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Varför inte producera saluduglig skörd?
❑ Det är svårt att förutspå odlingens lönsamhet för tillfället. 

❑ Brist på produktionsförnödenheter eller så är dom för dyra, produktionsinsatserna
är värda att spara till de bästa skiftena.

❑ Skiften, som är i dåligt växtskick. Att sätta dessa skiften i odlingsbart skick är inte
alltid vettigt ( T.ex. På grund av kort besittningstid/ arrende).

❑ Med biologisk kvävefixering kan man delvis ersätta dyrt gödselkväve

( för tillfället kostar det 2,6-3,6 €/kgN).

❑ Växtföljdens fördelar!

❑ Förbättring av markens struktur och bördighet!

❑ På skiftet finns ett behov att utföra grundförbättringar!



Kvävefixeringens möjligheter
Växt Bundet kväve kg/ha/år Motsvarar salpeter

kg/ha

Blålusern 200-500 740-1850

Rödklöver 150-300 550-1100

Vicker 100-250 370-920

Bondböna 80-200 290-740

Ettårig klöver 50-200 180-740

Ärt 50-150 180-550



Fundera först
Letar du efter en ettårig/kortsiktig eller en flerårig/långsiktig lösning?

Söker du efter en lätt lösning eller bästa möjliga stöd?

Finns det möjlighet till samarbete mellan gårdarna? Är det någon som behöver
vallskörd eller är beredda att utföra skörd av vall och till vilket pris?!

Kom ihåg, att åkrarna bör hållas odlingsbara och växtligheten grundas så att det
möjliggör produktion av skörd, även om det inte finns en skyldighet att bärga
skörd!



Begränsningar-restriktioner hos olika
stödformers växtkoder
5-15% Ekologisk areal!

15% Mångfaldsåkrarnas max-andel!

20% NVÅ max. och mångfaldsåkrarnas+NVÅ sammanlagda maximi!

25% LFA-stödets trädesbegränsning, saneringsgrödornas begränsning!

75% maxsimi för vall+baljväxter+träda, för att kunna utbetala miljöersättning för 
växttäcke, NVÅ och skyddszoner!



För att uppnå olika målsättningar
KORTVARIG FÖRBÄTTRING

Saneringsgröda

Mångfaldsåker

Blandbestånd eller ettårig vall

Öppen- eller stubbträda

TA UR BRUK FÖR EN LÄNGRE TID

Naturvårdsåker

Flerårig vall

Flerårig grönträda

Viltåker



Saneringsgröda (354 €/ha (miljöers.)
❑max 25% av förbindelsearealen

❑ Ensast på arealer, där man under de tre

senaste åren odlats minst en gång potatis, 

sockerbeta eller frilandsgrönsaker

❑Högst två år o rad

❑ Får avslutas på hösten, och om den sparas

över vintern så duger den till växttäcke



Mångfaldsåker (300 €/ha miljöers.)
❑max 15% av förbindelsearealen

❑ landskaps- eller viltblandningar

▪ Måste sås årligen med två olika växtslags blandningar

▪ I blandningen kan finnas växter med djupa rötter

som förbättrar markstrukturen ( t.ex. lusern, 

väpplingar, olika klöver, senap, oljerättika eller

vallblandningar)

❑ Får ej skördas, måste lämnas över vintern –

duger ej till växttäcke!



Blandbestånd eller ettårig vall
(54€/ha+växttäckesstöd)
❑ Markförbättrande bestånd kan också sås som blandningar

❑ Bestånd som etableras med en blandning där över 50% av utsädes vikten består av kvävefixerande växter
duger även som ekologisk-fokusareal

❑ Det lönar sig inte att anmäla dessa arealer som gröngödslingsvallar!

❑ Exempel

Bestånd Vall/blandbeståndskod Som ekologisk areal

Persisk klöver + rajgräs 1-årig fodervall Klöver över 50% + vallgräs

Vicker + oljerettika + havre Blandade grödor (spannmål+oljev.)
Blandade grödor (protein+spannmål)
Blandade grödor (protein+oljev.)

Blandning (kvävefixerande över 50 
%)

Rödklöver Flerårig vall Klöver



Öppen- eller stubbträda (0 €/ha miljöers.)
❑ Öppen träda endast i motiverade fall = förbättring eller iståndsättning: 

▪ stenplockning

▪ Bekämpning av problemogräs/ fleråriga

▪ Dikningar

❑ Duger som ekologisk fokusareal!



Naturvårdsåker (120 €/ha miljöers.)
❑ max. 20% av förbindelsearealen

❑ minst 2 år på samma plats

❑ Duger ej till växttäcke

❑ Ackumulerar ej vallår vid granskning av permanent vallareal

❑ Slåtter minst vartannat år



Flerårigt torrhö-, ensilage-, färskfodervall
(54 €/ha + växttäcke i miljöers.)
❑ Inget skördetvång, men bör skötas så att inte ogräs och sly uppförökas

❑ Duger som växttäcke

❑ Ackumulerar permanenta vallår



Flerårig grönträda (0 €/ha i miljöers.)
❑ Duger som ekologisk fokusareal, då ackumulerar den ej permanent vallår

❑ Duger som växttäcke men får ej någon miljöers.



I huvudsak är alla växter och blandningar
stöddugliga. 
Man bör bara söka rätt växtkod, som
närmast svarar för artvalet. 
Skördetvång finns enbart på skyddszoner.




