Verktyg i miljöarbetet behövs
mer än någonsin!
Fördubblat spannmålspris, borttaget trädeskrav, landskvoter
för kväve och fosforutsläpp till Östersjön, kraftåtgärder mot
klimatförändringar. Nya uppgifter väntar för jordbruket.

Högre priser på spannmål
Under år 2007 rapporterades om den lägsta spannmålsarealen
i Sverige på årtionden, på grund av låga priser och infört gårdsstöd. Och så i år får man gå tillbaka till 1960-talet för att hitta
motsvarande höga prisnivåer. Trädeskravet försvinner och
spannmålsodlingen ökar.
Frågan är om högre produktpriser gör att gödslingen nu
kommer att öka dramatiskt och utlakningen öka. Beräkningar
visar dock att det med hänsyn till liggsädesrisk och ekonomi
inte är motiverat med stora ökningar. Många har tidigare ”för
säkerhets skull” gödslat något över behovet. Högre priser leder
till ökad lönsamhet för precision i odlingen och för bättre
ordning på exempelvis stallgödselhantering, dränering och
markstruktur, vilket ger minskad miljöpåverkan.

Klimat
Ingen har kunnat undgå klimatlarmen. Jordbruket får en central
roll för att med ett bättre växtnäringsutnyttjande minska förlusterna av växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas. Greppa
Näringen kommer under året att förstärkas med en tjänst som
på allvar ska titta på dessa frågor.

Greppa Näringen
LRF och myndigheterna fortsätter kampanjen Greppa Näringen
för att underlätta för dig som lantbrukare att hitta sätt att
kombinera god miljöhänsyn med ett livskraftigt jordbruk.
Användbara verktyg är:
• Beslutsunderlag för gödsling med förändrade prisrelationer
(se tabell sid 3).
• Miljöskyddsåtgärder - en ersättningsform för ökad precision
i odlingen.
• Hemsidan www.greppa.nu med miljönyheter, stallgödselvärdering och beräkning av gårdens näringsbalans.
• Att medlemmar i Greppa Näringen vid rådgivarbesök
på den egna gården får gårdsanpassade råd.
Stina Olofsson, Jordbruksverket
Projektledare Greppa Näringen

Kvävegödsling - vi har nått max!
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Mer än 500 miljönyheter
Har även du hittat till vår hemsida
www.greppa.nu? Två intressanta nyheter om
lantbruk och miljö kan du läsa på Greppa
Näringens hemsida varje vecka. Nyare
nyheter finns att skriva ut
i ett snyggt pdf-format.
Fram till idag har mer än
500 nyheter publicerats.
Enklast får du besked om
nyheterna genom att
prenumerera kostnadsfritt
via din e-post. Klicka i en
ruta på hemsidan för
prenumeration.

Nu förändras
Greppa Näringens hemsida
Nu har Greppa Näringens hemsida förändrat
utseende. Det var dags att ge sidan en modernare layout. Förhoppningsvis hittar du ännu
lättare det du söker! Med stigande priser på
mineralgödselkväve kan du t ex beräkna värdet
på din stallgödsel. Du kan även kostnadsfritt
beräkna din gårds växtnäringsbalans.
Även Greppa
Växtskyddets
hjälpverktyg för
säker hantering
av växtskyddsmedel finns på
www.greppa.nu.

Goda Råd om Växtskydd
Läste du skriften Goda Råd om växtskydd
som delades ut med tidningen LAND i
februari? Behöver du fler exemplar av
katalogen, kontakta Distributionsservice på
08-550 949 80, info@distributionsservice.se
beställningsnr. 42152.

Få grepp om skräppan

Kvävegödsling till spannmål

- vi har nått max!

Under det senaste året har priset på spannmål ökat dramatiskt.
Då är det lätt att dra slutsatsen att man ska öka gödslingen
väsentligt, men tas också hänsyn till den klart stegrade prisnivån
för gödselmedel blir förändringen inte så drastisk.
Jordbruksverket beräknar årligen vilken

gödsling som ger bäst ekonomi. Årets
beräkning för spannmål visar att de
optimala kvävegivorna ökar med
storleksordningen 10-15 kg N/ha inför 2008-års säsong. Mycket talar
för att man i praktiken gödslat mer
än tidigare riktgivor. Därför är ett
gott råd som gäller för de flesta:
Ligg kvar på den gödslingsnivå du
använt tidigare!

Priser
Det är förhållandet mellan priset på
kväve och spannmålspriset som avgör
nivån för ekonomiskt optimal gödsling. De priser som använts vid
beräkningarna är 12 kr per kg kväve
och 1:40-1:50 per kg spannmål. Inför
2008-års odlingssäsong har det varit
möjligt att säkra skörden till högre
priser än så. Den måttfulla nivån har
valts därför att terminspriset inte kan
utnyttjas av alla och att det inte finns
någon garantinivå ovanför EU:s
interventionspris. Dessutom skulle
strikt beräkning på höga priser leda
till så höga kvävegivor att risken för
liggsäd skulle öka påtagligt. För
maltkorn med negativ betalning för
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ökande proteinhalt kan höga kvävegivor ge ett mycket dåligt ekonomiskt
resultat. Vi har helt enkelt nått kvävegödslingsrekommendationer som inte
bör överskridas, även om priset på
spannmål ökar ytterligare. Vi har
nått max!

