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Förord 
Rapporten redovisar en studie med spridning av nötflytgödsel till slåttervall med 
olika kvävegödslingsstrategier och teknik samt påverkan på ammoniakförlust, 
skörd, kväveutbyte och kostnader.  

Huvudprojektet och det kompletterande projektet har finansierats av Stiftelsen 
Lantbruksforskning (SLF), program Mjölkproduktion. 

Vid JTI har seniorforskare Eva Salomon varit projektledare och tillsammans  
med seniora projektledaren Martin Sundberg ansvarat för upplägg, genom-
förande och rapporteringen av huvudprojektet. För den kompletterande studien 
har seniorforskare Lena Rodhe varit projektledare.  Försöksteknikerna Marianne 
Tersmeden och Anders Ringmar har utfört spridning av flytgödsel samt provtag-
ningar av ammoniak i fältförsöket. Hushållningssällskapet i Stockholm, Uppsala, 
Södermanland har utfört skötsel, skörd och provtagning av grönmassa i fält-
försöket.  

Som vanligt finns det fler som väsentligt bidragit till projektets genomförande. 
Stort tack till lantbrukarna Claes och Håkan Odner vid Mjölsta gård, våra 
”leverantörer” av nötflytgödsel och mark till fältförsöket. Det har varit ett väl 
fungerande samarbete.  

Vi vill tacka vår referensgrupp för värdefulla synpunkter gällande upplägg av 
fältförsöket och analys av resultaten. I gruppen ingick Bertil Albertsson från 
Jordbruksverket och Gunilla Frostgård från Yara. Yara har också bidragit eko-
nomiskt så att vi kunde inkludera ytterligare en gödslingsstrategi i fältförsöket. 

Uppsala i april 2014 

Anders Hartman  
VD för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 
Nötflytgödsel tas tillvara på bästa sätt i vallodling om gödslingsstrategin är 
anpassad efter grödans behov, är ekonomisk och miljövänlig samt ger hög 
avkastning och ett högt kväveutbyte. Vid spridning av nötflytgödsel till vall  
är det framförallt kväveförluster i form av ammoniak som behöver minimeras. 

Projektets delmål har varit att: 

Bestämma vilken spridningstid samt kombination av nötflytgödsel och handels-
gödselkväve som ger högst avkastning och högst kväveutbyte av mängd till-
fört kväve. 

Jämföra bandspridning och ytmyllning av flytgödsel i flerårig gräsvall med 
avseende på direkt och långsiktig skördeeffekt, ammoniakavgång, kväve-
utbyte samt kostnader vid spridning i vall. 

 
Det treåriga fältförsöket i gräsvall var beläget på en mullrik styv lera i Uppland. 
Fältförsöket var upplagt som ett fullständigt randomiserat blockförsök. I tre be-
handlingar spreds handelsgödselkväve på våren och flytgödsel efter första skörd.  
I en behandling spreds flytgödsel på våren och handelsgödselkväve efter första 
skörd. Totalt tillfördes 140 kg ammoniumkväve per hektar och år.  Det ingick  
också en ogödslad behandling och behandlingar med stigande mängd handels-
gödselkväve. I en av behandlingarna ytmyllades nötflytgödseln efter första skörd 
för att jämföras med bandspridningsteknik, och ammoniakavgången mättes med  
en mikrometeorologisk differensmetod tills emissionerna avklingat 60-70 timmar 
efter spridning. Vid varje skördetillfälle, totalt tre skördar per år, togs rutvisa 
samlingsprover av grönmassa som sedan analyserades med avseende på torr-
substanshalt och råprotein. Skördad mängd färsk grönmassa bestämdes rutvis  
i samband med skörd. Kväveutbytet för totalskörden på årsbasis beräknades  
för varje gödslad behandling. Kväveutbytet beräknades som kvoten mellan 
merskörden av kväve jämfört med ogödslad behandling och total mängd tillfört 
ammoniumkväve med handelsgödsel och flytgödsel. 

Öppen ytmyllning av flytgödseln minskade ammoniakavgången med mer än hälften 
jämfört med bandspridning. Det inbesparade kvävet resulterade dock inte i någon 
signifikant skördeökning. Det fanns ingen signifikant skillnad i genomsnittlig 
totalskörd, drygt 10 ton ts per hektar och år, mellan de olika gödslingsstrategierna. 
Kväveutbytet vid den kombinerade gödslingen med handelsgödselkväve och flyt-
gödsel var i genomsnitt 6 procentenheter lägre än då motsvarande mängd kväve 
tillfördes med endast handelsgödselkväve. En tillförsel av totalt 210 kg handels-
gödselkväve per hektar gav inte högre skörd och ett sämre kväveutbyte. Det bästa 
ekonomiska resultatet hade gödslingsstrategin med 80 kg handelsgödselkväve per 
hektar på våren och cirka 60 kg ammoniumkväve per hektar tillfört med flytgödsel 
efter första skörd. Orsaken var att det inte fanns tydliga skillnader i totalskörd 
mellan de olika gödslingsstrategierna, medan kostnader för maskiner och växt-
näring skilde sig åt. Sammantaget så visade fältförsöket att vid tillförsel av måttliga 
mängder ammoniumkväve med flytgödsel i kombination med handelsgödsel kan 
man få ett godtagbart kväveutbyte och en hög skörd vid goda odlingsbetingelser.  
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Summary 
Cattle slurry is utilized in an economical and environmental friendly way if 
fertilization strategy is adapted to the needs of the rotational ley crop, thus leading 
to high yields and nitrogen (N) efficiency. When spreading cattle slurry to ley it is 
mainly N losses as ammonia emissions that need to be minimized.  

The objectives of the project were: 

Deciding which spreading time and combination of cattle slurry and chemical N 
fertilizer that gives the highest yield and highest N yield of amount of applied 
nitrogen. 

Comparing band spreading and shallow injection of slurry into perennial grass ley 
with respect to the direct and long-term harvesting effect, ammonia N emission,  
N yield and the spreading costs. 

 
The three-year field trial in grass ley was located on a clay soil in Uppland. The 
field experiment had a completely randomized block design with four replications 
per treatment. In three of the treatments chemical N fertilizer in spring was com-
bined with cattle slurry after the first ley harvest. In one treatment cattle slurry 
was spread at spring and chemical N fertilizer after the first ley harvest. In total 
140 kg of ammonium N per hectare and year was applied. The field trial also 
included an unfertilized treatment and treatments with increasing amount of 
chemical N fertilizer. In one of the treatments cattle slurry was spread with 
shallow injection in open slots after first ley harvest to be compared with band 
spreading of cattle slurry and ammonia N emissions were measured with a micro-
meteorological difference method until ammonia N emissions were negligible,  
60-70 hours after application. At each harvest, totally three harvests per year, 
yield per plot was determined and samples of herbage were analyzed for dry 
matter content and crude protein. Nitrogen yield of the total harvest on an annual 
basis was calculated for each fertilized treatment. Nitrogen yield efficiency was 
calculated as the ratio added yield of N compared with unfertilized treatment and 
total added amounts of ammonium N with cattle slurry and chemical fertilizer. 

Open shallow injection of cattle slurry reduced ammonia N emissions by more  
than half, compared with band spreading. The savings in N resulted in no signifi-
cant yield increase. There was no significant difference in mean total harvest, 
corresponding to ten tones dry matter per hectare and year, between the different 
fertilization strategies. Nitrogen yield efficiency at the combined fertilization with 
chemical N fertilizer and cattle slurry were on average 6 percentage points lower 
than the corresponding N yield efficiency when N was supplied with only chemical 
fertilizer. A supply of a total of 210 kg N per hectare did not give higher yield but 
lower N yield efficiency. The best economic result had fertilization strategy with 
80 kg chemical N fertilizer per hectare in the spring and about 60 kg of ammonium 
N per hectare with cattle slurry after the first harvest. The reason was that there 
were no clear differences in total yield between the different fertilization strategies 
but costs for machinery and plant nutrients differed. In summary, the field trial 
showed that application of moderate amounts of ammonium N in cattle slurry in 
combination with chemical N fertilizer can result in acceptable N yield efficiency 
and a high harvest in good growing conditions. 
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Problembeskrivning 
Stallgödseln tas tillvara på bästa sätt om grödan kan utnyttja växtnäringen optimalt. 
Likaså är nyckeln till mindre kväveförluster möjligheten att tekniskt kunna sprida  
en behovsanpassad mängd kväve vid rätt tidpunkt. Ju större andel av tillfört kväve 
som grödan kan utnyttja, desto mindre andel kväve går förlorat som ammoniak 
(NH3), nitratutlakning (NO3) och lustgas (N2O).  

Enligt gödselmedelsundersökningarna (SCB, 2013a) fick den gödslade arealen 
nästan dubbelt så mycket kväve då både handelsgödsel och stallgödsel tillfördes, 
motsvarande 208 kg per hektar, än då endast handelsgödsel tillfördes, motsvar- 
ande 110 kg per hektar. Att kvävegivan blir högre när stallgödsel kombineras med 
handelsgödsel, än när bara handelsgödsel sprids, kan bero på lantbrukarens osäker-
het om vilken kväveverkan på skörden man kan förvänta sig från stallgödsel. Om 
mer kväve tillförs än grödan kan ta upp ökar risken för kväveförluster. Denna risk 
ökar vid stigande hektargivor. En annan orsak till att lantbrukaren är osäker på 
stallgödselns kväveverkan kan vara rådgivningens brist på tillräckligt underlag  
som talar om vilken kväveverkan och skördeeffekt man kan förvänta sig vid 
spridning av stallgödsel. Kvävegödslingsrekommendationerna för slåttervall har 
också grundats på ett relativt ålderstiget och litet försöksmaterial (Kornher, 1982; 
Albertsson, 2005). Dessutom behövs kunskap om hur kostnaderna vid spridning 
påverkas av olika valda gödslingsstrategier och spridningstekniker. För att lant-
brukaren ska bli motiverad att sprida behovsanpassade stallgödselgivor behöver 
hon/han veta om och hur det påverkar ekonomin. 

Tidigare forskning har visat att ytmyllning av flytgödsel i vall effektivt minskar 
förlusterna av kväve som ammoniak (NH3-N) (Misselbrook et al., 1996; Smith et 
al., 2000; Huijsmans et al., 2001; Hansen et al., 2003; Rodhe m.fl., 2000; Rodhe 
& Etana, 2003). Vid öppen Cytmyllning halverades ammoniakavgången jämfört 
med bandspridning, vilket motsvarade en minskad förlust av ca 20 kg ammonium-
kväve (NHBB4 BB-N) per hektar vid spridning efter första skörd (Rodhe & Etana, 2003). 
Vid täckt ytmyllning då gödseln placeras i täckta skåror, är ammoniakförlusten 
knappt detekterbar (Huijsmans et al., 2001; Hansen et al., 2003; Rodhe & Pell., 
2005) vilket bör betyda en ännu större kvävebesparing. Trots inbesparat kväve, 
uppmättes ingen högre andra skörd vid ytmyllning jämfört med bandspridning  
av flytgödsel i vall (Misselbrook et al., 1996; Smith et al., 2000; Rodhe & Etana, 
2003). Den vanligaste förklaringen till att man inte uppmätt en högre skörd är att 
billarna ger grödskador som hämmar grödan. Totalt sett så ger myllningen därför 
ingen skördeökning trots större mängd av lättillgängligt ammoniumkväve efter 
myllning än efter bandspridning (Hann et al., 1987; Misselbrook et al., 1996; 
Rahman et al., 2001; Mattila et al, 2003). Det finns också andra förklaringar, 
exempelvis att kvävet förloras på andra sätt (nitrifikation, denitrifikation, utlak-
ning) eller i högre grad binds in i markens kväveförråd vid myllning, när gödseln 
placeras i en sträng under markytan, jämfört med bandspridning när gödseln läggs 
på markytan. Med myllning placeras flytgödseln i en mer anaerob miljö, än när 
den sprids på markytan. Flera studier tyder på högre förluster av lustgas vid 
myllning jämfört med spridning på markytan (Thompson et al., 1987; Dosch & 
Gutser, 1996; Rodhe & Pell, 2005). Sett ur växtnäringssynpunkt är dock kväve-
förlusterna oftast små (mindre än 1 kg kväve per hektar) och bör därför inte ha 
någon större betydelse när det gäller grödans tillgång till lättillgängligt kväve.  
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Undersökningar visar att en flerårig vall med normal tillförsel av kväve i stort  
sett har tömt marken på mineraliserat kväve på senhösten (Lindén, 1980; Lindén 
& Wallgren, 1993). Frågan är om det inbesparade kvävet genom att ytmylla 
flytgödseln i vall kommer grödan tillgodo och i så fall när? Vid utebliven skörde-
ökning i andra skörd kanske effekten istället kommer i tredje skörd eller under 
nästkommande år? Det saknas dock kunskap om efterverkan av tillförd flytgödsel 
på efterföljande skördar. För att kunna lägga upp lämpliga gödslingsstrategier 
med behovsanpassade givor är det viktigt att få svar på dessa frågor, men också 
för att få med det i en investeringskalkyl över myllningsaggregat för flytgödsel.  

