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Inledning
Hanteringen av stallgödsel har
alltid varit arbetskrävande och
smutsig. Uppfinningsrike-
domen har varit stor när det

gällt att förenkla hanteringen.
Hästdragna fastgödselspridare med

en konstruktion snarlik den hos dagens
spridarmodeller användes redan i slutet av 1800-talet.

Allt eftersom det moderna jordbruket växte fram ökade efterfrågan på
växtnäring. Efter andra världskriget blev mineralgödsel tillgänglig till
ett förhållandevis lågt pris. Mineralgödselns fördelar var uppenbara –
lätt att lagra, hantera, dosera och sprida. Stallgödseln, som tidigare
betraktats som en resurs i växtodlingen, blev nu mer eller mindre en
avfallsprodukt. De egenskaper hos stallgödselspridare som kom att
prioriteras var hög kapacitet och driftsäkerhet.

Idag är vi på väg mot ett mer miljöanpassat och uthålligt jordbruk, där
stallgödseln spelar en viktig roll. För att inte skada miljön måste växt-
näringen i stallgödseln tas tillvara och återföras till de odlade grödor-
na. Dyrare mineralgödsel och ekonomiskt kärvare tider har också bi-
dragit till att det ur ekonomisk synvinkel blivit mer intressant att an-
vända stallgödsel som växtnäringskälla.

De senaste 10–15 åren har omfattande
forsknings- och utvecklingsinsatser gjorts
för att öka kunskapen om hur stallgödsel
bör hanteras för att utnyttja växtnäringen
optimalt och minimera den negativa på-
verkan på miljön med bibehållen hög av-
kastning och produktkvalitet. Mycket ny
kunskap har tillförts samtidigt som teknik-
utvecklingen medfört att nya maskintyper
och maskinsystem idag finns på markna-
den. Nya lagar och förordningar som på
olika sätt styr stallgödselhanteringen har
också tillkommit.

I den här skriften kommer vi att samman-
fatta dagens kunskap inom stallgödsel-
området med utgångspunkt från lant-
bruksföretagarens behov och frågeställ-
ningar.

Innehållsförteckning:

Växtnäringsbalans 3

Vad innehåller gödseln 5

Stallgödselhantering på större gårdar 7

Minska ammoniakavgången 12

Rätt mängd 15

Minimera jordpackning och körskador 17

Stallgödsel till vall 19

Stallgödsel i ekologisk odling 22

Slutsatser och rekommendationer 23

Mer att läsa 24
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hästdrivna spridar-
anordningar användas.
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Växtnäringsbalans –

Varför gör vi växtnäringsbalanser?
Växtnäringsbalanser är ett viktigt instrument för planering och be-
slutsfattande på alla nivåer. För att kunna hushålla med växtnäring i
jordbruk och samhälle måste man veta var i systemet växtnäringen
finns. Balansen ger en omedelbar upplysning om överskott eller un-
derskott och läckage. Dessutom tydliggörs storleken på olika flöden av
växtnäring. Växtnäringsbalansen kan användas för att identifiera bris-
ter och sätta in åtgärder innan det är för sent. Om lantbrukaren, med
hjälp av balansen, upptäcker exempelvis kaliumbrist i systemet kan
detta åtgärdas innan bristsymptom syns på fälten.

Växtnäringsbalanser kan upprättas på olika nivåer. Vanligast är inter-
nationell, nationell och regional nivå, till exempel län och kommun,
samt inom avrinningsområden och på gårdsnivå, fältnivå, djurnivå
och även på personnivå.

För jordbrukaren är det väsentligt att känna till om förråden av växt-
näring i marken och på gården fylls på eller om de förbrukas. Med
hjälp av den kunskapen kan driften på gården planeras och förändras.
Kommunen är kanske mer intresserad av miljöbelastningen på luft och
vatten, var den finns, hur stor den är och var det är effektivast att
sätta in åtgärder.

Vilken information behövs?
Informationen väljs och samlas in med tanke på vilken sorts balans
man vill upprätta. Steg ett är att identifiera de ämnen som är aktuella.
Kväve och fosfor är begränsande ämnen i vattenmiljöer och bör finnas
i en balans som ska ge en bild av risken för övergödning av vatten-
dragen. Kalium är intressant för ett lantbruk som ligger på kalium-
fattiga jordar.

Ingående data bestämmer kvaliteten på balansen – uppskattningar ger
upphov till osäkerhet i siffermaterialet, medan uppmätta data är mer
tillförlitliga. Dessutom ger långa tidsserier ett säkrare underlag.

För att sedan kunna tolka resultaten i balansen krävs det ytterligare
information; data om nederbörd, jordart, markförråd av växtnäring
eller hanteringssystem för stallgödsel och humanavfall.

Att göra en växtnäringsbalans är viktigt för att kunna hushålla med
växtnäringen och därmed både spara miljön och pengar. Det är dock
viktigt att relevant och aktuell information läggs in i balansen.

Greppa näringen!

STANK (Stallgödsel –
näring i kretslopp) är en
datorbaserad beräk-
ningsmodell som ut-
vecklats av Jordbruks-
verket. Modellen kan
användas för att göra
växtnäringsbalanser på
gårdsnivå och ekono-
miska beräkningar för
olika gödselhanterings-
system. För att få hjälp
med att upprätta en
växtnäringsbalans för
din gård, vänd dig till
länsstyrelsens  lant-
bruksenhet eller hus-
hållningssällskapet i ditt
län.

Med start i södra
Sverige 2001 genomför
Jordbruksverket tillsam-
mans med andra aktö-
rer inom lantbruks-
näringen en rådgivnings-
kampanj under namnet
”Greppa näringen”.
Syftet är att minska
kväveutlakningen från
jordbruket. Rådgivnin-
gen är kostnadsfri och
sker till stor del indivi-
duellt. Mer information
hittar du på:
www.greppa.nu

ett redskap för att utnyttja stallgödseln effektivare
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Djurprodukter  95  16   8
N P K

Foder, levande djur  28   4   14

Växtprodukter  73  13   18

Kväveförluster:

Ventilation & lagring  N 6

Spridning  N 4

Denitrifikation    1

Nitratutlakning    1

Markvätska

Kvävemine-
ralisering

Kväve-
inlagring

Stallgödsel
35 5 28
Träck o.
urin på
bete
ingår

Markförråd

25 5 28* *Exkl.träck o. urin på bete

Gårdsbalans
i kg/ha och år In 196 15 25

Ut 114 18 42

Balans +82 -3 -17

N P K

Konstgödsel 123 7 5
Utsäde 12 2 2
N-fix. baljväxtbakt. 11
N-nedfall från luft  7
Biogas - (flytgödsel) 15 2 4

N P K

N P K

N P K

N P K
Flytgödsel 15 2 20

Bild 2.Bild 2.Bild 2.Bild 2.Bild 2. Växtnäringsbalansen ovan visar kg per
hektar och år. Gäller för en gård med mjölk-
produktion i Östergötland. Areal 545 hektar,
165 mjölkkor + rekrytering. Flytgödseln
lämnas till en biogasanläggning i närheten.

Data som kan sättas in i växtnäringsbalansen:

• insatsmedel, till exempel konstgödsel, utsäde, stallgödsel, foder och
inköpta djur

• kvävefixering

• deposition av främst kväve och fosfor

• produktionsdata, det vill säga vad som förs bort med växter och
husdjur från jordbruket samt data på stallgödsel som lämnar gården

• ammoniakavgång från stallgödsel och mark, denitrifikation i åkermark

• utlakning av nitratkväve och erosion av fosfor
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Vad innehåller gödseln?
Stallgödsel är ett fullgödselmedel som innehåller växtnäring, spårele-
ment och mullbildande ämnen.  Växtnäringsinnehållet varierar dock
mellan olika gårdar. För att kunna utnyttja framför allt kvävet bör
gödseln analyseras.

