
Ekorådgivarresa- Östergötland  

 

Kullagården (Sofie Pålsson)  

Tisdagens övernattning skedde på Kullagården tolv minuter bilresa från Linköping. Kullagården 

bedriver ett lantligt Bed and Breakfast, nötköttsproduktion och stalluthyrning för häst. Gården drivs 

av Helena Askling som tog över lantbruket av sin far 1990. På gårdens Bed and Breakfast erbjuds 

övernattning i flera olika rum och marknadsförs som att bo på lantgård. På gården finns det möjlighet 

för besökare att boka rundvandring och få bekanta sig med djuren och lär sig mer om lantbruk. 

Kullagårdens lantbruk har bedrivit ekologisk produktion sedan 1989 och har sedan dess haft 

köttdjursproduktion. Gårdens djur består av olika 

köttraskorsningar. Gården säljer även lådor med kött från 

egna djur. 

Efter ankomst till Kullagården gavs en rundvandring på 

gården i ihållande ösregn. Under rundvandringen 

besöktes en av gårdens grovfodervallar och de 

huvudsakliga diskussionerna kom att handla om sortval, 

markstruktur och avslagning inför hösten. Vallen som 

besöktes var insådd under våren. Vallblandningen som 

gården använder består av rödklöver, vitklöver, timotej, 

rajgräs, ängssvingel, kärringtand och 20 % av lusern. 

Vallen sås in i raden med skyddsgrödan och vid 

radhackning sås vallen även in mellan raderna.  Helena 

berättade att gårdens lerjordar har varit väldigt 

besvärliga att odla med dålig marstruktur och 

packningsskador. Valet att tillföra lusern i vallarna har 

givit ett positivt resultat på markstrukturen och 

foderkvalitén. Sedan lusern infördes på gården har 

odlingsbetingelserna förbättrats och marken blivit lättare 

att arbeta med.  Däremot fanns det i början av 

lusernodlingen problem med att lusernen inte riktigt tog 

sig och blev etablerad. Efterhand som lusern har odlats 

under flera år har etableringen förbättrats och 

förekomsten i vallarna ökat. Gruppen diskuterade om skillnader mellan våt och torrympning av 

lusernen kan påverka etableringsmöjligheterna. Likaså var alla eniga om att det kunde behövas en 

viss tid på ny mark innan etableringen av lusern blev bra. Gruppen kom även att diskutera om vallen 

skulle putsas ner inför vintern då den under början av hösten hade haft kraftig tillväxt. Vid eventuellt 

extra skörd eller putsning var rådet att lämna en hög stubb och att avlägsna all förna för att inte 

negativt påverka invintring och vårens tillväxt. Efter besöket i vallen fortsatte gruppen med en snabb 

överblick av lösdriftsstallet för köttdjuren och gårdens plansilo. Gårdens skördade grovfoder lagras 

även som rundbalar. Utöver vallfoder odlas havre, vete och åkerböna på gården. Under 2021 odlades 

bland annat Ölandsvete. Gården använder sin egen stallgödsel men köper in Vinass för att få in ett 



gödselmedel med lite högre kväveinnehåll. 

 

Kvällsmat åts på det lokala Boställets Vedugnsbageri som drivs av Karin Lorin. Karin är utbildad 

Mark/Växt Agronom som sadlade om och startade ett vedugnsbageri 2011 hemma i gårdens tomma 

ladugård. I ladugården finns det förutom bageri även Café. På cafét serveras fika, hembakt bröd, 

soppa och våfflor. Råvarorna är till stor del lokalt producerade eller odlade i egen trädgård. Under 

2021 har en viss Corona-effekt märkts på gården då Caféts popularitet har ökat ytterligare med 

många besökare som åker ut från de större samhällena till gården. Under kvällen fick vårt sällskap 

avnjuta vedugnsbakade pizzor med hemodlad pumpa, lokal ost och vildsvinskött. 

 

Berga-Alorp, Vikingstad (Kristina Sigfridsson) 

Berga-Alorp gård drivs av Magnus Nilsson med familj. Gården började sin omställningsresa mot 

ekologisk växtodling 1998 med frövallar och gick sedan över succesivt. Sedan 2007 är växtodlingen 

helt ekologisk. Jordarna är lera, rejält styv. Brukar ca 350 hektar.  Gården jobbar medvetet med 

markstrukturen, bla genom att försöka minska markpackningen.  De har valt bandtröska, on land 

plöjning samt köpt bandtraktor. De tillämpar slangspridning av flytgödsel som pumpas från 

gödselbrunn för att minska tunga transporter på fälten. Tjorvar ibland, men fungerar överlag bra. Har 

tre stora brunnar och vill ha hög kapacitet. En fördel med slangspridningen är att kunna variera givan 

precis som de vill, det behöver inte längre stämma med tunnans volym och hela drag. En annan 

fördel är att tunnan kunde flytta raderna lite vilket gav körspår i hackningen, något de nu slipper. De 

kör flytgödsel till alla fält utom ett fält som får fastgödsel istället. Växtodlingen kombineras med 

djuruppfödning, både konventionell och ekologisk fjäderfäproduktion (såväl slaktkyckling, 

broilermammor, unghöns och värphöns) samt 30-talet ekologiska dikor. Dikorna är ett arv från 

tidigare generation på gården och de äter restprodukten från ängssvingelfröproduktionen. All gödsel 