Syfte och mål 
Syftet med detta projekt var att uppnå en behovsanpassad, miljövänlig och eko-
nomisk tillförsel av nötflytgödsel till gräsvall i ett treskördesystem, där hänsyn  
tas till gödslingsstrategi samt spridningsteknikens inverkan på såväl skörd som 
kväveutbyte och spridningskostnader.  

Målen var att: 
• Bestämma vilken spridningstid och kombination av nötflytgödsel samt 

handelsgödselkväve som ger högst avkastning och högst kväveutbyte 
av mängd tillfört kväve. 

• Bestämma direkt och långsiktig skördeeffekt samt kväveutbyte vid 
ytmyllning av flytgödsel i flerårig gräsvall jämfört med bandspridning.  

• Få indata för ekonomisk värdering per hektar vallgröda av bandspridd 
samt ytmyllad flytgödsel. 

Tidigare studier 
Nötflytgödsel till slåttervall 
Att erhålla såväl en hög skörd som ett högt kväveutbyte vid gödsling med nöt-
flytgödsel till slåttervall innebär att lantbrukaren uppnår ett effektivare kretslopp 
av växtnäring på sin gård. Detta kan minska behov av och kostnader för inköpt 
handelsgödsel. För att kunna utveckla gödslingsstrategier som ger hög skörd och 
högt kväveutbyte så behövs kunskap om nötflytgödselns kväveinnehåll, vilka 
mängder som ska spridas och vilken tidpunkt som är lämplig. Också gödselns 
placering kan påverka skörd och kväveutbyte. Att bättre kunna värdera effekten 
av nötflygödsel innebär också minskad risk för en överdosering av kväve och 
därmed minskad risk för kväve- och fosforförluster till luft och vatten. 

Avkastning och kväveutnyttjande 

Man kan förvänta sig att skördenivå och näringsvärde i grovfodergrödor vari- 
erar mycket mellan år, vilket beror på flera faktorer under växtodlingssäsongen 
(Thorvaldsson och Andersson, 1986). De viktigaste faktorerna är växttillgängligt 
markvatten, temperatur, solinstrålning, dagslängd och växttillgängligt kväve. 
Också vallskördemaskinkedja samt tid för och förhållanden vid skörd påverkar 
näringsvärdet i grovfodret. I praktiken balanserar dock lantbrukaren skillnader i 
grovfoderkvalitet med tillskott av kraftfoder och mineraler i foderstaten för att 
täcka mjölkkons behov. Som en tumregel har ett grovfoder av god kvalitet för 
mjölkkor ett råproteininnehåll på 150 – 180 g per kg ts (Groot m.fl., 2007). 
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Kväve är det växtnäringsämne som framförallt påverkar skörden på odlingsjord  
med god bördighet. I de svenska fältförsök som tidigare genomförts har skörde-
responsen varierat kraftigt då nötflytgödsel eller nöturin spridits till klöver/gräsvall 
på våren och/eller till andra skörd (Rodhe m.fl., 1988; Elmquist m.fl., 1996; Rodhe 
och Johansson, 1996). En orsak är klövern i vallen, som tillför biologiskt fixerat 
kväve till marken och gräsen. När en blandvall kvävegödslas så hämmas klöverns 
biologiska kvävefixering och andelen klöver kan också minska. Effekten kan bli 
samma skördeutbyte i blandvallen likaväl med som utan kvävegödsling (Søegaard, 
2009). I ett svenskt fältförsök i Dalarna gav spridning av nötflytgödsel till första och 
till andra skörd i gräsvall en totalskörd som var 35 – 49 % lägre än den totalskörd 
som fick samma mängd växttillgängligt kväve med enbart handelsgödsel (Rodhe 
m.fl., 1988). I Kanadensiska fältförsök gav bandspridning av 50 kg eller 100 kg 
ammoniumkväve per hektar med nötflytgödsel till rörsvingel på våren eller sommar-
en en lika stor skörderespons som motsvarande kvävetillförsel med handelsgödsel 
(Bittman & Hunt, 2013). Så även om ett bättre kväveutbyte kan förväntas då nöt-
flytgödsel sprids i gräsvall så finns det lite kunskap om vilka gödslingsstrategier  
som kan ge en hög skörd och ett högt kväveutbyte (Salomon, 2008). Likaså saknas 
kunskap om hur gödslingsstrategin påverkar skörd och kväveutbyte totalt över växt-
odlingssäsongen samt under vallens liggetid (Bittman m.fl., 2006).  

En användbar metod för att skatta nötflytgödselns värde som kvävegödselmedel  
är att beräkna hur stor andel av tillfört kväve som utnyttjats av grödan. När man 
söker svar på dessa frågor i litteraturen finns det mycket information om kväve- 
effekt och kväveutnyttjande men man menar inte alltid samma sak med begreppen.  
I princip hanterar litteraturen två delar: 1. Hur mycket kväve tar hela grödan upp? 
Frågeställningen hanterar hur stor mängd av växttillgängligt kväve, både från gödsel 
och från jord, som grödan tar upp under växtodlingssäsongen i såväl ovanjordiskt 
växtmaterial som i rötter.  2. Vilket skördeutbyte får man av mängd tillfört kväve 
(van der Meer m.fl., 1987). Frågeställningen hanterar hur stor andel av den mängd 
kväve som tillförts med gödsel, som återfinns i skörden. Skördeutbytet kan antingen 
uttryckas i torrsubstansskörd per kg tillfört kväve eller i kg skördat kväve per kg 
tillfört kväve utöver skörd i icke gödslad behandling. För att kunna räkna ut skörde-
utbytet behövs därför skörd från en icke gödslad behandling som ingår i fältförsöket, 
för att kunna exkludera markens kväveleverans. Kväveutbytet kan beräknas antingen 
med mängd tillfört totalkväve med stallgödsel, eller med mängd tillfört ammonium-
kväve med stallgödsel(Griffin m.fl., 2002). Då ammoniumkvävet i nötflytgödsel  
är direkt växttillgängligt har vi räknat med detta i projektet, ekvation (1). Kväve-
utbytet då handelsgödsel använts kan räknas ut enligt samma princip. 

𝑁𝑒𝑓𝑓𝑠𝑡𝑔 =  
𝐾𝑣ä𝑣𝑒𝑠𝑘ö𝑟𝑑 𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑔ö𝑑𝑠𝑙𝑎𝑑 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 − 𝐾𝑣ä𝑣𝑒𝑠𝑘ö𝑟𝑑 𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑎𝑚𝑚𝑜𝑛𝑖𝑢𝑚𝑘𝑣ä𝑣𝑒 𝑚𝑒𝑑 𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑔ö𝑑𝑠𝑒𝑙
    (1) 

Kvävet i stallgödsel förekommer både som ammoniumkväve och organiskt kväve.  
Hur mycket av det organiska kvävet som mineraliseras beror både på odlingssystem 
samt på årsmånen. Generellt kan man räkna med att 10 % av tillförd mängd organ- 
iskt kväve mineraliseras första året (Persson, 2004). År 2-5 mineraliseras 3 % varje  
år av det kvarvarande organiska kvävet och efterföljande år mineraliseras 2 %. Om  
man sprider 25 ton stallgödsel per hektar regelbundet i växtföljden, kan man räkna 
med en extra kväveleverans från markens kväveförråd på 10-25 kg kväve per hektar 
och år. Om man spridit 25 ton stallgödsel per hektar under 50 års tid så kan kväveleve-
ransen från marken vara så hög som 24-60 kg kväve per hektar och år (Persson, 2004).  
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Detta talar för att djurgårdar bör använda lägre givor handelsgödselkväve per  
hektar än växtodlingsgårdar, när man räknar med att få samma skörd.  

Spridningsteknikens inverkan på skörd och ammoniakavgång  

Svenska studier visar att ammoniakavgången oftast är högre vid spridning till 
andra skörd jämfört med spridning på våren till första skörd (Elmquist m.fl., 
1996). Det kan i första hand förklaras med lägre temperatur på våren, men också 
att grödan var högre på våren än efter första skörd. Det finns därför störst behov 
av teknik som minimerar ammoniakavgången vid spridning på sommaren.  

Många forskare har mätt ammoniakavgång efter spridning av flytgödsel i vall, men 
inte alla har kombinerat mätningarna med att också studera skörden (torrsubstans-
mängd och kväveutbyte). I de fall då avkastningen vid ytmyllning i vall jämförts 
med spridning på markytan rapporterar flertalet författare liten eller ingen ökning  
i efterföljande skörd (oftast andra skörd), trots reducerad ammoniakavgång vid 
spridning. Den vanligaste förklaringen är att billarna ger grödskador som hämmar 
grödan, och totalt sett så ger myllningen därför ingen skördeökning trots större 
mängd av lättillgängligt ammoniumkväve efter myllning än efter bandspridning 
(Hann et al., 1987; Misselbrook et al., 1996; Rahman et al., 2001; Mattila et al, 
2003). I vissa fall då billar med breda skär har använts, som i amerikanska studier 
(Hann et al., 1987; Rahman et al., 2001), kan det vara en trovärdig förklaring.  
Med smalare billar (Smith et al., 2000; Rodhe & Etana, 2003) är åtminstone de 
synbara skadorna små på gröda och mark.  

Svenska försök visar att både formen hos kniv/billaggregat och tidpunkten för 
körning (vår eller efter första skörd) har en signifikant påverkan på avkastningen  
vid körning i vall, med störst skördebortfall vid körning på våren jämfört med  
efter första skörd (Rodhe och Halling, 2010; 2014). Två års sammanlagda skörd  
för kvävegödslad vall var i relativtal för körning med vertikalkniv 94, för vertikal 
och horisontell kniv 92, för ytmyllningsbill med två vinklade skivor 96 och för 
tubulerarbill 94 jämfört med utan körning, där relativtalet var satt till 100. Utan 
kvävetillförsel blev skördesänkningen lägre vid körning med kniv/billaggregat 
relativt utan körning. Billen med två vinklade skivor är av samma fabrikat som 
använts i studierna av Smith et al. (2000) och Rodhe & Etana (2003), där effekten 
av inbesparat kväve inte avspeglats i en ökning i efterföljande skörd vid ytmyll- 
ning jämfört med bandspridning. En smalare arbetsbredd hos myllningsaggregat 
(ofta 6-8 m) kan innebära ytterligare skördesänkning till följd av körskador från 
däck jämfört med bandspridningsramper som har arbetsbredder på 12-24 meter. 

