Jordbruksverket har i tre utlysningar 2018 och 2019 beviljat pengar för 36 projekt, i syfte att främja produktionen och konsumtionen av
ekologiska livsmedel. Detta är en del av handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin, ett uppdrag av regeringen.
Totalt kommer cirka 50 miljoner kronor att ha betalats ut till olika ekoprojekt år 2020. Här kan du läsa om vad som pågår i några av projekten.

Jakten fortgår på ts i vallen

I SAMARBETE MED

Just nu letar HIR Skåne efter gårdar,
främst i Skåne, som vill delta i ett projekt
där man ska testa olika sätt att öka utfallet av torrsubstans (ts) i vallen.
AGROVEKTOR.SE

Etableringstidpunktens betydelsen
för markkolsinlagring undersöks
Det pratas mycket om multifunktionella
grödor och vad de kan ha för betydelse
för markkolsuppbyggnad, förbättrad
ogräskontroll, ökad näringsbalans och
förbättrad biodiversitet. Just nu pågår
ett projekt där man tittar på just detta,
hur sommarmellangrödor kan integreras
i ekologiska växtföljder med grönsaker,
potatis och spannmål, för att förbättra
odlingssystemets hållbarhet.
– Samodlingen tillämpas både för ökad
ogräskontroll och för att öka odlingssystemets hållbarhet genom ökad kolinlagring i
marken, kvävefixering samt ökad biomassaproduktion, säger Thomas Prade, SLU.
Under 2019 har ett fältförsök på Helgegården utanför Kristianstad anlagts. Där
utvärderas fyra sommarmellangrödors
etableringsförmåga, biomassaproduktion,
både ovan och under jord, och dess ogräsbekämpande egenskaper vid tre olika
etableringstidpunkter. I försöket etablerade mellangrödorna; bovete, honungsört,
hampa och oljerättika, både i renbestånd
och samodlade med en kvävefixerande
gröda. Bovete och honungsört samodlades med en bottengröda bestående av
persisk klöver medan hampa och oljerättika samodlas med luddvicker eller fodervicker. De fyra leden med mellangrödor i
renbestånd är ogödslade respektive gödslade med 40 kg N per ha (ammoniumkväve som biogasgödsel). De samodlade
leden med de kvävefixerande grödorna
gödslades inte.

– Resultaten visar att oljerättika, honungsört, bovete och
hampa, har bra
förutsättningar
att konkurrera
mot ogräs, när
de sås i mitten
av juli månad.
Detta under förutsättning
att
mellangrödorna
etablerar sig bra
Thomas Prade, SLU
och att de har
en god tillväxt under sommaren och tidig
höst. Gödsling av sommarmellangrödorna, med ca 40 kg ammoniumkväve per ha,
resulterade generellt i något fler ogräs och
en något ökad ogräsvikt, men med betydligt mer biomassa från mellangrödorna
per hektar, säger Thomas Prade.
Vid en etablering i slutet av juli ökade
gödslingen kolinlagringen fortfarande
med över 60 procent, men även samodlingen med baljväxten ökade kolinlagringen med ca 50 procent.
– För att få en så stor kolinlagring som
möjligt är det viktig att etablera mellangrödan tidigt efter skörden av den föregående huvudgrödan. Vid en tidigt etablering i början av juli ledde gödslingen till
att kolinlagringen från rötter och stubb
ökade med 60 procent, medan samodling
med baljväxten ökade kolinlagringen med
ca 15 procent jämfört med den ogödslade
mellangrödan.

– Vi ska testa lite nya betesgrödor, bland
annat ska vi så höstråg tidigt på våren,
med insådd av italienskt rajgräs. En annan sak som jag funderat mycket på och
som vi vill testa är att eftersom vall växer
otroligt bra i maj och juni, upp till 100 kg
ts per dag, så vill vi prova att låta vallen
stå kvar och nyttja den som bete. Det blir
ju otroliga mängder bete, även om man
tappar lite i näringsvärde. Många gårdar
har ju brist på areal. Tanken är att kombinera hög vallgröda med stripbete, så att
grödan inte bara trampas ner, säger Niels
Andresen, HIR Skåne, som leder projektet.
En ytterligare variant som ska testas är
vanlig insådd med vall i helsäd. Den kommer även att innehålla vicker, som är väldigt bladrik och är något som korna gillar.
Även denna kommer att stripbetas.
– Huvudsyftet med projektet är att jaga
ts i vallen, att hitta de där 6 kg ts per dag

som ska till, kan vara tufft för många gårdar att nå upp till, särskilt vid extremår. Vi
tänker att med dessa varianter och grödor kan man buffra lite, det kan ge mer
frihetsgrader
och
valmöjligheter vid
tuffa år. Blir det ett
bra år kan man ju
bara skörda precis
som vanligt, säger
Niels.
Niels Andresen