Av Bertil Albertsson

På odlingslokaler där det är svårt att
komma under denna proteinhaltsnivå,
bör riktgivan minskas.
Beräkningarna ger gödslingsrekommendationer som är 10-15 kg N
per ha högre än förra året. Detta kan
öka risken för liggsäd. Riktgivorna
kan behöva justeras på grund av avvikande förutsättningar jämfört med
medelförhållanden. Den egna erfarenheten beträffande proteinhalt och
liggsädesfrekvens ska givetvis beaktas.
Om det varit svårt att få tillräckligt
låg proteinhalt i maltkornet eller om
besvärande liggsäd förekommit på
gården under senare år bör kvävegivan
minskas i förhållande till tidigare års
gödsling, även om rekommendationerna höjts.

Praktisk gödsling
Ska gödselgivorna till stråsäd ändras i
och med de nya rekommendationerna?
Teoretiskt ja, men det är inte säkert att
det bör ske i praktiken. Vid jämförelse
Foto Erik Karlsson
mellan praktisk gödsling till stråsäd,
som redovisats i officiell statistik och
Riktgivor - spannmål
tidigare rekommendationer, visar det
Rekommendationerna för höstvete och sig att överdosering förekommit till
vårvete för brödändamål är anpassade både vårsäd och höstsäd. I växtodför att uppnå minst 11,5% resp minst lingstävlingar som arrangerats av
13% proteinhalt. För att inte få för
tidningen Lantmannen har kvävegivan
hög proteinhalt i maltkorn, högst
oftast legat över optimal nivå, något
11,5%, rekommenderas något lägre
man inte kunnat se förrän man haft
giva till maltkorn än till foderkorn.
olika led att jämföra mellan.

Riktgivor för kvävegödsling till stråsäd 2008
Gröda

Skörd, ton/ha
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Korn, foder-, södra Götaland**
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Korn, malt-, södra Götaland**
Korn, foder-, norra Götaland & Svealand**
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år sedan! Därför är det extra viktigt
att den sprids där den gör så stor nytta
som möjligt, och att full hänsyn tas
till den när man kompletteringsgödslar med mineralgödseln. Du som har
överskott på stallgödsel bör kunna
hitta nya köpare, och du som är växtodlare bör vara beredd på att betala
mer för den värdefulla mulluppbyggande substansen.

Vad kostar det att ligga kvar på
förra årets gödslingsnivå?

Skördekurvorna är ganska flacka
vid de kvävenivåer som betecknas som
Korn, Norrland**
60
80
100
optimala. En fråga som kan ställas är
Havre, södra Götaland**
60
80
95
110
vad det kostar att vara lite försiktig,
Havre, norra Götaland & Svealand**
55
75
95
110
125
och ligga kvar vid tidigare års göds* Sorten Harnesk behöver tillföras ytterligare ca 20 kg N/ha för att nå brödkvalitet
ling? Om man legat i överkant av
** Avser radmyllning av gödsel. Vid bredspridning ökas givan med ca 10 kg N/ha.
tidigare års rekommendationer är
det lönsamt att ligga kvar på samma
I medeltal innebär tillämpning av
gödslingsnivå. Har man tidigare följt
Stallgödseln har dubbelt värde i år!
rekommendationerna kostar det
de nya rekommendationerna att den
Kvävegödslingsrekommendationerna
praktiska gödslingen bör ligga på
omfattar både stallgödsel och mineral- endast en eller ett par tior per ha.
ungefär samma nivå som tidigare års
gödsel. Med dagens priser på mineral- Detta kan nog ses som en fullt godgödsling. Det är med andra ord inte
gödsel, 12 kr per kg N, 24 kr per kg P tagbar försiktighetspremie mot risk
aktuellt med någon generell ökning
och 6:50 per kg K har stallgödseln
för liggsäd och förhöjd kväveutlakav kvävegivorna.
fördubblat sitt värde jämfört med ett
ning.
Korn, malt-, norra Götaland & Svealand**

Miljöersättningen

Miljöskyddsåtgärder
ligger i tiden

Som en följd av prisutvecklingen på jordbruksprodukter, har det
blivit allt viktigare att känna till markens växtnärings- och kalk
tillstånd samt fysikaliska egenskaper. I miljöersättningen för
”Miljöskyddsåtgärder” ingår därför markkartering och jordartsanalys som viktiga delar.
Markkartering är en förutsättning för

att du ska kunna gödsla rätt, utnyttja
jordens produktionsförmåga och samtidigt ta hänsyn till miljön. Utöver
traditionell markkartering ingår även
jordartsanalys. Förbättrad kunskap
om jordarten ger ökade möjligheter att
vidta rätt åtgärder för både odling och
miljö. Må så vara att du har erfarenhet och kunskap om vad din egen jord

tål av jordbearbetning och
markpackning, men med
jordartsuppgifter som kan
relateras till försöksresultat
får du ännu bättre beslutsunderlag.

