
Ekologisk växtodlingsresa 2 juni 2021 
med Hushållningssällskapets ekologiska växtodlingsrådgivare 

 

Tack vare medel från Jordbruksverket har Hushållningssällskapets ekorådgivare fått möjlighet att 
göra en studieresa till Västergötland den 2 juni 2021. Vi har sammanställt besöken i rapporten nedan 
för att fler ska kunna ta del av dem då vi, på grund av restriktionerna för Covid-19, har varit 
begränsade i hur vi har kunnat bjuda in till resan. 

 

 

Besök på Ringsåsens Egendom 
Ringsåsens Egendom är en ekologisk växtodlingsgård utanför Götene på ca 200 ha som drivs av 
Håkan och Anna Dalemo. Omställningen till eko har skett i lite omgångar med start 2016. Växtföljden 
innehåller Havre+insådd – Rödklöverfrö - Höstvete – Korn - Höstraps- Höstvete- Åkerböna – 
Höstvete. Höstvete kan bytas ut mot råg på lätt jord. Tidigare har en viss mängd nötflyt köpts in från 
en granne men det samarbetet är slut så inför 2021 planeras gödsling med enbart ekopellets. Håkan 
letar efter en ny samarbetspartner, drömmen är att också få in slåttervall i växtföljden för 
ogräsbekämpning. På gården finns en 12 m Einböck AEROSTAR-EXACT ogräsharv och en Cameleon-
hacka som styrs med RTK. Största problemogräsen är blåklint och åkerven. 



 

 

Ogräsharvning i vårkorn i lite känsligt stadie men med mycket ogräs, framförallt blåklint. Håkan 
harvade en bit, sedan diskuterade vi inställningar och hur hårt man vågar köra/hur mycket 
jordtäckning grödan tål. Vi testade också att harva en gång till i gröda som blivit täckt. 

 



 

 

Vi testade att harva höstvete en bra bit in i stråskjutning för att få bort våtarv och snärjmåra. Bra 
effekt, men mycket tömning av harv. Inga skador på veten. 

 



 

På gården finns höstvete efter rödklöverfrövall och efter dålig höstraps. Vetet efter rödklöverfrö ser 
fantastiskt fint ut. Vi testade med nitratstickor och fick bra utslag efter rödklöver, medan det efter 
rapsen inget gav något utslag alls. Båda fälten har gödslats med 1000 kg Ekogödsel Plus 8-3-5-3. Vi 
diskuterade förfruktseffekter och vad man kan förvänta sig. Med bra skördepotential krävs i princip 
vall som förfrukt för att säkra proteinhalten till brödvete.  

     

Åkerbönor som harvats lite tidigt som test ett par drag för att vi skulle ha något att diskutera. Pratade 
ogräseffekt, problemet med att Cameleon vallar mycket när man sår med bandskär på lättjord. 
Diskuterade också bredd på hackskär vid hackning. Flera tyckte att Håkan skall våga byta till bredare 
skär och gå närmre raden.  



Besök på Lanna försöksstation 
På eftermiddagen besökte vi Lanna försöksstation utanför Lidköping där forskningsledare och AgrD 
Sofia Delin visade oss runt i tre intressanta ekologiska försök. 

 

 

Försök med proteingödsling brödvete, Lanna försöksstation 
Projektet startande 2020 med smårutor där man testade olika alternativ för gödsling med mål att nå 
brödvetekvalitet i höstvete. I år finns både ett fältförsök som vi tittade på och smårutor. 

Gödselmedel som testades var: biogödsel, hönsgödsel, vinass och pellets. Axan var med som 
jämförelse. Givorna var 150 kg/ha kväve som ammoniumkväve eller beräknad mängd växttillgängligt 
kväve i gödsel, antingen som en giva tidigt eller 75+75 kg N/ha. Hönsgödsel lades bara som en tidig 
giva med 150 kg N/ha. Pellets var myllat vid båda spridningstillfällena. Hönsgödseln myllades med en 
skivbillsåmaskin, biogödsel spreds med släpskoramp. 