De nationella riktlinjerna för
ekoproduktion uppdateras
De nationella riktlinjerna är branschens
tolkning av EU-reglerna för ekologisk
produktion.
Fokus är de nya riktlinjerna till 2021 och
just nu bedrivs det som ett projektarbete
att uppdatera dem årligen så att reglerna
blir användarvänliga, korrekta och tydliga
för producenten. LRF, KRAV och Ekologiska Lantbrukarna är de sökande bakom
projektet, men även Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen ingår i
projektets styrgrupp.
– Vi fokuserar främst på de nya riktlinjerna
till 2021. Men vi arbetar också mycket med

digitalisering av de
nationella riktlinjerna så att de blir lättare tillgängliga, och
att överföra dem
till butik och näthandel, säger Elvira
Forsström, som är
projektledare och i
övrigt arbetar som
ekoexpert hos LRF.

Elvira Forsström

En annan viktig del i projektet är att se
över listan över tillåtetbedömda insatsvaror
i ekologisk produktion, där det idag saknas
bra information till producenterna.

Rotröta gäckar forska
rna i åkerbönan
I takt med att ärt och

Fältvandring 26 nov 2019. I bilden syns honungsört etablerat den 29 juni 2019. 
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Ekowebs Marknadsrapport:

Ekologiska livsmedel tappar marknad

Ekowebs Marknadsrapport publicerades
den 30 januari. Rapporten har publicerats under de senaste 12 åren, men Jordbruksverkets finansiering har gjort det
möjligt att utöka den och gå in djupare
på vissa områden.
Årets rapport är den första, sedan starten
för 12 år sedan som visar på en minskning
av ekoförsäljningen i marknadsandel.
Försäljningen mätt i värde ökade med
1 procent, men livsmedelspriserna steg
samtidigt med 3,5 procent, vilket gjorde
att marknadsandelen sjönk till 9,0 procent mot tidigare 9,3 procent.
Ekoförsäljningen i detaljhandeln har
minskat mest inom segmentet svenska
animaliska produkter.

– Försäljningen av svenska ekologiska
mejerivaror har minskat med cirka fem
procent under 2019. Även ekologiskt nötkött, lamm, kyckling, ägg och griskött har
haft det motigt och brottats med överskott, säger Olle Ryegård, Ekoweb.

Rapporten kan i
sin helhet laddas
ner på hemsidan
www.ekoweb.nu

åkerböna blivit
allt vanligare på svensk
a åkrar har
även risken för att gröda
n drabbas av
växtföljdsjukdomar som
rotröta också
ökat. Under växtodlingssä
songen 2020
kommer ett projekt drivas
, där man
vill ta reda på mer runt
hur rotrötan
drabbar odling av åkerbö
na.

är att vi i försöken ska studera
skillnaden i hur
olika sorter av
åkerböna angrips och kunna dra lärdom
av det. Vi ska
testa de kom– Jag har jobbat med frå
gan sedan 1998,
mersiella, 10när jag arbetade för Fin
dus. Vi höll på
15 sorter som
med jordtester där vi kon
Mariann Wikström
trollerade ärfinns både i fält och i väx
trotröta. Vi hittade då en
thusmiljö. Vi vet
helt ny art, som
i dagsläget inte hur stora
även angriper åkerböna;
problemen är,
Phytophthora
men ungefär runt 5 pro
pisi, en patogen algsva
cent av jordpromp. Den ser ut
verna brukar kunna inn
som en blandning av
djur och svamp
ehålla smittan.
Man vet väldigt lite och
och kan bilda sporer
det är dags att
som aktivt kan
undersöka saken mer, avs
simma. Den tillhör sam
ma grupp som
lutar Mariann.
ärtrotröta, men är en hel
t ny art och fick
namnet 2013. Denna
nya art angrep
både ärt och åkerböna,
säger Mariann
Wikström, Agro Plantarum
, som nu leder det nya decenniets
projekt där man
hoppas lära sig mer om
sjukdomen.
Rotrötan finns i Skåne, Ha
lland, Östergötland och Västergötlan
d och breder
ut sig. Det är framför
allt odlingar på
dåligt dränerade fält och
under regniga
år, som kan riskera att dra
bbas. Rötterna
blir helt svarta och ruttna
r, I värsta fall
kan skörden helt utebli på
ett fält.
– Det är väldigt intressan
t att det inte
Här friska bönor till vän
finns någon sortskillnad
ster, sedan bönor
i hur ärt anmed olika grad av rotröt
grips, men att det gör det
a i mitten och till
i böna. Tanken
höger.