Stallgödsel består av träck, urin, foderrester, strömedel och vatten.
Gödsel är ingen enhetlig produkt – den varierar från gård till gård och
också under året på en och samma gård. Hanteringsegenskaper och
växtnäringsinnehåll beror dels på djurproduktionen, till exempel djur-
slag, ålder och foderstat, dels på hur gödseln hanteras, exempelvis
tillsatser, utgödslingssystem och lagring.

Stallgödsel innehåller kväve, fosfor, kalium och mikronäringsämnen.
Kvävet utgörs av oorganiskt kväve (ammoniumkväve) och organiskt
bundet kväve. Ammoniumkvävet är direkt upptagbart för växten och
har samma effekt som motsvarande mängd kväve i mineralgödsel.
Det organiskt bundna kvävet är mer långsamverkande och blir till-
gängligt först på sikt. Det finns dock undersökningar som visar att en
inte obetydlig del av det organiskt bundna kvävet kan bli växttill-
gängligt redan samma år som gödseln sprids.

I fastgödsel är andelen ammoniumkväve 0–50 procent, i kletgödsel
30–60 procent, i flytgödsel 50–90 procent och i urin 70–100 procent.
Fosfor och kalium i stallgödsel är lika växttillgängligt som fosfor och
kalium i mineralgödsel.

Djurslag Växtnäringsinnehåll i färsk träck Kostnad för köp av mot-
och urin, kg/år svarande mängd växtnäring

som mineralgödsel (kr)

Mjölkko, avkastning 9 000 kg 107 16 100 1 409
Kviga, bete 2 år,150 dgr/år* 24 5 29 357
Ungtjur, bete 150 dgr* 31 5 26 401
Sugga i produktion exkl. rek-
rytering, 21 smågrisar/år 24 8 15 339
Slaktsvin, per plats och tre
omgångar (15,5 % råprotein
i fodret) 10,5 2,5 6,5 137
Värphöns, per 1000 platser 680 170 280 8 423
Slaktkycklingar, per 1000 plat-
ser och 7 omgångar 360 77 150 4 317

* Betesperioden ingår inte

Kväve Fosfor Kalium

Tabell 1.Tabell 1.Tabell 1.Tabell 1.Tabell 1. Riktvärden för innehåll
av kväve, fosfor och kalium i
färsk träck och urin (efter
Steineck m.fl., 2000) samt
kostnad för att köpa in motsva-
rande mängd växtnäring som
mineralgödsel. För kviga och
ungtjur är betesperioden inte
inräknad. Växtnäringen har
värderats till 8,00 kr/kg N,
11,45 kr/kg P och 3,70 kr/kg K.
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Provtagning och analys
Stallgödsel från olika gårdar har ofta
helt olika växtnäringsinnehåll. Därför
kan man inte förlita sig på att tabell-
medelvärden gäller på den egna går-
den. För att kunna utnyttja framför
allt kvävet på bästa sätt bör gödseln
analyseras. Analyskostnaden betalar
sig snabbt genom att växtnäringen
kan utnyttjas effektivare.

I urin och väl omblandad flytgödsel
är växtnäringen relativt jämnt förde-
lad. Fast- och kletgödsel är betydligt
mer heterogen och därför svårare att
provta på ett representativt sätt. Flyt-

gödsel måste blandas om ordentligt före provtagningen. Vid provtag-
ning av fast- och kletgödsel bör prov tas ut på flera (minst fem) ställen
i gödselpartiet. Delproverna slås samman till ett samlingsprov som
blandas och homogeniseras väl. Därefter tar man ut det prov som ska
skickas till analys. Om analysen inte ska utföras direkt bör provet fry-
sas i en tät plastburk med lock (gäller alla gödselslag).

Analysen kan ske på laboratorium eller direkt ute på gården. En an-
vändbar metod för snabbestämning av ammoniumkväveinnehållet i
flytgödsel och urin är den så kallade kväveburken (se faktaruta ovan).

De flesta lantbrukskemiska laboratorier erbjuder någon form av
analyspaket för stallgödsel. Där ingår oftast ammoniumkväve, total-
kväve, fosfor, kalium, torrsubstans och aska. Noggrannheten i dessa
standardanalyser ligger ofta i storleksordningen ±10-20 procent. Prov-
tagningen bör dock göras i god tid före spridningen, då man som regel
måste vänta på resultaten från en laboratorieanalys.

1
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Kväveburken

Kväveburken kan användas för
att mäta innehållet av lättlösligt
kväve i flytgödsel och urin ute på
gården. Utrustningen består av
en tät behållare i vilken gödseln
blandas med vatten och ett
oxidationsmedel. Det lättlösliga
kvävet oxideras då till kvävgas
(N2

). Tryckökningen i behållaren
mäts med en manometer. På
manometerns skala kan man
direkt avläsa gödselns kväve-
innehåll i kg per kubikmeter.

Regler för stallgödsel och grön mark

I den svenska miljölagstiftningen för jordbruk finns regler som rör djurtäthet, lagring och sprid-
ning av stallgödsel samt grön mark.

• Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler som syftar till att förebygga negativa miljö-
effekter.

• Lagring av stallgödsel och grön mark regleras i Förordning (SFS 1998:915) om miljöhänsyn i
jordbruket.

• Bestämmelser om djurtäthet, spridning av stallgödsel och grön mark finns i Statens jordbruks-
verks föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS 1999:79).

Dessa föreskrifter kommer att uppdateras under 2002. I faktarutorna på sidorna 8, 13, 15 och 16
redovisas vilka regler som gäller idagsläget vid lagring och spridning av stallgödsel.
Mer information hittar du på: www.sjv.se och www.notisum.se



7

Tömning
Ventilstation

Påfyllning

Bild 4.Bild 4.Bild 4.Bild 4.Bild 4. Investeringskostnad
för flytgödselbehållare av
betongelement (priser från
A-betong, januari 2002).
Med en investering på 200
kr/m3, 6 procents ränta och
20 års avskrivningstid blir
lagringskostnaden per
kubikmeter cirka 17,50 kr.

Stallgödselhantering på större gårdar
Vid lagring, behandling och sprid-
ning av stallgödseln finns många
olika tekniska lösningar att välja
bland. Här redovisas olika alterna-
tiv och vad lagen kräver.

Lagring
Gödsellagret bör utformas så att växtnäringsförlusterna blir så små
som möjligt och dimensioneras så att gödsel inte behöver spridas un-
der olämpliga tider på året. Med ett väl tilltaget lager kan kvävet ut-
nyttjas bättre och kostnaderna för jordpackning hållas nere.

Flytgödsel och urin kan lagras i friliggande behållare, i behållare med
jordvall eller i så kallad gödselkällare direkt under stallet. Friliggande
behållare är det vanligaste systemet i Sverige och många andra länder.
Materialet kan vara betong, stålplåt, trä eller glasfiberarmerad plast.

Behållare med jordvall behöver stöd från omkringliggande jord för att
inte kollapsa. Vanligast är öppna dammar med någon form av tätskikt.
Tätskiktet kan utgöras av gummiduk, plastfolie eller sprutbetong.
Även slutna system (så kallade gödselkokonger) förekommer. Behål-
lare med jordvall är ofta billigare att bygga än friliggande behållare,
men tar å andra sidan större yta i anspråk och är svårare att röra om i.
Vissa konstruktioner är dessutom känsliga för mekaniska skador. En
nackdel med öppna dammar med jordvall är att den stora ytan ökar
kväveförlusterna under lagringen och medför att mycket regnvatten
hamnar i behållaren.