är KRAV-godkänd. Magnus tycker att arealen kontra gödselmängden stämmer rätt bra. Ibland säljer 

de fastgödsel och köper biosoppa för att minska fosformängden. Fastgödseln från hönsstallarna 

omvandlas till flytgödsel med biosoppa eller hopsamlat regnvatten. 3-6 kg N i färdigblandad dynga.  



Magnus tycker att det gäller att vara på tå med eko-fröodling. Rödklöver har de testat, men det blev 

ofta blött i marken när det var dags för tröskning. Kör nu vitklöver som mognar tidigare. Vitklövern 

putsas 1-2 ggr med slåtterbalk. Förutom vallfrö av både ängssvingel och vitklöver odlas raps, vete, 

bönor och lucern. Har även testat hybridråg till utsäde ifjol och i år.  Odlar inte mellangrödor, finns 

ingen plats för mellangrödor med ängssvingel, vitklöver och lucern, vill hinna bearbeta också. Gården 

har höga avkastningsmål, de vill ligga lika högt i skörd som grannarna som odlar konventionellt, vilket 

innebär >7 ton i höstsäd och >3 ton raps/ha.  

Ogräs - inte så stora problem med örtogräs, 

förmodligen beroende på stor andel vall i 

växtföljden i och med fröodlingen. Däremot 

kommer ”Kveken” (Kvickroten) efter några år i 

fröodlingen.  Första året i fröodlingen är det 

också risk för mycket baldersbrå och det blir 

enligt Magnus lätt ”lurvigt” av ogräs. Han tycker 

att vallar som är täta vid start tappar produktion 

med åren, medan de som är lite glesare kan hålla 

längre, men risk för ogräs. 

De har en Cameleont, numer en ny med styrbara 

bakhjul. Magnus pratar om vikten av att ha 

tålamod vid ogräshackningen. Kör RTK på allt, 

och håller extra koll med kameran. Alla anställda 

är teknikintresserade. Hackningen tycker han är 

minst lika viktig som att gödsla, dels pga 

mineraliseringen och dels för att gödslingen går 

bättre i den mjuka jorden. De använder Bomech-

ramp vid gödselspridningen som ger myllning. I 

fröodlingen hackar de en gång tidigt för gödseln och sedan en gång för ogräsen, som en kratta.  

 



I fält återkommer vi till hackningen många gånger. För- och nackdelar med olika radavstånd, när det 

finns behov av hackorna och inte vid sådd.  Magnus tycker inte man ska snåla in på att köpa kamera 

även om man har RTK till Cameleonten. Det är en garanti för att kunna köra även vid dåligt väder om 

mottagningen är dålig. Han är nöjd över att det går att köra med 18 cm skär i 25cm radavstånd i 

14km/h, med RTKn. De kör 25 cm radavstånd i rapsen. Om 50 cm bredd kommer mer ljus ner och det 

behöver hackas fler gånger.   

De har en Ferox harv, används både som kultivator och harv. Magnus tycker att den har lite för veka 

pinnar som rätar ut sig om de kör in i sten. Byter skär ofta. De kör carrier först som blandar in halm, 

för att de upplever att Feroxen tar stryk om man vill köra 5cm ner utan bearbetning före. Kör sedan 

med Feroxen så fort det börjar grönska igen. Kultiverar även med feroxen och tycker den skär renare 

än carriern. Plöjer även all areal som ska jordbearbetas sen höst/vinter. 

 

 

Hybridråg-utsädesodling. Fältet vi tittar på är sått den 5e september. Utsädesmängden är lägre än för 

höstvete, men det blir ändå 3 ggr högre utsädeskostnad per hektar än vanligt brödvete. Man sår med 

hanplantor ”pappaplantor” runt om fältet och honplantor ”mammaplantor” innanför med ett inslag 

av 5% hanplantor. Kantområdet med hanplantor putsas ner. De hackar ner råghalmen då de inte ser 

någon marknad för den. Jämfört med utsädesodling av vete är Magnus tveksam till ekonomin i 

utsädesodlingen av hybridråg. De hade två fält i fjol som gav 6-6.5 ton (tog lite stryk på vintern) 

respektive 8 ton/ha.  