En annan förklaring till dålig effekt av gödsling kan vara att det inte är kvävetill-
gången som begränsar tillväxten, utan begränsningsfaktorn kan exempelvis vara 
vattentillgången (enligt Liebigs minimilag). Det har dock inte varit fallet i de 
brittiska försöken (Smith et al., 2000).  

I vissa fall har dock en positiv skördeeffekt uppmätts av att mylla flytgödseln  
i vall jämfört med att sprida gödseln på markytan i vallen (Luten et al., 1983; 
Warner et al., 1991; Bittman et al., 2004).  

Spridningskostnader 

Många faktorer påverkar ekonomin kring spridning av stallgödsel (Brundin & 
Rodhe, 1990). Växtnäringsutnyttjande, körskador och läglighet är faktorer som 
starkt påverkar stallgödselhanteringens lönsamhet. Storleken på dessa faktorer  
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beror till stor del på spridningstidpunkten samt möjligheten att vidta tekniska för-
ändringar i hanteringskedjan. Enligt Håkansson m.fl. (1990), som dokumenterat  
hur körning med traktor och vagn påverkat vallskörden, är det främst tryckskador  
på växternas blad/skott som påverkat skörden negativt genom att återväxten för-
senas. Körning när markytan är fuktig kan orsaka markpackningsskador som också 
bidrar till minskad avkastning.  Ekonomiska beräkningar av flytgödselspridning  
till vall visar att det oftast är mer lönsamt att sprida till andra skörd än första skörd, 
främst på grund av risken för skadlig markpackning på våren (Rodhe m.fl., 2000). 
Vid bredspridning var det ingen skillnad i lönsamhet mellan spridningstidpunkterna, 
eftersom kväveavgången som ammoniak antogs bli mycket hög vid spridning till 
andra skörd då utnyttjandet (intäkten) av flytgödselns ammoniumkväve för den 
spridningstidpunkten var mycket låg. Som alltid är ekonomiska kalkyler ”färsk-
varor” eftersom prisnivån på växtnäringsämnen i gödseln, avsalugrödors marknads-
pris och räntenivå har avgörande betydelse för den ekonomiska lönsamheten för 
investering i ny teknik för stallgödselhantering. Idag är det dock ganska vanligt  
att istället för att investera i egen spridare så anlitar lantbrukaren en maskinstation 
och betalar per timme eller per ton utspridd gödsel. 

Genomförande 
Fält- och väderförhållanden på försöksplatsen 
Fältförsöket genomfördes på mark som tillhör en mjölkgård nordöst om Uppsala. 
Mjölkgården har bedrivit mjölkproduktion under lång tid. Flerårig klöver/gräsvall 
ingår i gårdens växtföljd och markerna gödslas regelbundet med nötflygödsel.  

Våren 2009 såddes en gräsvall in med en gräsfröblandning av 25 % engelskt raj-
gräs, 45 % timotej och 30 % ängssvingel. Lantbrukaren hade använt denna bland-
ning tidigare med goda erfarenheter. Ingen handelsgödsel eller stallgödsel tillfördes 
under anläggningsåret för att undvika kortvariga efterverkanseffekter i det kom-
mande fältförsöket. Hösten 2009 hade gräsvallen etablerat sig jämnt och var tät 
utan ogräs. 

Våren 2010 linjekarterades matjorden i fältförsöket och klassificerades som en 
mullrik styv lera, Tabell 1. Halten totalkväve i matjorden var högre än den genom-
snittliga kvävehalten i svensk åkermark, som är 0,33 procent (standardavvikelse, 
0,38) (Eriksson m.fl., 2010). Matjordens innehåll av potentiellt växttillgänglig 
fosfor (P-AL) motsvarade klass II och av förrådsfosfor (P-HCl) klass III.  Poten-
tiellt växttillgängligt kalium (K-AL) motsvarade klass IV och kaliumförråden  
(K-HCl) motsvarade klass IV (Egnér m.fl., 1960). 

Tabell 1. Analysresultat för beskrivning av matjordens egenskaper i fältförsöket. 

Procent av torrsubstansen 
pH 

Innehåll, mg per 100 g lufttorr jord 
Mullhalt Lerhalt Totalkväve P-AL P-HCl K-AL K-HCL 

12 60 0,67 5,8 3,8 48,7 21,6 301,7 

Med en väderstation (Vaisala WXT 510) uppställd på försöksplatsen registrerades 
timvisa värden på bland annat lufttemperatur och nederbörd under växtodlings-
säsongen, Figur 1. På grund av driftsstörningar i väderstationen fick data under 
vissa perioder hämtas från närliggande meteorologiska stationer.  
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Figur 1. Dygnsmedelvärden för nederbörd och lufttemperatur de tre försöksåren. 
Skördetillfällen indikeras med ♦.  
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Temperatur- och nederbördsförhållandena sammanfattas också i Tabell 2, där 
även normalvärden för närliggande orter lagts in. De senare avser perioden 1961-
1990, som är den nu gällande standardnormalperioden.  

Tabell 2. Normalvärden 1961-1990 för temperatur (Films kyrkby) och nederbörd (Vattholma) 
under månaderna maj-oktober, samt registrerade månadsmedelvärden för lufttemperatur 
samt ackumulerad månadsnederbörd under de tre försöksåren.  Värdena baseras på 
registreringar från försöksfältet om inte annat anges. 

a) Värden hämtade från Märsta 9 augusti – 15 september 
b) Värden hämtade från Films kyrkby fr.o.m. 7 augusti 
c) Värdena avser Films kyrkby 

År 2010 var det något varmare än normalt i juli och augusti, medan säsongen som 
helhet var något blötare än normalt. Säsongen år 2011 var något varmare än normalt 
och torrare, speciellt i juli. Säsongen år 2012 var blöt, där speciellt juni och juli hade 
hög nederbörd jämfört med normalen. 

Under ammoniakmätningarna mättes förutom lufttemperatur även markytetemperatur 
och vindhastighet. I Tabell 3 visas medelvärden för den tid då ammoniakmätningarna 
pågick.  

Tabell 3. Medelvärden för lufttemperatur, markytetemperaturer och vindhastighet samt 
total nederbörd för tiden då ammoniakmätningar pågick. 

 Temperatur, °C   

Tidsperiod Luft Markyta Vindhastighet, m per s Total nederbörd, mm 

15-17 juni 2010  12,0 12,5 3,3 0,6 

13-16 juni 2011 12,7 16,0 3,2 7,5 

14-17 juni 2012 13,6 13,2 3,7 2,6 

I medeltal kan man säga att temperatur och vindförhållandena var likartade för  
de tre åren. Andra året var markytan i medeltal varmast, men det kom också mest 
regn under den mätningen. 

Gödselns egenskaper 
Nötflytgödseln analyserades efter omrörning och före varje spridningstillfälle på 
dess innehåll av torrsubstans, pH och växtnäring, Tabell 4. Ammoniumkväve-
innehållet bestämdes också vid spridningstillfället med Agros kväveburk för att 
kunna dosera en kvävemängd enligt fältplanen. Flytgödseln togs från mjölkko-
gården där fältförsöket var placerat. 

 Temperatur Nederbörd 
 Normal 2010 2011 2012 Normal 2010 2011 2012 
Maj 9,5 10,1 11,0 10,3c 36 43 29 54c 

Jun 14,2 13,8 16,2 12,6 46 47 46 92 

Jul 15,8 19,5 17,7 16,2 73 65 36 117 

Aug 14,3 15,9a 15,7 14,8b 83 114a 84 89b 

Sep 10,1 10,5a 12,5 10,9b 64 76a 70 75b 
Medel/ 
Summa  12,8 14,0 14,6 13,0 302 345 265 427 
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Tabell 4. Nötflytgödselns innehåll av torrsubstans (ts), pH och växtnäring vid varje 
spridningstidpunkt. 

Tid Ts-halt, % pH 

Kg per ton 
Total- 
kväve 

Ammonium- 
kväve 

Fosfor Kalium 

2010 vår  5,2 7,4 2,8 1,6 0,4 2,9 
2010 sommar 5,9 7,5 2,9 1,6 0,4 3,1 
2011 vår 7,8 7,2 3,8 1,9 0,6 4,1 
2011 sommar 9,3 7,2 4,4 1,9 0,7 4,5 
2012 vår 8,1 7,3 4,3 2,3 0,6 4,5 
2012 sommar 7,9 7,1 3,6 1,6 0,6 3,5 

Fältplan 
Fältförsöket var upplagt som ett fullständigt randomiserat blockförsök med fyra 
upprepningar (block) av varje behandling. För att kunna jämföra flytgödselns 
direkta kväveverkan på skörden med motsvarande mängd kväve tillfört med 
handelsgödsel inkluderades en kontroll samt en kvävestege i fältförsöket, Tabell 5. 
Kontroll utan gödsling kvantifierar mängd växtnäring i skörden som marken lever-
erat. Kvävestegen med stigande mängder handelsgödselkväve kvantifierar mängd 
skörd utifrån mängd tillfört kväve (Long och Gracey, 1990). I kvävestegen ingår 
oftast en överoptimal kvävegiva. Poängen är att man ska kunna identifiera skörde-
maximum samt vid vilka kvävegivor som skördestegringen planar ut samt övergår  
i en skördereduktion. I kvävestegen tillfördes också samma mängd kalium med 
handelsgödsel, som med nötflytgödsel. Ingen extra fosfor med handelsgödsel till-
fördes till behandlingar i kvävestegen då marken bedömdes kunna leverera grödans 
behov. 

Tabell 5. Fältplan med försöksled och planerade hektargivor. 

Led * Gödsling till 1:a skörd/ha Gödsling till 2:a skörd/ha 
Planerad 
N-giva/ha 

K Ogödslat Ogödslat 0 
H 80/60 80 kg min-N 60 kg min-N + 113 kg K 140 
H 110/30 110 kg min-N 30 kg min-N + 113 kg K 140 
H 115/95 115 kg min-N 95 kg min-N + 113 kg K 210 
HFb 80/60 80 kg min-N 60 kg NH4-N med nötflyt 

(alternativt max 30 ton)  
140 

HFb 110/30 110 kg min-N 30 kg NH4-N med nötflyt (ca 
15 ton)  

140 

HFy 80/60 80 kg min-N 60 kg NH4-N med nötflyt 
(alternativt max 30 ton)  

140 

FbH 60/80 30 ton nötflyt, bandspridning 80 kg min-N 140 
* K=Ogödslat kontroll, H; Handelsgödsel, F; Flytgödsel, b; bandspridning, y; ytmyllning,  
XX/XX; NH4-N-giva till 1:a skörd/ Giva till 2:a skörd 

Givan (ton/ha) vid utspridningen baserades på planerad kvävegiva per hektar och 
gödselns kväveinnehåll bestämd med en snabbmetod (Agrosburken) i fält direkt 
innan spridning. Verklig mängd kväve (N) tillförd med flytgödsel per hektar, 
beräknades senare med hjälp av gödselns kväveinnehåll bestämt på laboratorium. 
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Därmed blev det en liten skillnad mellan faktisk kvävegiva och planerad kväve-
giva, eftersom det skilde sig något mellan snabbmetodens och laboratoriets analys-
resultat, Tabell 6. En liten avvikelse kunde också ske i inställt flöde på spridaren 
och faktisk körhastighet jämfört med riktvärden för att få den planerade givan.  
Dessutom begränsades maximal giva till 30 ton per hektar, eftersom en högre giva 
skulle innebära en ofullständig ytmyllning.  

Tabell 6. Verklig tillförsel av ammoniumkväve via flytgödsel de tre försöksåren, kg NH4-N 
per hektar. 