Fast- och kletgödsel kan lagras på gödselplatta eller i delvis nedschakt-
ade bassänger. Gödselplattan har ofta stödmurar på en eller flera sidor
för att öka lagringskapaciteten. Plattan ska vara utformad så att dräne-
ringsvattnet kan samlas upp och ledas till urinbrunnen. Torr, stap-
lingsbar fastgödsel kan lagras direkt på mark om denna inte är alltför
genomsläpplig och lagringsplatsen inte ligger nära någon vattentäkt
eller annan känslig miljö. I sluttande terräng är det också olämpligt att
lagra gödsel direkt på marken. För att lagra fastgödsel direkt på mark
krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen.

Kletgödsel lagras ofta i delvis nedschaktade bassänger med ena sidan
utformad som en nedfartsramp. Bassängerna byggs av betong och är
av praktiska skäl oftast fyrkantiga och bara 1-1,5 meter djupa. En
nackdel med denna typ av behållare är att en stor del av lagrings-
volymen tas upp av regnvatten.

Bild 3. Bild 3. Bild 3. Bild 3. Bild 3. Slutna behållare med
jordvall, så kallade gödsel-
kokonger, rekommenderas
främst för urin och rötrest.
Genom att behållaren är helt
sluten blir ammoniakförlus-
terna minimala.
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"Förutom energi ger
våtkomposteringen
fördelar i form av

bättre flytegenskaper,
mindre

separationsbenägenhet
och minskad lukt."

Behandling
Några av de fördelar man vill uppnå genom att behandla gödseln är
bättre hanteringsegenskaper, minskad lukt, hygienisering, ökat växt-
näringsutbyte och mindre mängd gödsel att transportera och sprida.
Gödsel kan också behandlas för att utvinna energi.

Flytgödsel kan behandlas exempelvis genom våtkompostering, röt-
ning, separering, sönderdelning och oligolys (vilket innebär att elek-
trisk ström via kopparelektroder leds genom gödseln). Även olika till-
satsmedel förekommer. För fast- och kletgödsel är antalet behandlings-
metoder inte lika stort.

Kompostering innebär att syrekrävande (aeroba) mikroorganismer bry-
ter ned organiskt material under värmebildning. Flytgödsel kan våt-
komposteras genom att luft tillförs och fördelas i gödseln. Förutom
energi ger våtkomposteringen fördelar i form av bättre flytegenskaper,
mindre separationsbenägenhet och minskad lukt. Om temperaturen är
tillräckligt hög sker också en hygienisering.

I fastgödsel sker kompostering spontant om gödseln är porös och till-
räckligt fuktig. Även mer styrda former av kompostering förekommer,
till exempel strängkompostering och trumkompostering. Den höga
temperaturen (i gynnsamma fall upp mot 70ºC) gör att skadliga mikro-
organismer dör och grobarheten hos ogräsfrön hämmas. Kompostering
ger också en mer lättspridd gödsel. Genom att koldioxid och vatten
avgår kan gödselvolymen minska med upp till 50 procent, vilket ger
lägre spridningskostnader. Samtidigt kan dock närmare hälften av
kvävet gå förlorat. Ett sätt att minska kväveförlusterna är att se till att
kompostmaterialet har rätt sammansättning. Förhållandet mellan kol
och kväve (kol/kvävekvoten) bör vara cirka 30.

Rötning är, till skillnad från kompostering, en anaerob (syrefri) process.
Vid rötning bildas biogas (metan och koldioxid) som kan användas
som motorbränsle, för elproduktion eller för uppvärmning. Processen

Vad säger lagen om lagringsutrymmenas utformning och storlek?

Lagringsutrymmena ska vara så utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker.

I känsliga områden (Hallands, Skåne, Blekinge och Gotlands län samt kustområdena i Västra Göta-
lands, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands och Stockholms län) ska jordbruksföretag med fler än
10 djurenheter ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar gödselproduktionen
under:

• 8 månader för nötkreatur, hästar, får eller getter

• 10 månader för övriga djurslag

I övriga delar av landet gäller dessa bestämmelser bara jordbruksföretag med fler än 100 djuren-
heter. I känsliga områden enligt definitionen ovan ska jordbruksföretag där färre än 10 djurenheter
hålls i förvärvssyfte ha ett lagringsutrymme som motsvarar minst 6 månaders gödselproduktion.
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genererar i sig ingen
värme. I Sverige finns
idag ett tiotal stora
biogasanläggningar
där gödsel samrötas
med andra organiska
restprodukter, exem-
pelvis slakteriavfall,
livsmedelsrester från
detaljhandeln och in-
dustriella biprodukter.
Rötresten levereras till
lantbrukare i trakten.

Med olika typer av
separatorer kan en
större eller mindre del
av det fasta materialet
i gödseln skiljas ifrån. Vätskefraktionen blir då lättare att sprida samti-
digt som separationsproblemen vid lagring minskar. Beroende på vil-
ken typ av separator som används får den fasta fraktionen olika egen-
skaper. Skruvseparatorn kan ge komposterbar fastgödsel med 25–30
procent torrsubstanshalt. I Danmark och Nederländerna marknadsförs
också mer avancerade anläggningar som delar upp gödseln i en fast
fas, en klar kvävelösning, en lättflytande NPK-fraktion och rent vatten.
Separering kan i vissa fall vara ett ekonomiskt intressant alternativ till
att bygga ut lagringskapaciteten.

På senare år har en rad olika tillsatsmedel för flytgödsel börjat mark-
nadsföras. Preparaten sägs ge allehanda positiva effekter, till exempel
bättre hanteringsegenskaper, minskad lukt, ökat växtnäringsutbyte och
mindre ammoniakavgång. Tillsatsmedel finns även för fastgödsel.
Verkningssättet för preparaten varierar. Vissa består av näringslösnin-
gar medan andra innehåller bakteriekulturer, enzymblandningar, jäs-
ningshämmare, enzyminhibitorer (medel som bromsar vissa biologiska
processer) eller mineralpulver. Oftast saknas dock vetenskaplig doku-
mentation som visar att effekterna är de påstådda.

Spridning
Spridningen är sista steget i hanteringskedjan. Genom val av teknik,
tidpunkt och giva ska grödans behov av växtnäring tillgodoses till en
rimlig kostnad samtidigt som belastningen på den omgivande miljön
minimeras. Markens produktionsförmåga får heller inte äventyras.

Moderna flytgödselspridare kan sprida gödseln med nästan samma
precision som mineralgödsel. Flera av dagens spridare kan också ut-
rustas med reglersystem som med varierande precision styr givan.
Spridarna för fast- och kletgödsel är mindre välutvecklade. Därför är

Bild 5.Bild 5.Bild 5.Bild 5.Bild 5. Genom rötning
utvinns biogas som kan
användas som motorbränsle
eller för uppvärmning.

Rötbart material
från lantbruk
(gödsel, halm, blast,
spannmålsrens)

Slakteriavfall,
källsorterat hushållsavfall,
industriella produkter

Gasrening

Separation
Hygienisering
Malning
Blandning

Rötning Rötrest-
behandling

Lagring och
spridning av
rötrest

Biogasmackar
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det svårare att uppnå rätt giva och jämn fördelning av gödseln med
dessa spridare.

Flytgödsel och urin kan spridas med tankvagn, bevattningsanläggning
eller spridningsaggregat med matarslang. I de båda senare fallen pum-
pas gödseln ut till spridningsaggregatet genom slangar eller rör, vilket
innebär fördelar i form av minskad jordpackning (se sidan 18).

