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RISE är Sveriges
forskningsinstitut



Sverige kraftsamlar

• RISE bildades för att accelerera 
Sveriges innovationskraft

• RISE har samlat drygt 30 
forskningsinstitut och cirka 130 
unika testbäddar

• RISE har ett särskilt uppdrag att 
stötta små och medelstora 
företag



Omsättning
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Avdelningen Jordbruk 
och livsmedel 

Ungefär 120 anställda med jordbruks- och 
livsmedelskompetens



Animalieproduktion Produktdesign Processteknik, säkerhet och hygien

Hållbar konsumtion och  
produktion Växtodling

Våra kompetensområden 

Kunskapsnav animalieproduktion



Stallgödsel i Sverige
• Totalt, 21 730 tusen ton stallgödsel från lantbrukets djur, per år

• 19 610 tusen ton (90%) från nötkreatur,

• 1 950 tusen ton från gris

• 170 tusen ton från övriga lantbruksdjur, inte häst

x 36



Stallgödsel är en värdefull resurs
Area för foderproduktion = area för spridning av 

stallgödsel

10-20 km transport avstånd
lönsamt



När blir stallgödsel ett problem?

När kretsloppet mellan foderproduktion och 
aminalieproduktion är brutet



Färre gårdar

Större 
mjölkkobesättningar

Trend in Svensk mjölkproduktion

SCB, Jordbruket i siffror



Fosfor, 
punktbelastning, kg 
per hektar

FODER

Underskott: -2 kg P/ha

Överskott: + 3 kg P/ha

(SCB)



Two columns of text
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SCB, 2016



Växtnäringsbalans
På gården

På fältet

För kossan

Ett sätt att hålla rätt
på växtnäringen



Beräkning av växtnäring
Kväve, fosfor, kalium



Täta kretsloppen av kväve och fosfor i 
animalieproduktionen
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• Samarbete mellan djurgårdar och 

växtodlingsgårdar. Foder = Stallgödsel

• Räkna med näringsvärdet i 

hemmaproducerat foder



Utnyttja stallgödselns 
värde



Emissioner av 

ammoniak, metan, lustgas

Ytavrinning av kväve och fosfor

Stallgödselhantering –

risk för förluster vid dålig management



jordbrukarens dilemma – Vilken
gödslingsstrategi?

Plant nutrients
in manure

Nutrient needs for
crop production

Manure



kvävegödsling
påverkar risk för 
kväveläckage

RISE — Research Institutes of Sweden19



Gödsla med stallgödsel

1. Rätt mängd
2. Rätt tid
3. Rätt plats
4. Rätt teknik

Grön mark under hösten – vintern
reducerar risk för kväveläckage

https://www.google.se/imgres?imgurl=x-raw-image:///430fdcfa407a07bab3934685dd116b939ee07167f829ac5a2bee5d53c131648a&imgrefurl=http://www.agrovast.se/precision/markkarta/dokument/pos_rapport15_text.pdf&docid=m9O-VX29Y5o6oM&tbnid=ugd6QPrcD0M02M:&w=862&h=655&ved=0CAIQxiBqFQoTCJ_cvuD9g8kCFYT3cgodrpYEEQ&iact=c&ictx=1


Skillnad i risk för kväveläckage
Mjölkgård – Grisgård

20 kg kväve/ha & år

40 kg kväve/ha & år

Torstensson & Ekre, 2003



Förbättra markstrukturen förbättrar 
växtnäringsutnyttjandet

• I slättbygderna dominerar 
lerjordar, mellan 12 – 40 % lerhalt

• Hälften av svensk åkermark 
behöver täckdikas för att vara 
odlingsbar

• Dålig dränering är en stor 
utmaning

• Klimatförändringarna har orsakat 
10% mer nederbörd i vissa 
regioner



Management factor Comment on potential for building humus SOC change1)

(kg ha-1 yr-1) 
Stallgödsel Effektiv att bygga humus 410

Vall mer än 1 år Stor rotbiomassa effektiv att bygga humus 520

Fånggröda Kan bidra med en betydande mängd kol om väl etablerad 330

Mineralkväve gödsling Vid hög skörd och med hög rotbiomassa 230

Skörderester Låg humifieringsgrad. 10 % blir humus. 120

Reducerad
jordbearbetning

Ingen effekt av grund jordbearbetning, oklar effekt av no-
till

<100

VA slam Effektiv att bygga humus >400

Kolinlagring i jordbruksmark



• Hög humifieringsfaktor

• Ökar bärkapacitet

• Bättre struktur

• Lättare att bearbeta – lägre
dieselförbrukning

24

Stallgödselns positiva
effekter på mark



Tunga gödselspridare –
risk markpackning

RISE — Research Institutes of Sweden25

Stallgödselpridare med 
tunna är en av de tyngsta
ekipagen vi använder på
åkermark

Jordpackning – dålig 
rottillväxt (SLU)

Ingen packning, god 
rottillväxt (SLU)



Hur mår min jord?

• Ny app för markvård

• Med appen ”Hur mår min jord?” går det att på ett enkelt sätt lära sig mer om markstruktur 
och få tips hur jordbruksmarken kan förbättras 

• Appen ges ut av Jordbruksverket och bygger på forskning från SLU



Tack
Frågor?
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