i nämnden. Om intresseledamöternas särskilda sakkunskaper
och erfarenheter behövs vid prövningen av
ett enskilt ärende ska de alltså även fortsättningsvis ingå i nämnden..
Högre krav på parterna

Sammantaget kommer den nya lagstiftningen leda till att parterna tvingas bli
mer insatta i hur själva processen i arrendenämnden går till, vare sig man väljer att
anlita ombud eller inte. Detta med anledning av att den bevisning som framförts
i nämnden även kommer ligga till grund
för Svea hovrätts bedömning.
Det får ses som positivt att hyres-och
arrendenämnderna även fortsättningsvis
får vara en speciell form av beslutande förvaltningsmyndighet med domstolsinslag
där det formella är underordnat att hitta
en snabb och rättvis lösning parter sinsemellan. n
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A-posttidning
Avs. KB Arvensis,
Borgeby Slottsväg 11
237 91 Bjärred

Rexius

m
57 c

48 cm

Standard

Rexius 650-1230 är en tung och rejäl vält som finns från 6,5 till 12,3 meters
arbetsbredd. Dess kraftiga konstruktion, med en vikt på upp till 650 kg/meter
arbetsbredd, ger en imponerande återpackning. Rexius 1230 HD väger 7 700 kg.
Kraftiga fjädrar i fyrkantstråd överför vikt och säkerställer en jämn belastning på
alla sektioner och ger välten en mycket god följsamhet.

HeavyDuty

Rymliga stenlådor
som kan tippas

Unik gummifjädring
maximerar livslängden

CrossBoard Heavy med kraftigt
stabiliseringsstag för jämna resultat

Stora boggihjul på
Rexius 820-1230

Nyhet!

0,00% ränta

via Väderstad Finans fram till den 30/9 - 2020

Kraftiga fjädrar i fyrkantstråd överför vikt och
säkerställer en jämn belastning på alla sektioner
och ger välten en mycket god följsamhet.

S1151

Elektrisk BioDrill
gör Rexius till en
frösåmaskin