Spridning med tankvagn är det vanligaste systemet i Sverige. Tank-
vagnen kan vara utrustad med centrifugalpump, deplacementpump
eller kompressor (vakuumtankvagn). Olika typer av spridarutrustning
förekommer, till exempel spridarplatta, ramp med flera spridarplattor,
pendelspridare, roterande spridartallrikar, släpslangsramp, släpfots-
ramp och myllningsaggregat.

Släpslangsrampen lämpar sig väl för spridning i växande gröda. Ge-
nom att gödseln läggs i strängar på marken undviks nedsmutsning av
grödan samtidigt som vinden inte tillåts påverka spridningsresultatet.
Den fasta arbetsbredden gör att man kan använda fasta körspår, vilket
minskar körskadorna. Beroende på fördelarens konstruktion och
slangarnas diameter kan släpslangsramperna vara mer eller mindre
känsliga för föroreningar i gödseln.

Myllningsaggregat finns i många olika utföranden. I Nederländerna
myllas så gott som all flytgödsel, medan antalet maskiner i Sverige än
så länge är begränsat. Vanligast är ytmyllningsaggregat som placerar
gödseln på 3–8 cm djup. Fördelar med en väl fungerande myll-
ningsteknik är minskad ammoniakavgång, mindre lukt, obefintlig
vindpåverkan och vid spridning till vall även bättre förutsättningar för
god ensilagekvalitet. Till nackdelarna hör stort dragkraftsbehov, be-
gränsad arbetsbredd (max 8–9 meter på dagens maskiner) och stor
investering. Svenska erfarenheter av ytmyllningsaggregat avsedda för

spridning av flytgödsel till
vall redovisas i avsnittet

"Stallgödsel till vall" på
sidan 19.

Ett mellanting mellan
släpslangsramp och

myllningsaggregat är den
så kallade släpfotsrampen.

Släpfotsbillarna glider
ovanpå marken vid spridning

på vall och viker då undan strån och
växtdelar så att gödseln läggs di-

rekt på marken. Vid spridning
på öppen jord och i växande

stråsäd tränger billarna ner
3–5 cm i marken. Fördelar

Bild 6.Bild 6.Bild 6.Bild 6.Bild 6. Med bevattnings-
maskin eller traktordraget
spridningsaggregat med
matarslang kan flytgödsel
spridas med minimal jord-
packning. Bilden visar olika
system för transport och
spridning av gödseln.
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Vad kostar det att
sprida gödsel?

Spridningskostnaden
varierar beroende på
bland annat transport-
avstånd, arrondering,
spridningsteknik och
hur stora gödsel-
volymer som hanteras.
För flytgödsel kan den
ligga på ca 20 kr per
ton. Fastgödsel är som
regel betydligt dyrare
att sprida. Här kan
kostnaden uppgå till
50 kr per ton.

jämfört med konventionella myllningsaggregat är bland annat lägre
dragkraftsbehov och mindre vikt.

Den konventionella fastgödselspridaren består av en vagn med öppen
behållare och bottenmatta. Spridare med bottenmatta passar bäst för
spridning av fast, staplingsbar gödsel men kan också användas till
någorlunda fast kletgödsel om den är utrustad med bakläm. Botten-
mattan drivs som regel hydrauliskt. Hastigheten är då steglöst ställbar
och mattan kan köras baklänges om man råkar ut för stopp. Spridare
med skruvutmatning är främst avsedda för kletgödsel. De har i all-
mänhet en tät behållare och en lucka som reglerar utmatningen. På
vissa nyare modeller kan också skruvarnas varvtal ställas in.

Gemensamt för de flesta fast- och kletgödselspridare är att utmatnin-
gen ofta varierar kraftigt längs kördraget. I viss mån kan man kom-
pensera för ojämnheterna genom lämplig körteknik, men det är ändå
svårt att få gödseln jämnt fördelad över hela fältet.

Spridarutrustningen kan bestå av horisontella eller vertikala spridar-
valsar, roterande tallrikar eller vingar eller ett kasthjul alternativt kast-
cylinder (sidkastande spridare). På senare år har så kallade tvåstegs-
spridare med separata arbetsorgan för att sönderdela och sprida
gödseln blivit allt vanligare. Dessa spridare har större arbetsbredd,
bättre spridningsjämnhet i sidled och bättre förmåga att sönderdela
gödseln än konventionella enstegsspridare.

Bild 7. Bild 7. Bild 7. Bild 7. Bild 7. Tvåstegsspridare för
fast- och kletgödsel. Spridar-
aggregatet består av två
liggande valsar och två skålade,
roterande tallrikar. Utmatnings-
skruvarnas varvtal är steglöst
ställbart.
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Stall
Höga halter av ammoniak uppträder i gödselrännor och urindränerin-
gar. Om luft läcker in i stallet via utgödslingssystemet ökar ammo-
niakavgången från gödsel och urin genom att luften drar med sig gas

upp i stallet. Detta kan leda till oacceptabla gashalter i stal-
let. Genom att installera täta luckor eller vätskelås (flyt-
gödsel) mellan gödselkulvert och uteluft begränsas luft-
läckaget till stallet. Dessutom kan en evakueringsfläkt som
suger ut en mindre luftmängd i anslutning till kulverten
installeras.

Ammoniakavgången är starkt temperaturberoende och
minskar vid sänkt temperatur i luften och gödseln. Genom
att undvika högre stalltemperatur än vad djuren kräver för
en effektiv produktion och god komfort, kan ammoniak-
avgången begränsas. Främst för nötkreatur finns möjlighet
att sänka stalluftens temperatur genom ökat ventilations-
flöde under de perioder då ventilationen ligger under
maximiventilation.

Storleken på de ytor med gödsel och urin som exponeras
för luften har stor betydelse för ammoniakavgången. Ju
mindre yta, desto lägre förluster. Stall för uppbundna kor
har allmänt sett mindre gödseltäckta ytor än lösdrifts-
stallar. Att begränsa gödselytorna i djurstallar kräver stort
planeringsarbete för att inte påverka djurtrafik, djurens
naturliga beteende och rörelsemönster negativt. En effektiv
urindränering minskar förekomsten av fria ytor med urin,
som är den främsta källan till ammoniakavgång i stallet.

Ammoniakutsläpp i Sverige

Sveriges samlade ammoniakutsläpp
1999 var enligt beräkningar utförda vid
SCB 55 450 ton, varav jordbruket som
helhet beräknades stå för 49 050 ton.
Utsläppen från stallgödsel uppgick till
41 800 ton (75 procent).

Utsläppen från stallgödsel fördelade
sig enligt följande:

Stallventilation 9 000 ton
Lagring 16 500 ton
Spridning 16 300 ton

Att ersätta denna mängd kväve med
inköpt mineralgödsel kostar svenskt
lantbruk sammanlagt drygt 275 Mkr
per år (kvävepris 8 kr/kg). Detta
motsvarar i genomsnitt 14 kr per ton
stallgödsel eller 335 kr per hektar
stallgödslad åkermark.

(Källa: Statistiska centralbyrån, 2000)

Bild 8.Bild 8.Bild 8.Bild 8.Bild 8. Kväveförluster via
ammoniakavgång vid
hantering av a) fastgödsela) fastgödsela) fastgödsela) fastgödsela) fastgödsel
och b) flytgödsel b) flytgödsel b) flytgödsel b) flytgödsel b) flytgödsel från en
mjölkko med dagens teknik.
Med mörkare färg visas
andelen lättlösligt kväve vid
spridning.