Led 2010 2011 2012 Medel Planerad 
HFb 80/60 47 64 48 53 60 
HFb 110/30 23 30 25 26 30 
HFy 80/60 47 65 50 54 60 
FbH 60/80 47 60 62 56 60 

Gödselspridning och skörd 
Innan flytgödselspridning efter första skörd mättes grödans stubbhöjd genom prov-
tagning diagonalt över respektive block enligt Rodhe & Etana (2003). Efter omrör-
ning och provtagning bandspreds nötflytgödseln vid vårspridning och efter första 
skörd. I en behandling ytmyllades dessutom nötflytgödseln efter första skörd år 2011 
och 2012, Tabell 5. Under år 2010 bandspreds gödseln även i myllningsrutorna  
(Led HFy 80/60), eftersom den tänkta tekniken (täckt ytmyllning med tubulerarbill) 
inte fungerade i den relativt nyetablerade vallgrödan på den fuktiga, mycket mullrika 
jorden, se vidare diskussionen. Gödsling med handelsgödsel, skötsel av fältförsöket 
och skördebestämning utfördes av Hushållningssällskapet, som vid skördetillfällena 
också tog ut prov av grönmassa från försöksrutorna. Datum för skörd och gödsling 
återfinns i Tabell 7.  

Tabell 7. Datum för gödsling och skörd under de tre försöksåren.  

 2010 2011 2012 
Gödsling 1    

Handelsgödsel 27 apr 28 apr 2 maj 
Flytgödsel 28 apr 28 apr 2 maj 

Gödsling 2    
Handelsgödsel 15 jun 17 jun 14 jun 
Flytgödsel 15 jun 13 jun 14 jun 

    
Skörd 1 11 jun 10 jun 13 jun 
Skörd 2 12 aug 26 jul 6 aug 
Skörd 3 1 okt 29 sep 24 okt 

Spridningsteknik 
JTI:s försöksspridare användes alla åren utrustad med doseringsutrustning och en  
2 m bred spridningsramp, Figur 2. Vid bandspridning, c/c-avstånd 0,25 m, kördes 
aggregatet upplyft cirka 10 cm ovan mark. Vid myllning placerades flytgödseln i  
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öppna V-formade skåror skapade av bill bestående av två vinklade skivor (fabrikat 
Samson), c/c-avstånd 0,25 m. Vi eftersträvade minst 5 cm djup, eftersom skårorna 
vid det djupet och med 0,25 m mellan billarna rymmer 25 till 30 ton flytgödsel per 
hektar. Gödselns placering mättes direkt efter spridning genom att mäta gödsel-
strängens bredd vid ytan och myllningsskärans djup (Rodhe & Etana, 2003). 

 

Figur 2. Flytgödselspridning med försöksspridare utrustad med åtta billar (c/c-avstånd 
0,25 m). 

Ammoniakmätning vid spridning efter första skörd 
Ammoniakavgången efter spridning av flytgödseln mättes i tre block efter sprid- 
ning efter första skörd, för försöksleden HFb 80/60 och HFy 80/60 där nötflyt- 
gödsel spridits i givan 30 ton per ha. Ammoniakavgång mättes inte i led HFy 80/60 
vid vårspridning. Under år 2010, då flytgödseln bandspreds både i led HFb 80/60  
och HFy 80/60 utfördes ammoniakmätningar endast i led HFb 80/60. Mätningarna 
utfördes med en mikrometeorologisk differensmetod (Svensson, 1994). I varje ruta 
placerades provtagare slumpmässigt, dels i två kyvetter för bestämning av jämvikts-
koncentrationen för NH3, dels i en hållare för omgivningen (Svensson, 1994), Figur 3. 
Under de första fyra timmarna efter spridning exponerades provtagarna under två  
eller tre mätperioder i följd beroende på hur stor avgången var. Därefter gjordes ett 
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mätuppehåll under natten, då ytan i respektive kyvett acklimatiserade sig till om-
givningen, följt av nya mätperioder. Totalt pågick mätningarna tills emissionerna 
avklingat, det vill säga 60–70 timmar efter spridning. Mätning av ammoniakavgången 
från omgivningen gjordes även i ett block för det ogödslade kontrolledet.  

 

Figur 3. Ammoniakmätning direkt efter bandspridning av flytgödsel (Led HFb 80/60) 
13 juni 2011. 

Provtagning och analyser 

Jord 

Mängden mineralkväve (NH4 och NO3) i matjorden (0-30 cm djup) och i alven 
(30-60 cm djup) bestämdes på våren före gödsling alla tre försöksåren. Första året 
bestämdes mängden mineralkväve i varje block för att få en allmän karaktärisering 
av jorden innan fältförsöket startade. Cirka en halv liter jord togs ut och förvarades 
i kylväska till det anlände frysen (-20 °C). Andra och tredje året provtogs mängden 
mineralkväve i varje ruta för respektive djup och behandling. Tolv jordprov togs ut 
från matjorden och sex jordprov från alven, jämnt fördelade i en diagonal linje över 
respektive ruta. Jordproven från respektive djup och ruta blandades och förvarades 
sen i kylväska tills de anlände frysen (-20 °C).  

De frysta proverna maldes och extraherades med 2 M KCl (Bremner och Keeney, 
1996).  Därefter bestämdes mängden NH4-N och NO3-N kolometriskt med auto-
analyser (TRAACS 800; metod nr ST9002-NH4D och ST9002-NO3D). Analys- 
värden räknades om till kg kväve per hektar genom att använda markvattenhalten  
och genomsnittlig skrymdensitet motsvarande 1,25 kg/dm3 (Aronsson & Torstensson, 
1998). 
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Stallgödsel och skörd 

Efter omrörning av nötflytgödseln och precis innan varje spridningstillfälle togs 
ett samlingsprov ut på en liter för analys av torrsubstanshalt, pH och växtnärings-
ämnen vid Agrilab AB i Uppsala. Vid varje skördetillfälle, totalt tre skördar per 
år, togs rutvisa prover av grönmassa som sedan analyserades av Agrilab AB i 
Uppsala med avseende på torrsubstanshalt och råprotein (enligt Dumas). Skördad 
mängd färsk grönmassa bestämdes av Hushållningssällskapet i samband med 
skörd. 

Kväveutbyte 
För att få ett mått på hur effektivt den tillförda mängden kväve utnyttjats av växter-
na, har en kväveeffektivitet på årsbas beräknats för varje behandling (exklusive 
kontrollen).  Kväveeffektiviteten (Neff) beräknades som kvoten mellan merskörden 
av kväve (N) jämfört med kontrollen och total mängd tillfört N i form av mineral-
kväve (Nmin) från handelsgödsel och NH4-N (Nflyt) från nötflytgödsel;   

𝑁𝑒𝑓𝑓 =  
𝑁 𝑖 𝑓ö𝑟𝑠ö𝑘𝑠𝑙𝑒𝑑 − 𝑁 𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑑

𝑁𝑚𝑖𝑛+ 𝑁𝑓𝑙𝑦𝑡
 

Dessutom beräknades en genomsnittlig kväveeffektivitet för alla tre försöksåren 
på medelvärden för respektive behandling.  

Förutsättningar för ekonomiska beräkningar 
Kostnader för spridning av både handelsgödsel och flytgödsel har beräknats utifrån 
data från Maskinkalkylgruppen och HIR Malmöhus, 2012. Endast de kostnader 
som uppkommer i samband med spridning i fält har tagits med i beräkningarna. 
Kostnader för lager och transport av flytgödseln från gödsellager till fält har inte 
tagits med i beräkningarna. För beräkningarna användes tre olika maskinekipage:  

• Ekipage 1 är en 4-hjulsdriven 120 kW traktor med en buren handels-
gödselspridare på 4000 liter med en arbetsbredd på 24 meter.  

• Ekipage 2 är en 4-hjulsdriven 120 kW traktor med 15m3 tankvagn med 
styrboggi och 24 meter bred ramp med släpslangar.  

• Ekipage 3 är en 4-hjulsdriven 200 kW traktor med en 15 m3 tankvagn  
med styrboggi och ett 8 meter brett myllningsaggregat.  

För att kunna beräkna spridningskostnaderna per hektar har vi antagit följande: 
Ekipage 1 har en kapacitet på 7,5 hektar i timmen. Ekipage 2 kan sprida 3 lass i 
timmen (45 m3), vilket ger 1,5 hektar i timmen vid 30 ton/ha och Ekipage 3 kan 
sprida 1,5 lass i timmen, eller 0,75 hektar i timmen vid 30 ton/ha beräknat utifrån 
lastkapacitet.  

Priset för kväve i handelsgödsel är satt till 11 kr per kg och för kalium till 8 kr  
per kg (2012 års prisnivå). Också kostnader för markpackning vid spridning av 
flytgödsel har räknats med (www.greppa.nu). För att få det totala ekonomiska 
resultatet har värdet på ensilaget satts till 1,42 kr/kg torrsubstans (Hushållnings-
sällskapet, 2012)   

http://www.greppa.nu/
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Statistisk bearbetning 

Skörd 

Skördar av kg torrsubstans och kg kväve per hektar analyserades statistiskt för varje 
behandling, som randomiserats inom fyra block. Varje separat skörd inom året ana-
lyserades, liksom totalskörd för hela året. Skörd för varje behandling för en treårs-
period analyserades också. De statistiska analyserna av data utfördes med hjälp av 
blandade linjära modeller; Mixed Procedure i SAS-paketet (Littell m.fl., 2006; SAS 
Institute Inc., 2008), där behandling inom året var en fix faktor. Då tre års skörde-
data analyserades var både behandling och år fixa faktorer. De skillnader mellan 
behandlingar som redovisas i resultatavsnittet är signifikanta på 5 %-nivån (p<0,05; 
Tukey-Kramer).  

Mineralkväve i jord och ammoniakavgång 

Kilogram mineralkväve per hektar (NH4-N + NO3-N) analyserades statistiskt för 
varje år. För år ett beräknades genomsnittlig kg mineralkväve per hektar i matjord 
respektive alv på våren i fältförsöket. För år två och år tre analyserades kg mineral-
kväve per hektar statistiskt för varje behandling, som randomiserats inom fyra 
block. Kilogram mineralkväve per hektar analyserades för matjorden respektive  
för alven samt också för matjord plus alv. De statistiska analyserna av data utfördes 
med hjälp av en linjär modell; General Linear Model i Minitab-paketet (Minitab 
Inc., 1999). 

Ammoniakavgången vid användning av olika tekniker efter första skörd analyse-
rades och parvisa jämförelser gjordes årsvis. De statistiska analyserna av data 
utfördes med hjälp av en linjär modell; General Linear Model i Minitab-paketet 
(Minitab Inc., 1999). 

Resultat 
Ammoniakavgång vid spridning efter första skörd 

Grödans höjd och gödselns placering 

Stubbhöjder vid spridning efter första skörd var i medeltal 10,4 cm (standard-
avvikelse 1,0 cm) år 2010, 12,6 cm (standardavvikelse 2,4 cm) år 2011 och 10,7 
cm (standardavvikelse 2,7 cm) år 2012. 

Medelbredd på gödselsträngar efter bandspridning av flytgödsel och medeldjup  
på skåror skapade av myllningsbillarna (år 2011 och 2012) presenteras i Tabell 8 
för de behandlingar där ammoniakavgången mättes. Vid bredspridning var gödsel-
strängen ca 6 cm bred, vilket innebär att något mer än 20 procent av vallen täcktes 
av gödselsträngar. Vid myllningen blev strängbredden smalare, motsvarande 3 cm 
(2011), och i medeltal var arbetsdjupet tillräckligt, motsvarande 5 cm, vilket gav 
tillräckligt med utrymme för flytgödseln upp till givan 30 ton/ha. Djupet varierade 
dock något på grund av markens och grödans egenskaper, vilket i praktiken ibland 
innebar ett mindre djup. Då var volymen i skåran inte tillräcklig för att rymma all 
flytgödsel, vilket innebar att en mindre del av flytgödseln hamnade uppe på grödan. 
Figur 4 visar hur det såg ut efter spridning av flytgödsel.  
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Tabell 8. Medelbredd på gödselsträngar efter bandspridning av flytgödsel och medeldjup 
på skåror skapade av myllningsbillarna (år 2011 och 2012) i cm. Standardavvikelsen 
inom parantes. 