 

Kättestad gård (Sophie Pålsson) 

Det sista besöket på ekoresan gick till Kättestad gård strax utanför Nykil, en gård med ekologisk 

mjölkproduktion och växtodling. Bröderna Mats och Nicklas tog över driften på gården 1991 och de 

driver även produktion av ekologisk slaktkyckling på en annan fastighet, Storgården. Kättestad gård 

brukar närmare 500 hektar åkermark, varav de äger 250 ha. Omställningen till ekologiskproduktion 

har skett stegvis genom att först ställa om marken till ekologisk produktion. Mjölkproduktionen 



ställdes om först senare då det fanns tveksamheter i lönsamheten efter att tilläggen för ekomjölk 

hade sänkts, men sedan fem år tillbaka driver de hela verksamheten ekologiskt.  

 

På Kättestad fanns det vid produktionsstarten 30 mjölkkor och besättningen har successivt ökats upp 

till dagens 220 mjölkande kor. Gården har treraskorsningar av Holstein, SRB och Montbeliarde men 

går nu över till att byta Montbeliarden mot Brown Swiss för att få mindre och lugnare kor. Korna 

mjölkas i fyra Delaval robotar och går i lösdrift med skrapgång och liggbås. Gårdens mjölkkostall 

byggdes 2002 och ungdjursstallet byggdes 2003 då dåvarande stall brann ner.  Under besöket 

diskuterades produktionseffekterna av att byta till mjölkrobot i stallet. På gården var de inte nöjda 

med inhyrd mjölkningspersonal före bytet och de upplevde djuren som stressade.  När 

mjölkrobotarna sattes in ökade produktionen och hygienen förbättrades med lägre celltal. Det gav 

även effekt på korna som upplevs ha blivit lugnare och mer kontaktsökande i stallet. Korna mjölkar i 

dagsläget över 12 000 kg ECM. Mjölkningsintervallet är i medeltal 2,6 gånger per dag och ko, men 

målet är att komma upp i tre mjölkningar per dygn. På mjölksidan finns 7 anställda och det läggs runt 

18 000 mantimmar totalt på mjölkproduktionen.  

Korna fodras med ensilage, halm, rapskaka och ekokross balans. I mjölkroboten får de kraftfoder 

eller spannmålskross. Framtida visioner är att kunna variera giva och typ av kraftfoder på individnivå i 

roboten. Detta för att kunna jämna ut foderbehovet efter kornas individuella behov och 

produktionsnivå. I stallet förekommer en hel del spill från foderbordet vilket är en nackdel med den 

automatiska utfodringen. Det dryftas mellan besökare och lantbrukare att spill från mjölkkostallet 

hade kunnat användas som foder vid tjuruppfödning om det hade funnits på gården. 

Gården odlar mestadels sitt eget foder och grovfodret är en viktig faktor i den höga produktionen. 

Grovfodret odlas på 350 ha vall och gården använder även ca 50 ha för att odla helsäd. Helsäden 

består av vete och åkerböna som tröskas i augusti, några veckor innan kärnmognad för vete. Djuren 

upplevs ha blivit väldigt fina och mjölkar bra med helsäd i foderstaten. Insådd av nya vallar sker i 

helsäden. Utöver att så in vallar i helsäd har gården testat att etablera vallfrö på hösten i rågvete. En 

viktig erfarenhet för insådd under hösten är att bruket måste vara fint. Det gäller att komma ihåg att 

vallfrö vill ha ett fint såbruk för en bra etablering. Stödinsådd kan vara nödvändigt i dessa vallar.  



Gården använder sortblandningen SW Pavo Eko 23 som innehåller lusern. För att undvika 

cystbildning och reproduktionsproblem hos korna får inte lusernandelen vara för hög. 

Vallen skördas i ett fyrskördesystem och önskvärt energiinnehåll är att närma sig 12 MJ/ kg TS. 

Svårigheterna i ekologisk vallproduktion diskuterades under besöket. Vallen når inte alla år upp i 

önskad energimängd och generellt är proteinvärdet till förstaskörden för lågt, trots att det tas fyra 

skördar. Det diskuterades i gruppen kring att kvävegivan troligtvis är för låg, men det är svårt att nå 

högre på grund av begränsningarna i fosfortillförsel. Andra åtgärder som diskuterades var även att 

tillföra svavel och höja baljväxtandelen till 40–50%. Arealen av betesvall på åker uppgår till 60 hektar. 

Korna betar en del av första skörden och en del skördas. Korna betar i flytande fållor som 

kontinuerligt förflyttas för att ge tillgång till färskt gräs. Det har även testats att beta höstråg och 

insådd under sommaren men det har inte givit ett bättre produktionsresultat. 

