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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.
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Åtgärder för att motverka
fosforläckage från utehöns
Fosforanrikning i rasthagar, och risk
för fosforläckage, är ett bekymmer i
ekologisk äggproduktion. SLU, RISE,
Lovanggruppen och Odelros AB driver
ett projekt tillsammans, Det är inne
att vara utehöna, där man ser om man
skulle kunna göra något åt problemet.
Bland annat håller man på att ta fram en
checklista för rastgårdarna i samarbete
med Greppa Fosfor. Malin Lovang och
Helena Aronsson arbetar med denna del
av projektet där man ska kartlägga var
eventuella risker finns och hur de kan
åtgärdas.
– Kunskapen finns i dagsläget inte i tillräcklig omfattning om fosforläckaget från
rastgårdarna. Vi försöker ta ett grepp om
frågan i projektet. Vi är fokuserade på åtgärder, säger Eva Salomon, RISE.
Man har även genomfört två experiment
på Lövsta, där man testat två olika material
vid utgångarna till rastgårdarna: sandlådesand och ett kalkmaterial.
– Tanken var att se om materialen håller kvar gödseln och fosforn, och i vilken

omfattning. Det
finns flera bra
material,
men
de är fortfarande
på experimentstadiet. Höns går
på materialet och
de äter det. Därför
finns det begränsningar för vad som
Eva Salomon, RISE.
kan användas. Det
måste också vara hanterbart och ekonomiskt försvarbart, säger Eva.
Resultaten visar att de två testade materialen håller kvar mer fosfor än en vanlig
grusbädd, men att fosfor till stor del sköljs
bort under höst och vinter.
– Vi kan konstatera att de funkade så där.
Men man kan också tänka sig lösningar
där man tar bort materialen innan höst
och vinter-vätan sätter in och på så sätt
också undvika en hel del läckage. Sedan
måste man testa i praktiken också, i full
skala, för att se om det är görligt i praktiken, avslutar Eva.

Kompetensutveckling inom
ekologisk vallfröproduktion
Arealen av ekologiskt vallfrö har en
stark tillväxt och nya odlare och fröslag
tillkommer hela tiden. HS Konsult har
i samarbete med HS Östergötland genomfört två utbildningsdagar, 24 och 25
oktober på Vreta Kluster, för kompetensutveckling inom ekologisk vallfröodling.
Ett 20-tal deltagare från hela landet
deltog Man ville sprida befintlig kunskap
om ekologisk vallfröproduktion, för att
säkra kvaliteten på frövarorna och få en
stabilitet i odlingsekonomin.
– Fröproduktion av vallgrödor är en
komplex produktionsgren och omfattar många fröslag; timotej, ängssvingel,
rödklöver, vitklöver, rörsvingel med flera.
Grödor med specifika krav på odlings-,
skörde- och efterbehandlingsteknik. Det
var många erfarna rådgivare som deltog
och diskussionerna blev väldigt intressanta, säger Ann-Charlotte Wallenhammar,
HS Konsult, som höll i dagen tillsammans
med Henrik Nätterlund och Per Ståhl.
Under dagen diskuterades produktions-

Ekologiska Lantbrukarna tar fram priser,
prognoser och analyser som ger en fördjupad bild av utmaningar och möjligheter för svenska ekobönder. Ett exempel
är Ekobondens priser där noteringar från
gjorda affärer på gårdsnivå sammanställs och används av ekolantbrukare
för att stämma av sin egen prissättning.
Ett annat är kvartalsrapporten Svenskt
Ekoindex. I den följs försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln för de ekologiska produkterna liksom prisskillnaden
mellan ekologiska och konventionella
produkter.
– Vi vill ge en snabb återkoppling till
svenska ekobönder om hur försäljningen
av deras råvaror utvecklas i de svenska
mataffärerna, säger Niclas Åkesson, som
är en av de som arbetar med Ekologiska
Lantbrukarnas marknadsrapporter.
Bland annat visade Svenskt Ekoindex
för kvartal 3 att samtidigt som försäljningen av ekologiska mejeriprodukter fortsat-

kalkyler, marknaden, etableringstekniker,
gödsling, ogräsreglering, strängläggning
och skörd. Man gjorde även ett gårdsbesök hos Magnus Börjesson på Högåsa
gård.
I maj genomförs en ytterligare dag när
man tittar närmare på putsning i vitklöver
och pollinering. Mer information om datum kommer.