Led 2010* 2011  2012 
 Bredd, cm Bredd, cm Djup, cm  Bredd, cm Djup, cm 
HFb 80/60 6,6 (1,4) 5,7 (1,4) -  5,5 (1,9) - 
HFy 80/60 4,8 (0,6) 3,0 (1,1) 4,8 (1,0)  Saknas 5,6 (0,8) 

*Bandspridning i båda leden 

  
Bandspriden flytgödsel (Led HFb 80/60)  Ytmyllad flytgödsel (Led HFy 80/60)  

Figur 4. Foto efter utspridning av cirka 30 ton per ha med olika teknik, 13 juni 2011. 

Emissioner år 2010 
Resultaten visar att cirka 31 kg kväve förlorades per hektar i form av ammoniak  
vid bandspridning, vilket motsvarade ca 65 % av tillfört ammoniumkväve med 
flytgödsel eller ca 35 % av totalkväve tillfört med flytgödseln. 

 
Figur 5. År 2010. Kumulativ förlust av kväve som ammoniak (NH3) efter bandspridning  
av flytgödsel i vall efter första skörd. Under perioderna markerade med streckade linjer  
har ammoniakemissionen bestämts efter interpolation och korrigering för rådande väder-
förhållanden. 
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Emissioner år 2011 

Kväveförlusterna genom ammoniakavgång vid bandspridning (HFb 80/60) av 
flytgödsel uppmättes till cirka 31 kg per hektar och vid öppen ytmyllning  
(HFy 80/60) till cirka 9 kg per hektar, Figur 6 och 7. Det betyder att under 2011 
minskade ammoniakavgången till cirka en tredjedel vid ytmyllning jämfört med 
bandspridning. För bandspridning var förloppet mycket snabbt, då närmare hälft-
en av ammoniaken avgick under de tre timmarna närmast efter spridningen. Det 
var en tydlig skillnad mellan spridningsteknikerna, och vid ytmyllning blev 
ammoniakavgången signifikant lägre än vid bandspridning (p<0,01). 

 

Figur 6. Ammoniakmätning efter ytmyllning (HFy 80/60) år 2011. 
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Figur 7. År 2011. Kumulativ förlust av kväve som ammoniak (NH3) efter spridning av flyt-
gödsel i vall med två olika tekniker, bandspridning och med öppen ytmyllning efter första 
skörd. Under perioderna markerade med streckade linjer har ammoniakemissionen 
bestämts efter interpolation och korrigering för rådande väderförhållanden. 

Emissioner år 2012 

Kväveförlusterna som ammoniakavgång vid bandspridning (Led HFb 80/60) av 
flytgödsel uppmättes till cirka 21 kg per hektar och vid öppen ytmyllning (Led  
HFy 80/60) till cirka 11 kg per hektar, Figur 8 och Tabell 9. Skillnaden i ammoniak-
avgång mellan teknikerna innebar att år 2012 så halverades ammoniakavgången  
vid ytmyllning jämfört med bandspridning. Det gick dock inte att visa signifikant 
skillnad i ammoniakavgång mellan teknikerna (p=0,063). 

 
Figur 8. År 2012. Kumulativ förlust av kväve som ammoniak (NH3) efter spridning av 
flytgödsel i vall med två olika tekniker, bandspridning och med öppen ytmyllning efter 
första skörd. Under perioderna markerade med streckade linjer har ammoniakemissionen 
bestämts efter interpolation och korrigering för rådande väderförhållanden. 
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Samtliga år 

För alla år avgick mest ammoniak per tidsenhet under timmarna direkt efter sprid-
ning. Efter ett dygn efter spridning avtog avgången och efter ytterligare två dygn 
var det knappt någon ammoniakavgång, Figur 5, 7 och 8. 

Totalt sett över de tre åren avgick ca 83 kg NH3-N per hektar vid bandspridning  
(i medeltal 28 kg NH3-N per ha och år). För åren 2011 och 2012, då flytgödseln 
spreds med två tekniker, var ammoniakförlusten i medeltal 26 kg NH3-N per hektar 
med bandspridning och 10 kg NH3-N per hektar vid ytmyllning. Det innebär en 
minskning med 60 % av ammoniakförlusterna vid öppen myllning jämfört med 
bandspridning, eller en inbesparning av 16 kg NH4-N per hektar och år vid myllning 
jämfört med bandspridning.  

Tabell 9. Spridning av flytgödsel till andra skörd, totalkväve och ammoniumkväve, och 
uppmätt ammoniakavgång samt nettotillförsel av kväve, kg/ha.  

  Givor  Emissioner av NH3-N 

 Tillförsel av N 
minus NH3-N 
med flytgödsel 

År Led 
Ton/ 
ha 

Tot-N, 
kg/ha 

NH4-N, 
kg/ha  

Kg 
N/ha 

% av 
Tot-
N 

% av 
NH4-N  

Tot-N, 
kg/ha 

NH4-N, 
kg/ha 

2010 HFb 
80/60 30 87 47  30,7 35,3 65  56 17 

2011 HFb 
80/60 24,4 93 64  30,7a 33,1a 48  62 34 

2011 HFy 
80/60 24,8 94 65  9,1b 9,7b 14  85 56 

2012 HFb 
80/60 30,3 109 48  21,3 19,6 44  87 27 

2012 
HFy 
80/60 31,2 112 50  10,7 9,6 22  101 39 

a,b Olika bokstäver inom kolumn och år visar signifikant skillnad (p<0,05) 

Mineralkväve i jord 
År 2009, då gräsvallen såddes in och etablerade sig, tillfördes ingen handelsgödsel 
och ingen nötflytgödsel, vilket betyder att gräsvallen endast utnyttjade växtnäring 
från marken. Första försöksåret, som var 2010, innehöll matjorden 39 kg mineral-
kväve per hektar (standardavvikelsen var 7 kg per hektar) och alven 20 kg mineral-
kväve per hektar (standardavvikelsen var 2 kg per hektar) före gödsling av fält-
försöket. År 2011, som var andra försöksåret, innehöll matjorden före gödsling på 
våren cirka 55 kg mineralkväve per hektar vilket var klart mer än alven, och större 
andelen var i form av nitratkväve. Det fanns inga signifikant säkra skillnader 
mellan behandlingar, Figur 9. År 2012, som var tredje försöksåret, innehöll mat-
jorden cirka 50 kg mineralkväve per hektar, vilket också var klart mer än i alven, 
men större andelen var i form av ammoniumkväve. Både år 2011 och 2012 mot-
svarade mängden mineralkväve i alven 30 kg per hektar.  Behandlingarna HFy 
80/60 samt FbH 60/80, hade i matjorden på våren 2012 signifikant mer mineral-
kväve per hektar än de andra två behandlingarna där flytgödsel ingick, nämligen 
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HFb 80/60 och HFb 110/30, Figur 10. Resultaten tyder på att dessa två gödslings-
strategier i vall I och vall II har orsakat en större kvävemineralisering under våren. 
Jordens innehåll av mineralkväve på djupet 0-60 cm i den ogödslade kontrollen  
har varierat stort mellan år, från cirka 60 kg mineralkväve per hektar år 2010 till 
cirka 80 kg mineralkväve per hektar år 2011 och år 2012, vilket troligen både 
speglar variationer i årsmån och vallens förfruktseffekt under dess liggetid. Den 
lägre mängden mineralkväve på våren år 2010 i vall I berodde på att ingen kväve-
gödsling tillförts sedan år 2008 då tidigare vall bröts. Vid insådd aven ny gräsvall  
år 2009 tillfördes inget gödselkväve. 

 

Figur 9. Kilogram mineralkväve per hektar i matjord och alv år 2011. Det fanns inga signi-
fikanta skillnader i genomsnittlig mängd mineralkväve per hektar mellan behandlingar 
(p<0,05). 
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Figur 10. Kilogram mineralkväve per hektar i matjord och alv år 2012. Det fanns signi-
fikanta skillnader i genomsnittlig mängd mineralkväve per hektar i matjorden mellan 
behandlingar med olika bokstäver (p<0,05). 

Skörd 

Torrsubstans 

Det fanns få tydliga skillnader i skördenivå mellan de olika gödslingsstrategierna 
under de tre försöksåren. Första skörden var genomgående högre än skörd två och 
tre. Det fanns inga signifikanta skillnader i totalskörd då handelsgödsel och flyt-
gödsel kombinerades i fyra olika strategier, Tabell 10. Det fanns en tendens att 
totalskörden blev lägre då 30 ton nötflytgödsel per ha spreds på våren och 80 kg 
handelsgödselkväve per ha till andra skörd (FbH 60/80). År 2011 var också skörd 
ett och två samt totalskörden signifikant lägre i denna gödslingsstrategi jämfört 
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med de andra gödslingsstrategierna, Bilaga 1. Sett över alla åren var det ingen 
signifikant skillnad i andra skörd mellan olika gödslingsstrategier där flytgödsel 
och handelsgödselkväve kombinerades. Skörd tre gödslades inte utan represen-
terar den efterverkan som blev efter säsongens tidigare gödslingar. Det fanns  
inga signifikanta skillnader i tredje skörd mellan någon behandling. 

Att sprida 80 kg NH4-N/ha och 60 kg NH4-N/ha med enbart handelsgödsel eller 
handelsgödsel i kombination med flytgödsel efter första skörd gav i genomsnitt 
samma totalskörd, Tabell 10. Inte heller val av spridningsteknik för flytgödsel, 
bandspridning jämfört med ytmyllning, påverkade totala skörden. 

Skörderesultaten för kvävestegen med enbart handelsgödselkväve visade att en 
ökad mängd kväve från totalt 140 till 210 kg kväve per hektar och år inte gav 
signifikant ökad totalskörd.  Fördelningen av tillfört kväve mellan vårspridning 
och spridning efter första skörd hade inte heller någon betydelse för hur stor den 
totala skörden blev, även om vårspridning av flytgödsel (FbH 60/80) tenderade  
att ge en lägre totalskörd än de andra gödslingsstrategierna.  

Det var bara ogödslad behandling som genomgående gav en signifikant lägre 
första skörd och totalskörd, jämfört med alla andra gödslingsstrategier, Tabell 10. 
Ogödslad behandling gav också en signifikant lägre skörd två jämfört med alla 
andra gödslingsstrategier.  

Den totala skörden har genomgående varit hög i detta fältförsök, motsvarande 
drygt 10 ton torrsubstans (ts) per hektar. En orsak är att skördetekniken i fält-
försök ger mindre skördeförluster än vallskördeteknik i verkligheten.  

Tabell 10. Skörd av torrsubstans (ts), medelvärden tre år 2010-2012, ton/ha. 