Stall

Lager

Spridning

15 kg

11 kg

58 kg N/ko och år

5 kg

11 kg

Urin
27 kg

7 kg
Fastgödsel

73

107 kg N/ko och år

80 kg N/ko och år

7 kg

7 kg

13 kg

Stall

Lager

Spridning

107 kg N/ko och år

Flytgödsel

Minska ammoniakavgången
Ammoniumkvävet i stallgödsel och urin avgår till viss del som ammo-
niak till luften, och gödselns växtnäringsvärde minskar.  Ammoniakut-
släppen bidrar till försurning och övergödning av mark och vatten.

a)a)a)a)a) b)b)b)b)b)
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Lager
Flytgödsel kännetecknas av att lagringen sker under syrefria
(anaeroba) förhållanden. Fastgödsel lagras däremot helt eller del-
vis med lufttillträde. Kväveförlusterna blir därför betydligt större
vid lagring av fastgödsel.

Täckning av lagringsbehållare för flytgödsel och urin har genom
rådgivning och lagstiftning blivit allt vanligare. Bäst och säkrast
effekt har olika tätslutande överbyggnader som tak eller lock, som
minskar förlusterna med 90–95 procent. Om taket byggs så att
vinden tillåts att röra sig in över gödselytan halveras effekten.
Förutom tak finns olika typer av flytande täckning. Den enklaste
typen är ett naturligt svämtäcke. Svämtäcke bildas i många fall
spontant på nötflytgödsel. Andra alternativ är flytande plastduk,
lättklinkerkulor och olika typer av organiska material såsom torv,
halm, vegetabilisk olja och fastgödsel. Dessa har varierande till-
förlitlighet och kräver generellt mer tillsyn och underhåll än över-
byggnaderna. Effekten på ammoniakavgången ligger därmed i ett
bredare spektrum. Grovt sett kan man uppnå en sänkning på mellan
50–90 procent beroende på utförande.

Tak eller lock hindrar regnvatten från att komma ner i behållaren och
ökar därmed lagringskapaciteten medan flertalet flytande täckningar

Lönar det sig att täcka gödselbehållaren?

I investeringskalkyler för täckning av gödsel- och urinbehållare måste man,
förutom kvävebesparingen, ta hänsyn till hur täckningen påverkar mängden
regnvatten i behållaren. Nedanstående exempel gäller en behållare på 2000 m3.
Kvävepriset har satts till 8 kr/kg, räntan till 6 procent och spridningskostnaden
till 20 kr/m3. Kalkylen visar att det går att investera betydligt mer för att täcka
en urinbehållare än motsvarande flytgödselbehållare. Att täcka en urinbehållare
är ofta lönsamt med hänsyn till sparat kväve.

Kupoltak (avskrivningstid 15 år)

Värdet av sparat kväve, kr/år  5336 12848
Värdet av minskad spridningsvolym, kr/år  4000  4000
Summa, kr/år  9336 16848
Investeringstak, kr 90500 163500

Flytande plastduk (avskrivningstid 10 år)

Värdet av sparat kväve, kr/år  5056 12168
Värdet av minskad spridningsvolym, kr/år  -1000 -1000
Summa, kr/år  4056 11168
Investeringstak, kr 30000 82000

Nötflytgödsel Nöturin

Vad säger lagen om
ammoniakbegränsande
åtgärder vid lagring?

I Götaland och Svealands
slättbygder (Södermanlands,
Stockholms och Uppsala län
samt slättbygderna i Värm-
lands, Örebro och Västman-
lands län) ska flytgödsel- och
urinbehållare på företag med
fler än 10 djurenheter ha ett
stabilt svämtäcke eller annan
täckning som effektivt mins-
kar ammoniakförlusterna.
Påfyllning ska i dessa behål-
lare ske under täckning.
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Bild 9. Bild 9. Bild 9. Bild 9. Bild 9. Redan i början av
1900-talet insåg man nyttan av
att snabbt bruka ned gödseln
för att spara på kvävet.

medger regnvattentillförsel men minskar avdunstningen, vilket bety-
der större utspädning av gödseln och större mängd vatten som tar
lagringsutrymme och senare även spridningskapacitet i anspråk.

Det finns få praktiska åtgärder för att minska ammoniakavgången från
fastgödsellager. Torv är dock ett strömedel som binder ammonium-
kväve till sig och därmed reducerar förlusterna. Torv har visat sig an-
vändbart tillsammans med halm i djupströbäddar och i hästgödsel. I
vissa fall kan problem uppstå med att torvströet dammar.

Spridning
Ammoniakförlusterna vid

spridning varierar beroende på
väderförhållanden, spridnings-

teknik, underlag (bevuxen/
obevuxen mark) och
gödselns egenskaper. Vid
spridning på nyskördad

vall på sommaren kan man
under ogynnsamma för-
hållanden (torrt, blåsigt och
varmt väder) förlora nästan
allt ammoniumkväve.

Allmänt gäller att en god och
snabbt etablerad kontakt mel-

lan gödsel och jord är avgörande för att begränsa ammoniakavgången
i samband med spridning. Studier har visat att myllning eller snabb
nedbrukning av gödseln är de klart effektivaste sätten att minska
ammoniakavgången. Förklaringen är att ammoniumkvävet i gödseln
binds till markpartiklarna. Jämfört med bredspridning kan ammoniak-
förlusterna sänkas med mer än 90 procent.

Fastgödsel sprids traditionellt genom bredspridning. Därmed är i prin-
cip en efterföljande nedbrukning den enda ammoniakbegränsande
metoden man har att ta till. Nedbrukning kan ske genom plöjning,
harvning eller med något annat jordbearbetningsredskap. För flytgöd-
sel och urin finns också spridningsaggregat som myllar gödseln direkt
i samband med spridning. Dessa beskrivs på sidorna 10 och 19.

Bandspridning med släpslangsramp kommer bäst till sin rätt vid
spridning i växande gröda och på stubb. Ju kraftigare grödan är desto
lägre blir förlusterna jämfört med bredspridning. Vid spridning på
öppen jord blir den totala ammoniakavgången i stort sett lika för bred-
och bandspridning om man inte vidtar någon ytterligare åtgärd. Däre-
mot sker avgången långsammare vid bandspridning vilket gör att för-
lusterna kan reduceras effektivare genom en efterföljande ned-
brukning.

Carl Larsson, Spadarvet (1906)
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Rätt mängd – på rätt plats vid rätt tidpunkt
Att anpassa givan till grödans behov är viktigt för att utnyttja växtnä-
ringen i stallgödsel optimalt och för att undvika skadligt växtnärings-
läckage. Dessutom kan för stora givor sänka skörden.

På en djurgård cirkulerar största mängden kväve, fosfor och kalium
inom gården genom hemmaproducerat foder och stallgödsel. För att få
en balanserad spridning av stallgödsel över alla skiften behövs en
skiftesplan eller fältbalans. Fältbalansen är viktig för att kontrollera
den långsiktiga fosfor- och kaliumbalansen, och ger en indikation på
om markens förråd av dessa ämnen ökar eller minskar. För att kunna
göra en riktig tolkning av fältbalansen ska man följa upp den med re-
gelbunden markkartering.

Om all stallgödsel på en mjölkkogård sprids på slåttervall motsvarar
det vallens fosfor och kaliumbehov. Sprids stallgödsel till spannmålen
innebär detta att grödan får ett överskott av kalium, vilket bör beaktas
till kommande grödor. På en svingård motsvarar gödselns innehåll av
fosfor och kalium däremot spannmålens behov.

Att anpassa givan till grödans behov är en av de absolut viktigaste
faktorerna för att undvika skadligt läckage av kväve och andra nä-
ringsämnen. Svenska djurtäthetsbestämmelser och rekommenderade
maximala givor av stallgödsel (tabell 2) är baserade på att tillförseln av
fosfor ska balansera bortförseln i en genomsnittlig skörd.

Tabell 2. Tabell 2. Tabell 2. Tabell 2. Tabell 2. Rekommenderade
maximala stallgödselgivor.

