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Vindkraft kommer som nummer två på de brittiska lantbrukarnas lista när de funderar på
energiproduktion. Mest intresserade är de av solenergi.

Solpaneler är vanligare hos brittiska lantbrukare än hos svenska. Ett
område där britterna ligger sämre till vid en jämförelse är
gödselhanteringen. Cirka 80 procent av brittiska gårdar har en
lagringskapacitet på 6 månader eller kortare tid för gödseln, enligt en
nyligen genomförd studie.
Varje år görs en stor undersökning av hur det går för brittiska lantbrukare med
klimatarbetet. Många frågor om både växtodling, djurhållning och
energiföretagande ställs samman. Enkäten skickades denna gång till 5 500 av
Storbritanniens ungefär 60 000 gårdar. De resultat som nu presenterats
baserar sig på de cirka 1 500 svar som kom in.

Nutrient Management Plan
En viktig del i klimatarbetet är hur växtnäring hanteras. 57 procent av
lantbrukarna som svarat på enkäten har en Nutrient Management Plan
(växtnäringsplan). I en sådan ingår en gårdsdel där lantbrukaren fyller i hur
gödseln sprids och när spridare senast testades. Därefter följer en fältdel där
behovet av N, P och K räknas ut för varje fält, enligt en liknande mall som i
de svenska riktlinjerna från Jordbruksverket. Värt att notera är att
växtnäringsbalans, som vi lagt stor tonvikt vid i Sverige, inte ingår.
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En bra sak med en växtnäringsplan är att det där hör till att göra en efterkalkyl,
för att se hur rätt eller fel årets gödsling blev. Att få se svaret på den frågan är
lärorikt. Av de svarande som gör en växtnäringsplan menar 43 procent att det är
ekonomiskt fördelaktigt och 30 procent anser att det är bra för miljön.

Återvinning och bättre kvävegödsling

Endast hälften av lantbrukarna i
undersökningen kan lagra fastgödsel på
tät gödselplatta.
Foto: Janne Andersson

Cirka hälften av lantbrukarna i undersökningen tycker att det är ganska eller
mycket viktigt att ta hänsyn till klimatpåverkan i de vardagliga besluten på
gården. Ungefär två tredjedelar svarade att de redan gör klimatåtgärder. Det
vanligaste exemplet är att återvinna sådant som kan återvinnas på gården, vilket
87 procent gör, och att förbättra kvävegödslingen, som 75 procent av de
tillfrågade gör. En del lantbrukare svarade att de inte gör några klimatåtgärder.
Den vanligaste förklaringen till att de avstår är att det inte släpps ut så mycket
klimatgaser från gården.

Intresserade av solpaneler

57 procent av de tillfrågade har en
växtnäringsplan. I denna ingår att göra en
efterkalkyl – ett viktigt moment.
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Intresset för att bli energiproducent undersöktes också. Det är solpaneler som är
vanligast i dagsläget, 10 procent av de tillfrågade lantbrukarna har sådana. Det
är också de som redan har en pågående energiverksamhet som är mest
intresserade av att utveckla den här typen av produktion. 29 procent av de redan
verksamma vill utöka sin energiproduktion inom två år medan 19 procent av
dem som inte redan är verksamma inom området vill börja. Det är främst
solpaneler båda grupperna tänker sig, följt av vindkraft.

Regelmässig stukalagring
Cirka två tredjedelar av de tillfrågade lagrar regelmässigt fastgödsel i stukor på
fälten. Bara hälften av de tillfrågade kan lagra fastgödsel på tät gödselplatta.
Cirka 80 procent av gårdarna med flytgödsel har 6 månaders eller mindre
lagringskapacitet. För båda gödselslagen var 4–6 månaders lagring vanligast,
något som cirka 60 procent av gårdarna har.
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På ungefär två tredjedelar av gårdarna
görs aktiva insatser för klimatet.
Återvinning är den vanligaste.