Led Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3 Totalt 

K 4,8 a 2,1 a 1,7  8,6 a 
H 80/60 5,6 b 3,2 b 1,9 10,7 b 
H 110/30 5,7 b  3,1 bc 1,7 10,5 b 
H 115/95 5,7 b  3,1 bd 1,9 10,7 b 
HFb 80/60 5,9 b   2,9 cde 1,9 10,7 b 
HFb 110/30 5,9 b 2,8 e 1,7 10,4 b 
HFy 80/60 6,0 b  2,9 be 1,8 10,7 b 
FbH 60/80 5,6 b   2,9 cde 1,7 10,1 b 

LSD (Tukey) 0,51 0,29 0,30 0,79 
Värden med olika bokstav inom samma kolumn är signifikant skilda (p<0,05) 

Kväve 

Kväveskörden är beräknad utifrån analysresultat för kvävekoncentration och 
torrsubstanshalt i skördad grönmassa. Det fanns flera tydliga skillnader i kväve-
skörd mellan de olika gödslingsstrategierna under de tre försöksåren, Tabell 11. 
Första kväveskörden samt totala kväveskörden var i genomsnitt för de tre åren 
signifikant lägre i FbH 60/80, jämfört med de andra gödslingsstrategierna där 
flytgödsel och handelsgödsel kombinerades. 
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Andra kväveskörden vid gödsling både med handelsgödsel och bandspridd flyt-
gödsel (HFb 80/60 och HFb 110/30) jämfört med enbart handelsgödsel (H80/60) 
visade att det var statistiskt lägre kväveskörd i genomsnitt. Det fanns inte någon 
statistiskt säker skillnad i andra kväveskörd mellan bandspridning och ytmyllning 
i genomsnitt över tre år. År 2011 var dock andra kväveskörden signifikant lägre  
i HFb 80/60, jämfört med H 80/60, medan andra skörd i HFy 80/60 inte skilde  
sig signifikant från dessa två behandlingar, Bilaga 1. Tendensen att HFy 80/60  
år 2011 gav en högre kväveskörd kan bero på att det fanns relativt mer växttill-
gängligt kväve för grödan då ammoniakavgången var klart lägre.  Det gick dock 
inte att visa någon säker statistisk skillnad mellan HFb 80/60 och HFy 80/60 i 
kväveskörd. 

Den övergripande tendensen var att ogödslad behandling och gödslingsstrategin 
FbH 60/80, gav såväl en lägre ts-skörd som kväveskörd, Figur 11. 

Tabell 11. Skörd av kväve, medelvärden tre år 2010-2012, kg/ha. 

Led Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3 Totalt 

K 82 a 38 a 47 167 a 
H 80/60 130 b 66 bc 52 248 b 
H 110/30 137 b 61 bd 45 244 b 
H 115/95 134 b 70 b 52 256 b 
HFb 80/60 132 b 52 d 49 234 b 
HFb 110/30 140 b 52 d 46 238 b 
HFy 80/60 129 b 56 cd 48 233 b 
FbH 60/80 107 c 53 cd 45 205 c 

LSD (Tukey) 13,8 13,5 7,9 25,7 
Värden med olika bokstav inom samma kolumn är signifikant skilda (p<0,05)  

 

 

Figur 11. Årsskördar av torrsubstans (ts) och kväve, medelvärden tre år 2010-2012.  
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Råproteinhalt 

Överlag så var råproteinhalten högre då enbart handelsgödsel användes jämfört  
med kombinationen handelsgödsel och flytgödsel. I behandlingar där både handels-
gödsel och flytgödsel tillfördes så varierade råproteinhalten mellan 127 och 143 
g/kg ts, Figur 12. 

 

Figur 12. Råproteinhalt för varje behandling, medelvärden tre år 2010-2012. 

Kväveutbyte 
Det beräknade kväveutbytet varierade mellan de olika gödslingsstrategierna och 
också mellan de tre åren, vilket visar att årsmånen har en stor påverkan på vallens 
kväveutnyttjande, Figur 13.  

 
Figur 13. Kväveutbytet (Neff) i försöksleden enskilda år och i medeltal för alla tre försöks-
åren. Tillfört ammoniumkväve med flytgödsel är beräknat utifrån verklig mängd spridd 
ammoniumkväve där kväve förlorat som ammoniak inte dragits bort. 
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Den högsta tillförseln av handelsgödselkväve på totalt 210 kg kväve (H 115/95) 
resulterade i ett lägre kväveutbyte, än en lägre tillförsel av handelsgödsel på totalt 
140 kg kväve (H 80/60 och H 110/30), Figur 13. Tillförsel av handelsgödselkväve 
på våren kombinerat med flytgödsel efter första skörd (HFb 80/60, HFb 110/30, 
HFy 80/60) gav ett genomsnittligt kväveutbyte på 50 %, vilket kan jämföras med 
ett genomsnittligt högre kväveutbyte på 56 % då samma kvävemängd tillfördes 
med enbart handelsgödsel (H 80/60 och H 110/30). År 2010 var kväveutbytet lika 
högt i HFb 80/60 och HFy 80/60 (bandspridning detta år), som i H 80/60 samt  
H 110/30.  År 2012 var kväveutbytet högre i HFb 80/60 samt FbH 60/80 än i H 
80/60.  

Bandspridning (HFb) och ytmyllning (HFy) av flytgödsel efter första skörd gav 
ungefär samma kväveutnyttjande (ca 50 %) hos grödan, när beräkningen baserades 
på bruttomängd tillfört ammoniumkväve med flytgödsel, Figur 13. För dessa be-
handlingar beräknades även kväveutbytet baserat på nettotillförseln av ammonium-
kväve (förlorat ammoniakkvävet borträknad) i medeltal för år 2011 och år 2012. 
För behandling HFb blev då kväveutbytet 61 % och för behandling HFy 52 %. 

Ekonomi 

Maskinkostnader 

Maskinkostnader för de tre olika spridningsekipagen redovisas i Tabell 12.  
I traktorkostnaderna ingår även kostnader för bränsle och arbete. Den totala 
spridningskostnaden per timme har räknats om till kronor per hektar utifrån  
den antagna spridningskapaciteten. 

Tabell 12. Maskinkostnader för traktor, handelsgödselspridare samt flytgödselspridare. 
Traktorkostnaderna är inklusive bränsle och förare. 

Ekipage 

Traktor inklusive 
bränsle och 

förare 
Kr/timme 

Handels- 
respektive 
flytgödsel-
spridare 
Kr/timme 

Total kostnad 
Kr/timme 

Total 
kostnad 

Kr/ha 

1 612 366 978 130 

2 612 579 1191 794 

3 862 681 1543 1157 

Kostnaderna per hektar för bandspridning av flytgödsel med släpslangsramp 
(ekipage 2) är mer än 6 gånger dyrare än spridning av handelsgödsel, Tabell 12. 
Kostnaderna för spridning av flytgödsel med myllningsaggregat (ekipage 3) är 
nästan 9 gånger högre än spridning av handelsgödsel. Att spridning med myll-
ningsaggregat är så pass mycket dyrare beror på att man behöver använda en 
större traktor och att kapaciteten är så pass låg, jämförd med ekipage 1. 

Enligt fältplanen, Tabell 5, spreds handelsgödsel och flytgödsel i olika omgångar. 
Antalet överfarter som krävdes per gödslingsstrategi samt totala maskin- och 
arbetskostnader vid spridning framgår ur Tabell 13. 
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Tabell 13. Antal överfarter för spridning av handelsgödsel och flytgödsel samt totala 
kostnader per hektar vid spridning. 

Led Handelsgödsel Flytgödsel 
Total kostnad vid 
spridning, kr/ha 

H 80/60 2 0 261 

H 110/30 2 0 261 

H 115/95 2 0 261 

HFb 80/60 1 1 924 

HFb 110/30 1 1 924 

HFy 80/60 1 1 1287 

FbH 60/80 1 1 924 

Kostnader för inköpt kväve och kalium 

Kostnader per hektar för inköp av kväve och kalium som handelsgödsel framgår 
ur Tabell 14. För kvävet är priset 11 kr per kg och för kalium är priset 8 kr per kg 
(2012 års prisnivå). Ingen kostnad har satts upp för inköp av stallgödselkväve och 
kalium. 

Tabell 14. Kostnader per hektar för inköpt mängd kväve (N) respektive kalium (K) som 
handelsgödsel samt totala kostnader för respektive gödslingsstrategi. 

Led N K 
Totala kostnader 

för N och K 
H 80/60 1540 904 2444 

H 110/30 1540 904 2444 

H 115/95 2310 904 3214 

HFb 80/60 880 0 880 

HFb 110/30 1210 456 1666 

HFy 80/60 880 0 880 

FbH 60/80 880 0 880 

Kostnader för markpackning 

I Tabell 15 redovisas riktvärden för markpackningskostnader. Behandling FbH 
60/80 belastas med de högsta kostnaderna. Detta beror på att marken är särskild 
packningskänslig på våren när den ännu inte är helt upptorkad. En situation som 
lätt uppstår vid spridning av gödsel tidigt på våren. 
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Tabell 15. Kostnader för markpackning från ekipage med flytgödselspridare vid två olika 
spridningstillfällen och spridningstekniker. 

Led 
Markpackningskostnader 

per ha vårbruk 
Markpackningskostnader per ha 

försommar 
H 80/60 0 0 

H 110/30 0 0 

H 115/95 0 0 

HFb 80/60 0 75 

HFb 110/30 0 38 

HFy 80/60 0 171 

FbH 60/80 573 0 

I Tabell 16 sammanställs kostnader för spridning av handels- och flytgödsel, 
kostnader för kväve och kalium samt markpackningskostnader.  

Tabell 16. Kostnader för spridning, inköpt kväve och kalium och markpackning samt 
totala kostnader avrundat till närmaste tiotal, kr. 

Led Spridning N och K Markpackning Summa kostnader 
H 80/60 261 2444 0 2710 

H 110/30 261 2444 0 2710 

H 115/95 261 3214 0 3480 

HFb 80/60 924 880 75 1880 

HFb 110/30 924 1666 38 2628 

HFy 80/60 1287 880 171 2340 

FbH 60/80 924 880 573 2380 

Ekonomiskt resultat för gödslingsstrategierna 

Skörderesultat från fältförsök tenderar att vara högre än skörd under verkliga för-
hållanden. Detta beror på att man under fältförsök inte har de förluster som upp-
kommer under verkliga förhållanden, exempelvis skördeförluster och respirations-
förluster. Vi har därför valt att minska skörden i detta fältförsök med 25 % vid 
beräkningar av intäkter för ensilaget (Halling, 2013; personligt meddelande).  

Det är svårt att sätta ett rättvist värde på ensilage då efterfrågan och utbud varierar 
stort mellan år och plats. Vi har satt värdet på ensilage till 1,42 kr per kg torr-
substans (Hushållningssällskapet, 2012). 

I Tabell 17 redovisas den justerade hektarskörden, genomsnittsskörden för tre år 
för varje gödslingsstrategi minus 25 % i avdrag för skördeförluster. I tabellen 
visas också intäkterna som man kan få om ensilaget säljs, kostnader vid spridning 
samt det totala ekonomiska resultatet. 
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Tabell 17. Skörd av ensilage, intäkter (*), kostnader vid spridning (*) samt ekonomiskt 
resultat. Genomsnittlig torrsubstansskörd för varje gödslingsstrategi i fältförsöket är 
reducerad med 25 %. 

Led 
Skörd, 
kg TS 

Intäkter 
ensilage, kr 

Kostnader vid 
spridning, kr 

Ekonomiskt 
resultat, kr 

H 80/60 8,0 11360 2710 8650 

H 110/30 7,8 11080 2710 8370 

H 115/95 8,0 11360 3480 7880 

HFb 80/60 8,0 11360 1880 9480 

HFb 110/30 7,8 11080 2630 8450 

HFy 80/60 8,0 11360 2340 9020 

FbH 60/80 7,6 10790 2380 8410 

(*) avrundat till närmaste tiotal 

Det bästa ekonomiska resultatet erhölls i gödslingsstrategin HFb80/60, där handels-
gödsel sprids på våren och flytgödsel till andra skörd. Denna gödslingsstrategi hade 
de lägsta kostnaderna för inköp och spridning av växtnäring (handelsgödsel samt 
flytgödsel). 

Den gödslingsstrategi som gav sämst ekonomiskt utbytte var H 115/95. Här är det 
framförallt kostnader för inköpt kväve och kalium som slog igenom, utan att man 
för den skull fick en nämnvärd ökad skörd. 