Vårsäd, potatis, sockerbetor 30 30 30
Höstsäd, oljeväxter 30 20 30
Vall 20–30 20–30 20–30

Fastgödsel Urin Flytgödsel

Gröda Maximal giva, ton per hektar

Vad säger lagen om ammoniakbegränsande åtgärder vid spridning?

Stallgödsel som sprids under tiden 1 december – 28 februari skall brukas ned samma dag (gäller hela
landet). I Hallands, Skåne och Blekinge län ska dock under hela året nedbrukning ske inom 4 timmar
om stallgödsel sprids på obevuxen mark.

I samma område ska spridning av flygödsel i växande gröda ske med metod som effektivt minskar
ammoniakförlusterna. Godkända metoder: Bandspridning, myllning, spädning av gödseln eller bevatt-
ning efter spridning.
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Undersökningar har visat att större stallgödselgivor kan ge betydande
skördesänkningar. Orsaken har varit kvävefastläggning med påföl-
jande kvävebrist i årets gröda samt vid spridning i växande vall med
baljväxtinslag, täck-, bränn- och körskador.

Vid planeringen av gödslingen utgår man från näringsinnehållet i
stallgödseln och markens kvävelevererande förmåga och kompletterar
med mineralgödsel efter behov. En långsiktig användning av rekom-
menderade stallgödselgivor förbättrar markens kvävelevererande för-
måga med cirka 20 kg kväve per hektar och år.

På skiften som inte årligen får stallgödsel bör maximalt 50–75 procent
av grödans behov av kväve tillföras i form av stallgödsel. På skiften
där stallgödsel sprids årligen kan man tillföra hela kvävebehovet med
stallgödsel förutsatt att rekommenderade maxgivor inte överskrids.

Spridning av flytgödsel och urin på våren eller i växande gröda ger
det säkraste växtnäringsutnyttjandet. Försök i spannmål har visat att
skörden generellt var 0–15 procent lägre jämfört med gröda som
gödslats med lika stor mängd kväve i form av mineralgödsel.

Växtnäringseffekten av fastgödsel och djupströgödsel styrs mycket av
årsmånen och förutsättningarna för mineralisering. Försök med sprid-
ning av en behovsanpassad giva av färsk eller mellanlagrad djupströ-
gödsel till vårsäd i Uppsala har visat att senhösten var den spridnings-
tidpunkt som gav minst risk för kväveutlakning. Avkastningsnivån i
påföljande års korngröda påverkades inte heller negativt.

Ett hjälpmedel för att bedöma om grödan fått tillräckligt med kväve är
reflektansmätning, där ljuset som reflekteras från grödan registreras
uppdelat på ett antal våglängder. Mätprincipen är inte vetenskapligt
belagd, men tillämpas bland annat i Hydros Kalksalpetermätare och
Hydros N-sensor.

"En långsiktig
användning av

rekommenderade
stallgödselgivor

förbättrar markens
kvävelevererande

förmåga med cirka
20 kg kväve per
hektar och år."

Vad säger lagen om giva, tidpunkt och förhållanden vid spridning?

I känsliga områden (Hallands, Skåne, Blekinge, Gotlands län samt kustområdena i Västra Göta-
lands, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands och Stockholms län) får gödsel inte spridas i större
mängder än vad som antas motsvara grödans kvävebehov för växtsäsongen. Detta gäller alla
gödselmedel.

Stallgödsel och andra organiska gödselmedel får i samma områden inte spridas under perioden
1 januari – 15 februari. Från 1 augusti till 30 november får stallgödsel endast spridas i växande
gröda eller före höstsådd. Fastgödsel (med undantag av fjäderfägödsel) får dock spridas på obe-
vuxen mark under perioden 20 oktober till 30 november i Hallands, Skåne och Blekinge län om
den brukas ned inom 4 timmar och från 10 oktober till 30 november i övriga delar av området
om den brukas ned samma dag.

Gödselmedel får i de ovan beskrivna känsliga områdena inte spridas på vattenmättad, översväm-
mad, snötäckt eller djupt tjälad mark.
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Minimera jordpackning och körskador
Dagens tunga spridare packar åkermarken, framför allt lerjordar, vilket
leder till minskad skörd. Men det finns alternativa lösningar.

Vad är viktigt att tänka på?
Stallgödselns relativt stora volymer i kombination med låga växtnä-
ringskoncentrationer medför att stora mängder gödsel transporteras
och sprids per hektar. För att uppnå hög kapacitet används allt större
och tyngre spridare. Detta medför ökad packning av åkermarken, vil-
ket leder till markskador som följs av minskad skörd. Skördeminsk-
ningen kan medföra en förlust på flera hundra kronor per hektar.

Den övervägande delen av skadorna orsakas av matjordspackning.
Packningen av matjorden, som påverkas av hjulens ringtryck, påver-
kar årets skörd och skörden de närmast följande åren. Alvpackningen,
som främst orsakas av spridarekipagets axellast, minskar jordens bör-
dighet under mycket lång tid, ibland för alltid.

Packningsskadorna i matjorden blir störst på lerjordar. Skadorna kan
begränsas med hjulutrustning som tillåter sänkta ringtryck. Alvpack-
ning är dock lika allvarlig på lätta jordar som på lerjordar. Skadorna i
alven begränsas genom minskning av totalvikten och uppdelning av
lasten på flera axlar. Trippelboggi (styrbar) istället för 2-axlad boggi
minskar packningen i alven och ger möjlighet att använda lägre ring-
tryck. Generellt gäller att hjullasten inte bör överstiga tre ton eller att
axellasten inte bör överstiga sex ton.

18 m3

1,8 bar

13 m3

1,0 bar

Spridare Jordart
tidpunkt

Så mycket kostar markpackningen
Spridarstorlek, jordart och spridningstidpunkt är faktorer som påverkar kostnaden för markpackning. Här redovisas
några exempel.

Mellanlera1) 127 14 141 4,70
- vårbruk 291 9,70
- upptorkad mark 120 4,00
- höst 77 2,70
Sand/mojord1) 54 14 68 2,30

Mellanlera1) 237 53 290 9,70
Sand/mojord1) 102 53 155 5,20

1) Medelvärde för spridning på våren (20%), på upptorkad mark (50%) och på hösten (30%)
Skördeförlusterna är beräknade för en spannmålsskörd på 6000 kg per hektar och spannmålspriset 1 kr per kg. Givan är beräknad
till 30 ton per hektar.

Skördeförluster, kr per hektar Skördeförluster, kr per
ton spridd flytgödselMatjord Alv Summa
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Bild 10. Bild 10. Bild 10. Bild 10. Bild 10. Genom att kombinera
spridningsaggregatet med en
slangtrumma minskas slitaget
på slangen samtidigt som man
slipper de problem som en
dragen matarslang ger vid
spridning i växande gröda och
på öppen jord.

Viktigt är också att välja lämplig spridningstidpunkt – sprida på upp-
torkad mark eller mellan skörd och plöjning. På lätt jord kan spridning
också ske på våren före plöjning. Körtekniken är en annan faktor som
påverkar packningsskadorna. I första hand bör fasta körspår utnyttjas.
Onödig tomkörning på fältet bör i möjligaste mån undvikas.