Att veta mer hjälper dig
att ta miljöhänsyn
Det framförs ofta att det behövs lokal
anpassning av odlingsåtgärderna
forts. nästa sida

Markkarta och jordartsanalys
- viktiga underlagsdokument för
Greppa-rådgivningar.
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knutna till jordarten för att miljömäshaft effekt i förhållande till obehandsiga insatser ska göras på rätt ställe.
lad ruta. Dessa erfarenheter kommer
Med kännedom om jordart ner på
till nytta i det framtida växtskydds
fältnivå kan du som jordbrukare vara
arbetet.
med och styra mot en sådan differenInför 2008-års växtodlingssäsong
tiering.
finns förslag om att
Risken för för- Miljöskyddsåtgärder innebär att färre kontrollrutor än
luster av fosfor
du får markkarteringen betald, under förra året ska
ökar med ökad
behöva anläggas.
men ändå pengar över!
mjäla- och lerFörslaget går ut på
halt. Risken kan delvis bedömas
att det ska anläggas en kontrollruta
utifrån en enklare lerhaltsanalys, men
i vårsäd och en i höstsäd vid ogräsmed fullständig jordartsanalys, kan
bekämpning respektive svamp- eller
även de erosionskänsliga mjäla- och
insektsbekämpning. Beroende på
finmofraktionerna bestämmas. Det
odlingsinriktning och användning av
anses att 90% av fosforförlusterna
växtskyddsmedel kan antalet kontrollsker från 10% av arealen under 1% av
rutor således variera från en till fyra
tiden. Därför finns det all anledning
stycken. Beslut om antal kontrollrutor
att fokusera på dessa ”högriskområkommer att tas i god tid innan det är
den” och inte vidta kostsamma
aktuellt med bekämpning.
åtgärder där de inte behövs.

Bättre behovsanpassning av växtskyddet med hjälp av kontrollrutor
Avsikten med de kontrollrutor som
som ingår i stödet är att du ska kunna
se om genomförd växtskyddsinsats

Markkarteringen betald
och pengar över

Miljöstöden delfinansieras av EU och
ersättningsnivåer utöver kostnadstäckning medges inte. Trots detta konstaterade flera Hushållningssällskap då

2008 års nyheter i

Greppa Näringen
Inför år 2008 har flera nya rådgivningsteman (moduler) utarbetats.
En handlar om växtföljder och en
annan om växtskydd på gårdar med
mycket vall.

Greppa Skräppan!
På växtodlingsgårdar ges sedan tidigare
råd om växtskyddsstrategier, men även
på gårdar med vallodling finns det svårbekämpade ogräs. Skräppa är ett sådant
problemogräs. Nu finns det möjlighet att
få råd i Greppa Näringen om skötselstrategier för minskad förekomst.
Ann-Marie Dock Gustavsson,
Jordbruksverket:
– När det gäller skräppa
är just strategi det som är
viktigast. Med växtföljd,
noggrann vallanläggning
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Foto Anna Appelros, Länsstyrelsen i Jämtlands län

Vad kan man göra åt skräppa, det värsta
ogräset i vallar?
och putsning kan den hållas under
kontroll. Rådgivaren kan hjälpa till att
ta fram en sådan strategi.

Växtföljd och bördighet
Med ökande priser på spannmål, raps
och andra grödor ökar betydelsen av att
planera växtföljden. Men man kan inte
enbart titta på avräkningspriset. Produktionen måste vara uthållig så att det inte

stödet infördes förra året, att det var
ekonomiskt intressant att ansluta sig
om arealen i huvudsak utnyttjades
för öppen odling. Flera av de krav
som ställs inom stödet ingår som en
naturlig del i ordinarie jordbruksdrift.
På gårdar med vall kan man söka
vallstöd och därför räknas inte vall
som stödberättigande areal. Miljöskyddsåtgärder innebär att du får
markkarteringen betald, men ändå
pengar över!

Ett första steg mot certifiering
Certifiering av produktionen görs i
olika program för att öka livsmedelssäkerheten och minska miljöpåverkan.
Anslutning till stödet för miljöskyddsåtgärder kan vara ett steg i denna
riktning och kan visa att din gård nått
en bra miljöstandard. Finns det behov
av förbättringar kan åtgärderna i
stödet vara till hjälp. För jordbruket
som helhet kan miljöskyddsåtgärder
bli en hävstång som ger svensk livsmedelsproduktion ännu bättre
konkurrenskraft.

blir problem med markbördighet, markstruktur, ogräs och skadegörare som ökar
kostnaderna.
Vi frågar Göte Bertilsson som utvecklat dataprogrammet ”Odlingsperspektiv”
som används vid rådgivningen, varför det
kan vara intressant för lantbrukaren att
analysera sin odling:
– Tillsammans med
brukaren går vi igenom
plus och minus för olika
odlingsalternativ med hjälp
av all den kunskap vi har.
Förfuktsverkan, mullhaltsutveckling, kostnadsförändringar m m diskuteras. Målet är att
förbättra både kortsiktig ekonomi och
långsiktig hållbarhet och miljö. Det blir
mycket intressanta och stimulerande
diskussioner.
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