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Bättre ekonomi

• Högre kostnader per producerad enhet 
kräver ett högre pris på produkterna 
och / eller miljöersättning.

• Med dagens priser och ersättning 
hävdar sig ekologisk odling generellt 
bättre ekonomiskt än konventionell 
oavsett om det rör sig om växtodlings- 
gårdar eller animalieproduktion.



Skördar

• Samma skörd som i konventionell 
odling i vissa grödor

• Vårsäd bättre än höstsäd jämfört med 
konventionell odling.

• Underlag för skördeuppskattning vid 
övergång till ekologisk odling.

• Större variation i skörd mellan åren.



Trindsäd

• Trindsäd i renbestånd svårt ur 
ogrässynpunkt.

• Samodling med spannmål ger högre 
och stabilare skörd.

• Åkerböna inte bra på lättare jord. 
• Gul lupin - låg och varierande 

skördenivå.



Forts. trindsäd
• Blå lupin har svårt att ersätta ärter i 

växtföljden.
• Blå lupin i samodling med vårsäd 

möjligen ett alternativ i södra Sverige.
• Trindsäd tre år av sex i växtföljden är 

ingen bra strategi ur ogrässynpunkt.
• Ärtrotröta kan bli ett problem om ärter 

återkommer för ofta i växtföljden.



Ogräs
• Flerårig vall i växtföljden ger bättre 

ogräseffekt jämfört med en ettårig 
(gröngödslings)vall.

• Det går att få bukt med rotogräs som 
åkertistel och molke men det kan innebära 
att kvickroten istället ökar.

• Ettåriga gräsogräs är inget problem med 
liten andel höstsådda grödor i växtföljden.



Växtnäring

• Kväverika förfrukter kontra 
utlakningsrisk.

• Med höga startvärden när det gäller 
växtnäringsinnehåll i marken (t ex P- 
AL) går det att tära på markens förråd 
ett bra tag utan att markens 
växtnäringsinnehåll sjunker dramatiskt. 



Summering
• Ny kunskap och ny teknik bidrar hela tiden 

till att flytta fram positionerna för det 
ekologiska lantbruket så att de problem 
som finns kan lösas.

• Det finns en rad fördelar, inte minst 
ekonomiskt, som i flera fall gör ekologiskt 
lantbruk till ett alternativ att räkna med för 
de lantbrukare som vill utveckla sitt 
företagande.
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