Alternativa spridningssystem
Genom att utnyttja en bevattningsanläggning, eller ett traktorburet
spridningsaggregat med matarslang, kan gödsel spridas med ett rela-
tivt lätt ekipage. Andra fördelar är att tomkörningen på fältet mini-
meras och att spridningen inte behöver avbrytas för transport och fyll-
ning. Matarslangen släpas vanligen efter spridarekipaget, men kan
också rullas ut från en slagtrumma (se bild 10). Tekniken med bevatt-
ningsmaskin är särskilt intressant om utrustningen behövs även för
konventionell bevattning. Dock måste vissa förändringar göras. Bland
annat måste indragningshastigheten ökas eftersom givan vid bevatt-
ning är cirka 10 gånger så stor som vid gödselspridning. En vanlig
storspridare är mindre lämplig för spridning av gödsel på grund av
risk för vindavdrift, luktolägenheter och stor ammoniakavgång. Då är
en ramp med släpslangar ett bättre alternativ. Separering eller sönder-
delning av flytgödseln kan vara nödvändigt för att förebygga stör-
ningar. Injicering av flytgödsel i vattenström i samband med bevatt-
ning kan tillämpas vid god tillgång på vatten och då det är lönsamt att
bevattna de odlade grödorna (sockerbetor, vall etc.).

Vid spridning med bevattningsanläggning eller matarslangsystem kan
gödseln transporteras från lagringsbehållaren till fältkanten med pump
eller tankvagn. Pumptransport kan utnyttjas när avståndet inte är allt-
för stort eller om det redan finns en anläggning för bevattning med
fast rörsystem. Transport med tankvagn kräver någon form av buffert-
lager, som kan vara antingen ett mindre, flyttbart mellanlager eller ett
större satellitlager i anslutning till spridningsarealen.
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Stallgödsel till vall

I en klöver/gräsvall får man generellt ett sämre utbyte av kväve, både
vid tillförsel av flytgödsel och mineralgödsel, då klövern svarar för
den huvudsakliga kväveförsörjningen genom den biologiska kväve-
fixeringen. Vid spridning av stallgödsel på vall är dessutom kväve-
förlusterna i form av ammoniak höga. Risk finns också för försämrad
kvalitet på främst ensilage, vilket i förlängningen kan innebära höga
halter av klostridiesporer i mjölken. Sporerna kan orsaka produktions-
störningar vid osttillverkning och prisavdrag för mjölkproducenten.

Flytgödsel
Relativt nytt på den svenska marknaden är så kallade ytmyllningsagg-
regat, med vilka flytgödsel kan myllas i det övre markskiktet i vallen.
Vid öppen ytmyllning lämnas skåran med flytgödsel öppen medan
billen vid täckt ytmyllning skapar en fåra som täcks med jord av efter-
följande tryckhjul. Vanligast är öppen ytmyllning. Avståndet mellan
billarna och arbetsdjupet är anpassat så att önskad gödselmängd,
20–30 ton per hektar, ska få plats i den skapade skåran. En annan prin-
cip för ytmyllning är det norska DGI-systemet (Direct Ground Injec-
tion), där gödseln skjuts ner i marken med högt tryck (bild 11 b).

Fördelar med ytmyllning av flytgödsel till vall jämfört med bred- och
bandspridning, är enligt litteraturen högre kväveutnyttjande, lägre
ammoniakförluster, förbättrad ensilagekvalitet och mindre lukt. Som
nackdelar framförs främst stor investering, ökat dragkraftsbehov och
risk för skador på vallgrödan.

Bandspridning av flytgödsel med släpslang till gräsvall har i försök
gett 20–30 procent lägre skörd, jämfört med motsvarande mängd
ammoniumkväve som mineralgödsel. En startgiva av mineralgödsel
tidigt på våren och flytgödsel efter första skörd har generellt gett högst
avkastning. Om endast flytgödsel tillförs till vallen ger en tidig vår-
spridning det säkraste växtnäringsutnyttjandet. Spridning av stallgöd-
sel till en klöver/gräsvall sker lämpligen i andraårsvall eller äldre.

Skillnaden i avkastning mellan bred- och bandspridning var ganska
liten. I regel gav bandspridning något bättre skörd än om gödseln
bredspreds över vegetationen. Tidigare studier av grund ytmyllning
(2–3 centimeter) visade små skillnader i avkastning även mellan band-
spridning och ytmyllning. Djupmyllning (cirka 15 centimeter) kunde
dock orsaka skador på vallen och gav mer varierande skörderesultat.

"En startgiva av
mineralgödselkväve
tidigt på våren och

flytgödsel efter
första skörd har

generellt gett högst
avkastning."

På gårdar med nötkreatur och vallodling är det önskvärt att tillföra
stallgödsel till vallen för att täcka dess behov av fosfor och kalium.
Vallen utnyttjar dock kvävet i stallgödseln dåligt.
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Spridning av flytgödsel till vall har generellt visat sig ge stora ammo-
niakförluster, särskilt vid spridning på sommaren efter första skörd.
De stora förlusterna beror antagligen på att markytan är hård samti-
digt som det finns ett skyddande lager av växtrester som hindrar
gödseln från att komma i direkt kontakt med jorden. Vid sommar-
spridning på vall efter första skörd kan man räkna med att huvudde-
len av ammoniumkvävet försvinner. Spridningsmetod och tidpunkt är
faktorer som påverkar förlustens storlek. Ammoniakavgången var till
exempel lägre vid ytmyllning till 2–3 cm djup än vid bandspridning.
Bandspridning gav i sin tur lägre ammoniakförluster än bred-
spridning. Vid spridning på våren var förlusterna i genomsnitt bara
hälften så stora som vid sommarspridning.

Både ytmyllning och djupmyllning av flytgödsel till vall gav bättre
ensilagekvalitet än ytspridning. Så länge gödseln spreds på markytan
påverkade spridningsmetoden inte ensilagekvaliteten nämnvärt.

Bild 11.Bild 11.Bild 11.Bild 11.Bild 11. Ytmyllningsaggregat som studeras i fullskala vid JTI:
a)a)a)a)a) V-formad, 2 cm tjock skivbill b)b)b)b)b) DGI – Direct Ground Injection c)c)c)c)c) två vinkelställda tunnare skivor

I pågående försök undersöker JTI tre olika ytmyllares förmåga att mylla gödseln, avkastning samt
ammoniakavgång efter spridning av flytgödsel till vall efter första skörd på olika jordar.

I studien ingår de typer som visas i bild 11. Resultaten hittills visar att användning av ytmyllnings-
aggregat vid spridning efter första skörd inte garanterat innebär god nedbrukning av gödseln och
därmed små ammoniakförluster.

Enligt hittills framtagna resultat har ytmyllning som bäst inneburit halverade kväveförluster jämfört
med bandspridning. Skillnaderna i avkastning mellan bandspridd och ytmyllad flytgödsel har varit
små. Slutresultaten för de tre försöksåren kommer att redovisas under 2003.

Flytgödsel

a)a)a)a)a) b)b)b)b)b) c)c)c)c)c)
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Urin och fastgödsel
Vid fastgödselhantering har man både fastgödsel och urin att hantera,
den senare med stor andel lättillgängligt kväve. Spridning av urin till
ren gräsvall har i försök visat sig ge positiv effekt på avkastningen. Att
gödsla med urin tillsammans med mineralgödsel gav dock lägre skörd
än motsvarande kvävegiva med enbart mineralgödsel. Även för urin
uppmättes höga ammoniakförluster efter spridning. Högre givor av
urin än de rekommenderade (se tabell 2, sidan 15) kan ge brännskador
på baljväxterna i vallen.

En kartläggning av urinens effekt på foderkvaliteten visar att det inte
var någon skillnad i mjölkkvalitet från gårdar som spred ren urin till
vall och gårdar utan urinspridning till vall. Däremot hade de gårdar
som spridit urin som förorenats med dräneringsvatten från silor en
försämrad mjölkkvalitet.