Vi tittade på rutorna i ett av blocken och det som såg bäst ut idag var biogödselleden (näst efter 
Axan), efter det kom vinass och därefter pellets och hönsgödsel. Andra givan av pellets var precis 
spridd och biogödsel och vinass skulle spridas ett par dagar efter vårt besök. 

Smårutorna tittade vi inte på men de görs mer kontrollerat och kommer att bevattnas efter 
andragivan. 

Vi hade vadslagning om vilket led som skulle ge högst proteinhalt. Denna spännande tävling 
återkommer vi till när det är tröskat och analyserat. 

 
  



Radhackning, utlakningsförsök, Lanna försöksstation  
Försöket består av två olika radavstånd och upprepas fyra gånger. Varje försöksruta är 
uppskattningsvis 0,5 ha (se bild 1).  

Det hackade ledet var hackat en gång på hösten och en gång några dagar innan besöket. Biofer 
slungades till båda leden på våren. Vid besöket hade det hackade ledet en mörkare färg jämför med 
det ohackade ledet, vilket tyder på ett högre kväveupptag.  

Det är intressant att se färgskillnad vid besöket då det finns teorier om ökad mineralisering och 
näringsupptag vid hackning. En hackning på hösten ser ut att ha lett till högre mineralisering och 
högre näringsupptag jämfört med det ohackade. Det finns dock risk för ökad utlakning i det hackade 
ledet, med en högre mineralisering på hösten. 

Det är planerat att så in sumpklöver i det hackade ledet. 

Bild 1. Utlakningsförsök på Lanna försöksstation 2021/06/02. Vänster sida visar hackat led, höger sida 
ohackat. 

 



Växtnäringsförsök höstvete, Lanna försöksstation 
Försöket bestod av 12 olika led med följande behandlingar: 

1. Ogödslat  

2. Axan 75 kg N/ha 

3. Axan 100 kg N/ha 

4. Obehandlad nötflyt släpslang 75 kg NH4-N/ha   

5 Rötrest släpslang 75 kg NH4-N/ha 

6. Separerad nötflyt 75 kg NH4-N/ha 

7. Obehandlad nötflyt släpsko 75 kg NH4-N/ha 

8. Rötrest släpsko 75 kg NH4-N/ha 

9. Separerad nötflyt släpsko 75 kg NH4-N/ha 

10. Obehandlad nötflyt surgjord 75 kg NH4-N/ha 

11. Rötrest surgjord 75 kg NH4-N/ha 

12. Separerad nötflyt surgjord 75 kg NH4-N/ha 

Alla led fick en grundbehandling med 25 kg N i form av Axan tidigt på säsongen. Nötflyt finns med 
som både separerad och oseparerad fas där båda har ett likvärdigt P-innehåll. Sofia konstaterade att 
den separerade fasen beter sig hydrofobt och lägger sig som vatten på en torr wettexduk vid 
spridning, vilket försvårar infiltrationen. Därför var hennes slutsats att släpsko eller mekanisk luckring 
innan spridning var att föredra. En viss visuell skillnad mellan led 9 och 6 kunde ses där led 9 hade en 
liten fördel. Att surgöra gödsel med svavelsyra är dock inte tillåtet inom EKO varför någon annan 
metod/syra måste användas.  

Det diskuterades flitigt om vilka led som såg bäst ut. Några av oss landade i att led 11 såg bäst ut följt 
av led 8. I botten hamnade (utöver ogödslat) led 4 och 6 medan 10 och 12 såg något bättre ut. 
Onämnda led ligger någonstans i mittfältet.   

Allt bygger på visuella bedömningar och alla är nog inte överens om denna rangordning. 
Skörderesultat blir intressant att ta del av när hösten kommer. 

 

 

 