I Tabell 18 visas det ekonomiska nettoresultatet för åren 2010, 2011 och 2012 
samt skillnaden mellan det bästa och sämsta året för varje gödslingsstrategi. Det 
är framförallt gödslingsstrategin FbH60/80 som sticker ut, som hade såväl det 
sämsta årsresultatet (2011) som det bästa (2012).  

I samtliga gödslingsstrategier med enbart handelsgödsel var skillnaden mellan det 
bästa och sämsta året mindre än i de gödslingsstrategier där även flytgödsel ingick.  

Tabell 18. Nettoresultat i kr per år för varje gödslingsstrategi, samt skillnad mellan bästa 
och sämsta år. 

Led 
2010 

 
2011 

 
2012 

 

Skillnad mellan 
bästa och sämsta 

året 
H 80/60 8760 6790 10420 3630 

H 110/30 8660 6720 9960 3240 

H 115/95 8860 5950 8900 2950 

HFb 80/60 9700 6760 12000 5240 

HFb 110/30 8790 6120 10130 4101 

HFy 80/60 8970 6950 11180 4230 

FbH 60/80 8730 4310 12040 7730 
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Diskussion 
Spridningsteknik 
I försöksplanen ingick bandspridning och som alternativ spridningsteknik också 
täckt ytmyllning med tubulerarbill (Rodhe m.fl., 2004). Med den tekniken blir 
ammoniakförlusten minimal (Rodhe & Pell, 2005) och allt tillfört ammonium-
kväve med flytgödsel finns kvar och kan utnyttjas av grödan. Ytmyllning bör 
därmed jämfört med bandspridning ge högre skördar.   Under det första året, då 
vallgrödan var relativt nyetablerad i kombination med fuktig mycket mullrik jord, 
långt gräs och gräsrester samt förna så fungerade det inte att köra med tubulerar-
billen då det blev stora grödskador. I dessa rutor bandspreds istället flytgödseln. 
Året därpå användes för säkerhets skull öppen ytmyllning, vilket är billar med två 
vinkelställda skivor. Den myllningstekniken har i tidigare försök visat sig fungera 
relativt bra på mullrika jordar (Rodhe m.fl., 2004). Öppen ytmyllning begränsar 
dock inte ammoniakavgången lika effektivt som täckt ytmyllning (Rodhe & 
Etana, 2003). I svenska försök har öppen ytmyllning halverat ammoniakavgången 
i genomsnitt för tre år jämfört med bandspridning vid spridning efter första skörd 
på olika jordarter (Rodhe & Etana, 2003).  I detta fältförsök gav öppen ytmyllning 
år 2 och 3, ingen skördeökning jämfört med bandspridning, trots att ytmyllningen 
minskade ammoniakavgången. Det kan bero på att körningen med myllnings-
aggregatet påverkat vallgrödan negativt. Svenska försök har tidigare visat att för 
spridning på vår och till andra skörd var skörden i medeltal 4 % lägre vid körning 
med ytmyllningsbillar med två vinkelställda skivor jämfört med utan påverkan av 
myllningsbill (Rodhe & Halling, 2010; 2014). I de försöken tillfördes ingen flyt-
gödsel vid körningen utan endast handelsgödsel tillfördes för att renodla påverkan 
av billen. Det betyder att en grödskada som orsakas av billen kan motverka den 
förväntade skördeökningen till följd av att grödan har fått mer ammoniumkväve 
vid myllning av flytgödseln i vall. En annan trolig förklaring är att kvävet inte  
har varit en begränsande faktor för skördeökning. Kvävestegen med tillförsel av 
enbart handelsgödsel visade nämligen att skörden inte ökat vid tillförsel av 210 kg 
kväve per hektar, jämfört med 140 kg kväve per hektar.  

Ammoniakavgång 
Vid spridning efter första skörd är stubben kort och det finns en del förna och 
skörderester kvar på marken. Kontakten mellan jord och gödsel blir därför dålig,  
i alla fall om flytgödseln placeras på markytan/grödan. Ammoniaken avgår 
snabbt, till största delen under första dygnet efter spridning. Vid öppen ytmyll-
ning år 2011 och 2012 var ammoniakavgången betydligt lägre, men det avgick 
dock en del ammoniak, speciellt under de första fyra timmarna. I tidigare studier 
av flytgödselns infiltration i ytmyllningsskåror på olika mineraljordar var nötflyt-
gödselns infiltrationshastighet cirka 10 mm per timme (Rodhe & Etana, 2003). 
Det betyder vid en 50 mm djup skåra, att flytgödseln bör ha infiltrerat botten av 
skåran efter cirka 5 timmar och då bör ammoniakavgången ha avstannat. Men i 
detta fältförsök uppmättes en del ammoniak även ett dygn efter spridning.  

I detta fältförsök mer än halverades ammoniakavgången vid öppen ytmyllning av 
flytgödseln efter första skörd jämfört med bandspridning under andra och tredje 
året. Det innebar en inbesparning av cirka 16 kg ammoniumkväve per hektar och år  
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vid myllning jämfört med bandspridning, eller cirka 33 kg inbesparat ammonium-
kväve per hektar sammanlagt för de två åren. I detta fältförsök sattes en övre gräns 
på flytgödselgivan till 30 ton per hektar eftersom det vid en högre giva fanns en risk 
att inte all flytgödsel skulle få plats i skåran. Detsamma gäller om myllningsdjupet 
är för litet (Rodhe & Etana, 2003) eftersom en del av flytgödseln då hamnar på 
markytan. Med flytgödsel vid sidan av skåran ökar ammoniakavgången jämfört 
med när billen skapat tillräcklig volym i jorden för att flytgödsel ska befinna sig i 
nivå under markytan. Eftersom myllningsdjupet varierade något, bidrog det säkert 
till att en mindre del av flytgödseln hamnade på grödan och den flytgödseln bidrog 
nog till att ammoniakavgången pågick under flera dygn.  

Mineralkväve i jord 
Jordens (djup 0-60 cm) innehåll av mineralkväve på våren i ogödslad behandling 
har varierat stort mellan år, från cirka 60 kg mineralkväve per hektar år 2010 till 
cirka 80 kg mineralkväve per hektar år 2011 och år 2012, vilket framförallt tycks 
ha påverkats av årsmånen samt den förfruktseffekt som vallen bygger upp under 
dess liggetid. Fältförsöksplatsen hade en hög mullhalt på i genomsnitt 12 %. Att 
åkermark på mjölkgårdar kan ha en hög mullhalt avspeglas bland annat i kart-
läggningen av svensk åkermark där gårdar med nötkreatur och flerårig vall i växt-
följden hade klart högre mullhalt i matjorden än övrig åkermark, som i genomsnitt 
hade drygt fyra procent mullhalt (Eriksson m.fl., 2010). En hög mullhalt i jorden 
innebär också ett stort kväveförråd i jorden. Svensk åkermark kan innehålla åtta 
ton kväve per hektar, men bara 60-100 kg kväve per hektar ställs årligen till 
grödans förfogande (Persson, 2004). Trots att det finns ett samband mellan en  
hög mullhalt och en hög kvävehalt så har forskning visat att det är svårt att skatta 
leverans av kväve till grödan utifrån dessa faktorer då mineraliseringsprocessen 
som frigör direkt växttillgängligt kväve framförallt påverkas av markens tempera-
tur och fukthalt (Jarvis m.fl., 1996). Eriksson m.fl. (2010) fann inget signifikant 
samband mellan totalkväve i matjorden och kvävehalt i kärna hos höstvete, korn 
och havre, vilket visade att flera andra faktorer hade en större påverkan. Således 
påverkas jordens årliga kväveleverans mycket av vädret under växtodlings-
säsongen.   

De olika gödslingsstrategierna i fältförsöket har inte resulterat i några statistiskt 
säkra skillnader i mängden mineralkväve i jorden under fältförsökets tre år. De 
olika gödslingsstrategierna har inte ökat mängden mineralkväve i jorden på våren 
jämfört med ogödslad behandling, vilket tyder på att tillförd mängd kväve i stor 
utsträckning har utnyttjats av vallen, och bands in i organiskt material såsom 
rötter och ovanjordiskt växtmaterial. 

Jordens innehåll av mineralkväve på våren, vilket är direkt växttillgängligt kväve, 
har varit tre till fyra gånger högre än det riktvärde på 20 kg kväve per hektar som 
man räknar med att åkermark med vallodling och stallgödseltillförsel i genomsnitt 
levererar (SJV, 2012). Dessa resultat styrker således antagandet att mjölkgårdar 
med långvarig vallproduktion och tillförsel av stallgödsel kan ha jordar som 
levererar mer växttillgängligt kväve. För att kunna beakta detta i gödslingsplanen 
behövs mer kunskap om vallens förfruktsvärde i kombination med regelbunden 
tillförsel av stallgödsel och hur detta påverkar markens kväveleverans vid olika 
klimatiska odlingsförutsättningar.  
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Skörd 
Överlag har torrsubstansskördarna varit tillfredsställande, trots att fältförsöket legat 
i ett försommartorrt område i Mälardalen. Vallskörden påverkas till stor del av hur 
odlingen bedrivits under lång tid, exempelvis inslag av baljväxter och hur odlingen 
påverkat bland annat markstruktur. I detta fältförsök var gräsvallen väletablerad i 
kombination med en mullrik lerjord som främjat en god rotutveckling och en god 
tillgång på vatten och växtnäring. Gödsling med kväve via handelsgödsel och flyt-
gödsel har överlag gett en signifikant skördeökning jämfört med ogödslad behand-
ling. I detta fältförsök har det inte funnits någon tydlig skillnad i skörd mellan olika 
fördelningsstrategier för kväve under rådande förhållanden. Mängd tillfört ammo-
niumkväve, motsvarande total 140 kg per hektar, var cirka 25 % lägre än vad som 
rekommenderas för den förväntade skördenivån enligt de officiella gödslingsråden 
(SJV; 2013). Det blev inte heller någon signifikant skördeökning i genomsnitt av att 
tillföra mer ammoniumkväve, motsvarande 210 kg per hektar. Resultaten från detta 
fältförsök styrker således hypotesen att kvävegödslingsrekommendationerna är 
svåra att anpassa till lokala förhållanden.  

Den enda gödslingsstrategi som tenderat att ge lägre skörd har varit tillförsel av 
cirka 60 kg ammoniumkväve per hektar med nötflytgödsel på våren i kombina- 
tion med 80 kg handelsgödselkväve per hektar till andra skörd, jämfört med de 
andra gödslingsstrategierna. Denna gödslingsstrategi har också varierat mest i skörd 
mellan år, med signifikant lägst skörd år 2011 och tendens till högst skörd år 2012. 
Orsaken är troligen att lerjord, som förekom på försöksplatsen, tar tid att värma  
upp på våren vilket hämmar den mikrobiologiska aktiviteten och därmed netto-
mineraliseringen av kväve tillfört med nötflytgödsel. Således har väder och växt-
odlingsförhållanden under våren påverkat effekten av flytgödseltillförseln. Vid 
spridning av nötflytgödsel på våren finns också en högre risk för packningsskador, 
vilket försämrar grödans möjligheter att utnyttja växtnäringen i flytgödseln. I detta 
fältförsök körde vi med flytgödselspridaren i alla försöksrutor.  Detta innebar att 
cirka 17 procent av skördad yta var påverkad av hjulspår från spridningsekipaget. 
Skillnader i skörd som fanns mellan olika gödslingsstrategier i detta fältförsök 
visade därför enbart effekten av gödslingsstrategi och inte av spridningsekipagets 
påverkan på mark och gröda.  