– I slutet av november släpper vi den
första delen av vår marknadsrapport
som bland annat ger en överblick över
Europamarknaden. Vilka länder har underskott respektive överskott av olika
produkter. Det är spännande läsning för
den som vill ha koll på omvärlden, säger
Niclas Åkesson.
Arbetet beräknas vara klart i februari
2020.

Näringsbevattning med biogödsel
Just nu pågår ett projekt där Hushållningssällskapet Skåne ska arbeta fram metoder
för att förbättra utnyttjandet av biogödsel
genom utveckling och utvärdering av
näringsbevattning i grönsaksodling.
– Vi har hittills testat småskaligt och med
45 meter slang, i vall och korn med insådd.
Vi ska nu, under kommande växtodlingssäsong göra ett riktigt försök i ekologisk
blomkål, där vi kommer att titta på kvalitet
och skörd. Vi hoppas även kunna få medel
till att ta med kväveupptagning och utlakningsrisker i beräkningen, säger Anita Gunnarsson, Hushållningssällskapet Skåne.
Man har testat en biogödsel från Norups
gård, med en separerad och filtrerad biogödsel, på 30 my (mikrometer). Man har
bland annat testat olika droppteknik (vanlig droppslang och droppknappar), 5 eller
10 procent inblandning av rötrest och om

citronsyra skulle kunna hjälpa till och rensa
upp i slangen.
– Där kom vi fram till att citronsyra eller
ej inte spelade någon roll. Vi kunde också
konstatera att de varianter vi provat fungerade lika bra, oberoende av droppteknik
och koncentration av biogödsel i vattnet.
Under 2020 ska vi arbeta med tekniken i ett
tvåfaktoriellt försök i blomkål där vi ska testa
tre olika nivåer med Biofer x fem olika strategier för droppbevattning samt därtill jämföra odling på bädd med och utan plastlist,
säger Anita.
Framöver kommer man kanske även att ha
ett samarbete med Gasum som äger Jordberga biogasanläggning, då med biogödsel
filtrerad till 100 my. Man söker även lantbrukare som är intresserade av att testa försöket storskaligt.

Fortbildning av pota
ti

Potatiskonsult Åsa Rölin,
ska tillsammans med potatisrådgiva
rna Lisa
Andren och Lars Danielsso
n stå för
fortbildning inom ekolog
isk potatisodling. Åsa och Lisa gjorde
i oktober en
studieresa till Tyskland
för att ta med
sig relevant kunskap till
de svenska
odlarna.
Insådd av vitklöver och rörsvingel med
Cameleon specialstuderades på Högåsa under
kompetensutveckling i ekologisk vallfröproduktion av ett 20-tal deltagare från
rådgivning, fröhandel och myndigheter.

te minska, så ökade
den för gryner och
mjöler. Ekologiska
Lantbrukarna tar
också fram prognoser som visar vilka
ekologiska råvaror
det beräknas finnas
mycket eller lite av
i Sverige för komNiclas Åkesson.
mande år och gör
en del internationella utblickar.

– Tyskland har betydligt
mer omfattande sortförsök i potat
is. Vi fick en
genomgång av sortprovn
ing i Bayern
samt besökte Biolands
visning för ekopotatisodlare. I årets tes
t hos Biolands
odlare ingick 150 sorter
och vi fick se
200 lådor. Vi besökte ock
så gårdar som
odlade ekopotatis och en
organisation
som bara arbetade
med
ekopotatis
och försökte förbättra marknadspriserna, säger Åsa
Rölin.
I den tyska certifieringen Bioland/
Naturland får man
inte ha paralellod-

srådgivare

ling, men däremot anv
ända koppar,
vilket gör att man kan nyt
tja fler sorter
som inte har så stor
motståndskraft
mot bladmögel.
– Andra erfarenheter frå
n resan var
att de tyska odlarna arb
etar mer med
mellangrödor och grö
ngödsling, där
man har ett stort utbyte
med biogas.
De är också väldigt no
ga med att de
enbart vill ha gulköttig
a sorter. De använder även ett ekogo
dkänt bekämpningsmedel mot knäpp
arlarver, som
vi skulle vilja använda
här. Den finns
ännu inte registrerad i
Sverige, men vi
ska titta vidare på möjlig
heterna, säger
Åsa Rölin.