Vid vallskörd vägs allt grovfoder och det lagras i plansilos och rundbalar. I lagringsprocessen har det 

funnits kvalitetsmässiga problem med stort spill från plansilon då mittenpartiet har drabbats av dålig 

hygienisk kvalité. En potentiell anledning kan vara att fodret höll en ovanligt hög sockerhalt som har 

gynnat mikrobiell tillväxt. Gårdens spannmål läggs i omrörningssilos, omröringssilos är en metod som 

är relativt ovanlig i Sverige men fungerar bra på gården.  I diskussionerna kring spannmålstorkning 

nämns det att en konventionell satstork hade varit ett önskvärt komplement till omrörningstorkarna.  

Efter diskussionerna gällande mjölkkorna gick sällskapet vidare på gården för att titta på 

gödselseparatorn som används för att skapa strömedel till stallarna. Anledning till att gården 

använder separerad gödsel som strömedel är att det gick åt mycket pengar på inköp av strö samtidigt 

som det fanns problem med för höga celltal i mjölken. Genom att byta strömedel från spån till 

separerad gödsel har problemen med förhöjda celltal sjunkit. De bakterier som finns i den 

separerade gödseln är kornas egna och därmed minskar problemen med oönskade bakterier. Gödsel 

separeras två gånger i veckan.  Inne i stallet är förändringen mot tidigare strö att det behövs läggas 

ut ett tjockare lager av separerad gödsel jämfört med spån. Läggs ett för tunt lager blir den 

separerade gödseln snabbt blöt och återgår till flytande form. Nackdelen med ett tjockare lager är att 

det är tyngre för personalen att raka liggbåsen. Erfarenheterna har visat att den separerade gödsel 

däremot inte går att bra att blanda upp med spån, spånet sticker hål på huden hos korna och i 

kombination med separerad gödsel ökar förekomsten av infektioner på bland annat djurens hasor.  I 

själva separeringsprocessen är päls ett problem då det gärna leder till stopp i maskinen. 

Gödselsepareringen har påverkat själva gödseln till växtodlingen genom att främst sänka TS-halten 

från omkring 9% ingående till 6% TS i gödseln. Växtnäringsinnehållet är i stort sett det samma men 

gödseleffekten har påverkats positivt. En lägre TS-halt gör att gödsel tränger in lättare i marken och 

en lägre C/N kvot i gödsel har gjort att kväve snabbare blir tillgängligt.  

Efter rundvandringen på gårdsplan bjöds det på fika i ladugårdskontoret. Från kontoret fanns det 

möjlighet att titta ut över mjölkkostallet. Under fikan fortsatte Mats och Nicklas att berätta om sin 

Ekologiska slaktkycklingproduktion som finns belägen 7 km från Kättestad på Storgården. I 

produktionen finns det plats för 9 600 kycklingar fördelat på två stallenheter om 4 800 djur vardera. 

Kycklingarna levereras som ägg från Swehatch och kläcks fram i mottagningsstallet. Temperaturen i 

stallet hålls vid kläckning på runt 37,2–37,8 grader och även luftfuktigheten regleras i stallet. 

Kläckresultatet brukar vara mellan 91–96%. Kycklingarna får foder och vatten direkt vid kläckning 

vilket gör att de kommer igång bättre än när de kläcks i maskin. Vid 20 dagars ålder sätts kycklingarna 

in i det stora stallet. Bytet av stall minskar problemen med tarmparasiten koccidos. Om kycklingarna 

förs över till en sanerad yta innan parasitens livscykel på 3 veckor fullbordas minskar 

parasitförekomsten. Vid 35 dagar släpps kycklingarna ut på verandan och sedan utomhus vid rätt 

väderlek. Kycklingarna slaktas vid 60 dagars ålder. Vid slakt ska kycklingarna väga 2,9-3 kg och 



tillväxten på kycklingarna får maximalt ha varit 45 g/dag. Kycklingarnas foder köps in som färdigfoder 

och den generella utmaningen är att få i kycklingarna tillräckligt av rätt aminosyror i den ekologiska 

produktionen. En annan utmaning som upplevts är att det finns en låg konsumentefterfrågan på 

ekologisk slaktkyckling i Sverige. Det gjordes stora satsningar på ekokyckling och det antogs finnas en 

stor efterfrågan på ekologiskt kött. Tyvärr har satsningen inte varit särskilt framgångsrik och det finns 

bara ett tiotal ekologiska kycklingproducenter i Sverige.  Kycklingarna från Storgården levereras på 

halvårspris till Kronfågel. I växtodlingen tillför kycklingproduktionen ett önskvärt och bra gödselmedel 

som används på åkrarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