Kvävestegen med tillförsel av enbart handelsgödsel visade att grödan inte har gett 
en signifikant högre torrsubstansskörd eller kväveskörd i genomsnitt vid tillförsel 
av 210 kg kväve per hektar, jämfört med 140 kg kväve per hektar. Årsmån och 
markförhållanden har varit sådana att andra faktorer än kväve har varit begräns-
ande när det gäller avkastningen och grödan har därmed inte svarat på en ökad 
tillförsel av kväve.  Det kan också vara förklaringen till att öppen ytmyllning av 
flytgödsel inte heller gav någon skördeökning i torrsubstansskörd eller kväve-
skörd jämfört med bandspridning efter första skörd. Myllningen innebar att det 
fanns mer ammoniumkväve tillgängligt för grödan än vid bandspridning, i medel-
tal 16 kg ammoniumkväve per hektar för de två åren då ytmyllning användes. 
Tendensen var dock att andra kväveskörden var något högre efter ytmyllningen  
än efter bandspridningen, men denna skillnad var inte statistiskt säker (p>0,05). 

Det fanns två behandlingar som gav en signifikant lägre genomsnittlig kväveskörd 
jämfört med de andra gödslingsstrategierna. Både ogödslad behandling och gödsling 
på våren med flytgödsel, 60 kg ammoniumkväve, kompletterat med handelsgödsel, 
80 kg kväve, efter första skörd gav en lägre första kväveskörd samt lägre total kväve-
skörd.  
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Kväveutbyte 
Gräsvallen har i detta fältförsök i medeltal tagit upp cirka 50 % av tillfört ammo-
niumkväve eller cirka 25 % av tillfört totalkväve med tre skördar. Det är en större 
andel av tillfört kväve med strategin handelsgödsel på våren och nötflytgödsel 
spridd efter första skörd än i tidigare svenska fältförsök (Rodhe m fl., 1988; 
Elmquist m fl., 1996). Kväveutbytet vid den kombinerade gödslingen med 
handels- och flytgödsel var i genomsnitt 6 procentenheter lägre än kväveutbytet 
då motsvarande mängd ammoniumkväve tillfördes med endast handelsgödsel. 
Den ogödslade tredjeskörden har kvantifierat efterverkanseffekten då den utnyttjat 
restkväve efter tidigare gödslingar under säsongen. Att ta tillvara tredjeskörden 
som får utnyttja resterande mängd tillgänglig växtnäring är ett effektivt sätt att öka 
utnyttjandegraden av tillfört kväve räknat på totala skörden. Ytmyllningen innebar 
inget ökat kväveutnyttjande jämfört med bandspridningen, varken när tillförd 
mängd ammoniumkväve beräknades med eller utan ammoniakavgång. Eftersom 
grödan inte svarade på ökad tillförsel av kväve med handelsgödsel, minskade 
kväveutbytet från cirka 60 till cirka 40 % när kvävegivan ökades från 140 kg 
kväve till 210 kg kväve totalt per hektar och år. Troligaste förklaringen till detta  
är att den begränsande tillväxtfaktorn under växtodlingssäsongen varit vatten, 
vilket har betydelse speciellt i juni och juli. I detta fältförsök var juli torr år 2011, 
medan juni och juli hade hög nederbörd under år 2012. År 2010 intog en speciell 
särställning genom att vara blötare än normalt, vilket framförallt försenade skörd 
ett, vilket var förklaringen till en låg skörd två.   

Ekonomi 
Behandling med handelsgödsel på våren och bandspridd flytgödsel efter första 
skörd, HFb 80/60, gav det bästa ekonomiska resultatet på 9480 kr per hektar. Det 
var framförallt de låga kostnaderna för inköp av växtnäring i form av kväve och 
kalium som slog igenom. Även motsvarande gödslingsstrategi men med ytmyllad 
flytgödsel, HFy 80/60, visade ett bra ekonomiskt resultat på 9020 kr per hektar. 

Då det inte fanns några signifikanta skillnader i torrsubstansskörd mellan de  
olika spridningsstrategierna, blir det gödslingsstrategin med lägst total kostnad  
för spridning av växtnäring som fick det bästa ekonomiska resultatet (1880 kr  
per hektar för HFb 80/60 och 2340 kr per hektar för HFy 80/60).  

Skillnader i skörd mellan olika år ger dock en helt annan bild. I gödslingsstrategin 
där handelsgödsel och flytgödsel kombineras var skillnaden mellan det bästa året 
och det sämsta året mer än 4000 kr per hektar. För FbH 60/80 är denna skillnad 
till och med 7730 kr per hektar, eller nästan en faktor tre mellan det sämsta och 
det bästa året. För gödsling med enbart handelsgödsel var skillnaden klart mindre 
och den största skillnaden var 3630 kr per hektar för gödslingsstrategin H 80/60.  
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Slutsatser 
• Öppen ytmyllning av flytgödseln efter första skörd mer än halverade 

ammoniakavgången jämfört med bandspridning under andra och tredje året. 
Det innebar 16 kg inbesparat ammoniumkväve per ha och år med öppen 
ytmyllning jämfört med bandspridning.  

• Ytmyllning jämfört med bandspridning av flytgödsel ökade inte skörden. Det 
gällde både för efterföljande skörden (andra skörd), tredje skörd och för den 
sammanlagda skörden.  

• Det bästa ekonomiska resultatet hade gödslingsstrategin med 80 kg handels-
gödselkväve per hektar på våren och cirka 60 kg ammoniumkväve per hektar 
tillfört med flytgödsel efter första skörd, med ett nettoresultat på 9480 kr per 
hektar. Orsaken var att det inte fanns tydliga skillnader i totalskörd mellan de 
olika gödslingsstrategierna, medan kostnader vid spridning skilde sig åt. 
Lagrings- och transportkostnader ingick inte. 

• Det sämsta resultatet hade tillförsel av 115 kg handelsgödselkväve på våren 
och 95 kg handelsgödselkväve efter första skörd, med ett nettoresultat på 7880 
kr per hektar. Orsaken var att en ökad handelsgödselgiva per hektar minskade 
nettoresultatet eftersom kostnaderna vid spridning steg men skördeökningen 
uteblev. 

• Det fanns ingen signifikant skillnad i genomsnittlig totalskörd mellan de olika 
gödslingsstrategierna. Första skörden var lika stor oavsett om 80 eller 110 kg 
kväve per ha tillförts med handelsgödsel på våren. Likaså var andra skörden 
lika stor oavsett om 30 eller 60 kg ammoniumkväve tillförts med nötflytgödsel 
efter första skörd.  

• I detta fältförsök var mängd tillfört ammoniumkväve, motsvarande total 140 kg 
per ha, cirka 25 % lägre än rekommendationerna för den förväntade skörde-
nivån. Tillförsel av mer kväve, totalt 210 kg kväve per ha, gav inte högre skörd 
och kväveutbytet blev lägre. 

• Cirka 50 % av tillfört ammoniumkväve återfanns i de tre skördarna, en större 
andel av tillfört kväve än i tidigare svenska fältförsök. Kväveutbytet var i 
medeltal för de tre åren 6 procentenheter lägre då handelsgödselkväve spreds 
på våren och flytgödsel efter första skörd, jämfört med då motsvarande mängd 
kväve tillfördes med endast handelsgödsel. 
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Bilaga 1 
Skördar av torrsubstans, ton/ha 

2010 
Led Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3 Totalt 
K 7,2 a 0,6 a 1,6 a 9,4 a 
H 80/60 7,9 ab 1,1 bc  1,8 ab  10,8 bc 
H 110/30 7,9 ab 1,0 cd  1,8 ab  10,7 bc 
H 115/95 8,6 b 1,1 b 1,9 b 11,6 b 
HFb 80/60 8,0 ab 0,9 d 1,9 b  10,9 bc 
HFb 110/30 8,2 bc 0,9 d  1,8 ab  10,8 bc 
HFy 80/60 8,0 ab 0,9 d  1,7 ab  10,6 bc 
FbH 60/80 7,6 ac 1,1 bc  1,8 ab 10,4 c 

LSD (Tukey) 0,88 0,13 0,27 1,01 
Värden med olika bokstav inom samma kolumn är signifikant skilda (p<0,05) 

2011 
Led Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3 Totalt 
K 3,4 a 1,4 a   1,4 ac 6,2 a 
H 80/60 4,1 b 2,9 b 1,9 b 8,9 b 
H 110/30 4,3 b 2,9 b   1,7 ab 8,9 b 
H 115/95 4,1 b  2,9 bc     1,9 bcd 8,9 b 
HFb 80/60 4,3 b   2,4 cd    1,4 ad 8,1 b 
HFb 110/30 4,3 b  2,5 bd    1,6 ab 8,3 b 
HFy 80/60 4,4 b 2,6 bd    1,7 ab 8,6 b 
FbH 60/80 3,5 a 1,5 a  1,3 a 6,3 a 

LSD (Tukey) 0,44 0,48 0,48 1,02 
Värden med olika bokstav inom samma kolumn är signifikant skilda (p<0,05) 

2012 
Led Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3 Totalt 
K 3,9 a 4,2 a 2,0 10,1 a 
H 80/60  4,8 bc 5,7 bc 1,8 12,3 b 
H 110/30  4,9 bc 5,4 bc 1,6 11,9 ab 
H 115/95  4,3 ac 5,3 bc 2,0 11,6 ab 
HFb 80/60 5,5 b 5,3 bc 2,2 13,0 b 
HFb 110/30 5,3 b 5,0 ac 1,9 12,1 ab 
HFy 80/60 5,5 b 5,2 bc 2,0 12,7 b 
FbH 60/80 5,6 b 6,0 b 2,0 13,5 b 

LSD (Tukey) 0,87 0,92 0,77 1,98 
Värden med olika bokstav inom samma kolumn är signifikant skilda (p<0,05) 
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Skördar av kväve, kg/ha 

2010 
Led Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3 Totalt 
K 119 a 9 a 38 a 166 a 
H 80/60 179 b  19 bc 45 b   243 bd 
H 110/30 182 b  18 cd 45 b   245 bd 
H 115/95 197 b 22 b 47 b 266 b 
HFb 80/60  174 bc 15 e 48 b    236 cde 
HFb 110/30 191 b 14 e  43 ab  248 bc 
HFy 80/60 176 b   16 de  43 ab    235 cde 
FbH 60/80  144 ac  20 bc  44 ab 207 e 

LSD (Tukey) 30,2 2,8 6,0 29,5 
Värden med olika bokstav inom samma kolumn är signifikant skilda (p<0,05) 

2011 
Led Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3 Totalt 
K  60 a 27 a 42 a 129 a 
H 80/60 106 b  79 b   58 bc 242 b 
H 110/30 117 b  70 b   45 ab   232 bc 
H 115/95 106 b   70 bd 58 b   235 bc 
HFb 80/60 109 b   54 cd 40 a 202 c 
HFb 110/30 118 b   54 cd   42 ac  214 bc 
HFy 80/60 104 b    62 bd  48 ab   211 bc 
FbH 60/80 77 c 28 a 37 a 141 a 

LSD (Tukey) 14,9 16,2 15,8 34,8 
Värden med olika bokstav inom samma kolumn är signifikant skilda (p<0,05) 

2012 
Led Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3 Totalt 
K  66 a 76 a 62 204 a 
H 80/60 105 b 100 ac 53 258 b 
H 110/30 113 b 96 ad 45  254 ab 
H 115/95 99 b 120 bcd 50 269 b 
HFb 80/60 114 b 88 ae 60 262 b 
HFb 110/30 113 b 89 ae 51  252 ab 
HFy 80/60 108 b 89 ae 54  251 ab 
FbH 60/80 101 b  112 bcde 54 266 b 

LSD (Tukey) 22,7 30,6 18,1 53,1 
Värden med olika bokstav inom samma kolumn är signifikant skilda (p<0,05) 
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