För fast- och kletgödsel är bredspridning den enda tillgängliga tekni-
ken idag. Ett sätt att förbättra kontakten mellan jord och gödsel kan
vara att sprida före regn eller bevattna gödseln efter spridning. Fältför-
sök visade dock inga skillnader i avkastning eller foderkvalitet med
eller utan efterföljande bevattning. Bevattning direkt efter spridning
hade dock den positiva effekten att ammoniakavgången minskade.
Vid höga fast- och kletgödselgivor (40 ton per hektar) fanns risk för att
avkastning och foderkvalitet försämrades jämfört med lägre givor (25
ton per hektar). Rådet blir därför att sprida små givor av fast- och klet-
gödsel till vall.

Risken för dåligt ensilage är större vid spridning av fast- och klet-
gödsel till vall än vid spridning av flytgödsel. Förklaringen är att
gödselklumpar kan följa med fodret från fält till silo. Rådgivare re-
kommenderar spridning av fastgödsel på hösten, både ur växtnärings-
och foderhygiensynpunkt. Höstspridning med efterföljande vältning
på våren för att sönderdela kokor har vissa år gett lägre sporhalt i en-
silaget jämfört med vårspridning och höstspridning utan vältning.

"Vid höga fast- och
kletgödselgivor till vall

finns risk för att
avkastning och
foderkvalitet
försämras"

Lönar det sig att investera i bättre spridningsteknik?

Ekonomiska beräkningar vid JTI visar att man måste upp i
stora spridningsvolymer (cirka 7 000 m3 per år) för att band-
spridning ska löna sig jämfört med bredspridning. Vid ytmyll-
ning krävs ännu större volymer – inte ens vid 12 000 m3 per
år betalar sig denna teknik om man bara tar hänsyn till sparat
kväve och avkastning.

Däremot kan minskad lukt och mindre risk för störningar i
mjölkproduktionen till följd av dåligt ensilage i vissa fall moti-
vera investering i ett ytmyllningsaggregat.
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Stallgödsel i ekologisk odling
Lösningarna för att uppnå
en god hantering av stall-
gödsel är ofta samma i
konventionellt och ekolo-
giskt lantbruk och kan
därför nyttjas av alla.
Kostnaderna för att er-
sätta förlorad växtnäring
med inköpta gödselmedel
är dock betydligt högre i
ekologisk odling.

Kväveförsörjningen i eko-
logisk odling vilar på den

biologiska kvävefixeringen. Övriga växtnäringsämnen strävar man
efter att cirkulera så effektivt som möjligt. Detta gör att fältbalansen
och markkarteringen blir extra viktiga redskap för att kontrollera för-
delningen av växtnäring mellan olika skiften.

Genom att bygga upp en växtföljd med inslag av baljväxter får den
ekologiska växtföljden tillräckligt med kväve. Växtföljden komponeras
också så att den bygger upp eller vidmakthåller markens mullhalt,
vilket leder till en förbättrad eller bibehållen förmåga att leverera
kväve till grödan. Problemet ligger i att kunna styra mängden växt-
tillgängligt kväve till de tidpunkter då grödan behöver ta upp mycket
kväve, det vill säga på våren och försommaren.

Slåttervall i ekologisk odling kan ge lika stor avkastning som i konven-
tionell odling. Kväveförsörjning tillgodoses genom en högre andel
baljväxter i vallen. På kaliumfattiga jordar kan stallgödsel behöva spri-
das till vall för att undvika kaliumbrist. Ekonomiskt ger det annars
ofta bäst utbyte att sprida stallgödseln till välbetalda avsalugrödor.

Vid odling av ettåriga grödor, till exempel spannmål, behöver man
oftast kombinera flera åtgärder för att få en god skörd. Förfrukten är
viktig och så även bekämpning av ogräs. Har man tillgång till flytgöd-
sel eller urin samt bandspridnings- eller ytmyllningsteknik finns det
också goda möjligheter att ge grödan en extra kvävegiva på våren eller
försommaren. Det finns också ett flertal gödselmedel godkända för
ekologisk odling som går att köpa in om man behöver. Dessa är dock
betydligt dyrare per kg växtnäring än konventionell mineralgödsel.
Vid ett kvävepris på 20 kronor per kg blir investeringsutrymmet för
kvävebesparande hanteringsteknik 2,5 gånger så stort som om kvävet
kostar 8 kronor per kg.

Bild 12.Bild 12.Bild 12.Bild 12.Bild 12. Genom att tillföra
flytgödsel eller urin på våren
med bandspridnings- eller
myllningsteknik kan man ge
grödan en extra kvävegiva.

"Genom att bygga
upp en växtföljd
med inslag av

baljväxter får den
ekologiska
växtföljden

tillräckligt med
kväve."
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Växtnäringsbalanser, provtagning och analys

• Växtnäringsbalanser är ett viktigt instrument för planering och beslutsfattande. Balansen kan
användas för att identifiera brister och sätta in åtgärder innan det är för sent.

• För att verkligen utnyttja stallgödseln bör gödseln analyseras. Analyskostnaden betalar sig snabbt
genom att växtnäringen kan utnyttjas effektivare.

Hanteringssystem

• Med hänsyn till kväveförluster, växtnäringsutnyttjande och ekonomi är flytgödselhantering att
föredra vid nyinvestering, speciellt på större enheter.

• Vid investering i ett nytt gödsellager kan det löna sig att bygga lite större än tänkt, istället för att
kanske behöva bygga till senare. Kostnaden per kubikmeter sjunker snabbt med ökande volym.

Kväveförluster

• Från en urinbehållare utan täckning kan 40 procent av totalkvävet gå förlorat som ammoniak.
Att täcka urinbehållaren är ofta lönsamt med hänsyn till sparat kväve.

• En god och snabbt etablerad kontakt mellan gödsel och jord är avgörande för att begränsa
ammoniakavgången i samband med spridning. Myllning eller snabb nedbrukning av gödseln är de
effektivaste sätten att minska ammoniakavgången. Enbart kvävebesparingen betalar dock inte
investeringen i ett myllningsaggregat ens vid mycket stora gödselvolymer (12 000 m3/år).

• Att anpassa givan till grödans behov är en av de absolut viktigaste faktorerna för att utnyttja
växtnäringen effektivt och undvika skadligt läckage av kväve och andra näringsämnen.

Ekologisk odling

• Kvävet i KRAV-godkända gödselmedel kan kosta minst 20 kr per kg. Investeringsutrymmet för
kvävebesparande teknik är därför betydligt större i ekologisk odling än i konventionell odling.

Markpackning

• Kostnaderna för markpackning kan i ogynnsamma fall uppgå till närmare 10 kr per ton spridd
gödsel. Packningsskadorna i matjorden kan begränsas med hjulutrustning som tillåter sänkta
ringtryck. Skadorna i alven begränsas genom minskning av totalvikten och uppdelning av lasten på
flera axlar. Generellt gäller att hjullasten inte bör överstiga 3 ton eller att axellasten inte bör
överstiga 6 ton.

• Viktigt, för att undvika packningsskador, är också att välja lämplig spridningstidpunkt, det vill säga
spridning på upptorkad mark eller mellan skörd och plöjning. På lätt jord kan spridning också ske
på våren före plöjning.

Stallgödsel till vall

• Klöver/gräsvallen utnyttjar kvävet i stallgödseln dåligt. Vid spridning på sommaren efter första
skörd kan man räkna med att huvuddelen av ammoniumkvävet försvinner. Vårspridning har i
försök bara gett hälften så stora kväveförluster.

• Vid spridning av stallgödsel till vall är det särskilt viktigt att rekommenderade givor inte
överskrids. Stora givor innebär risk för försämrad avkastning och foderkvalitet och kan vid
spridning av urin även ge brännskador på baljväxterna i vallen.

Slutsatser och rekommendationer
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