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• två konventionella system, A,B

• tre ekologiska system, led C,D,E,

• sexårig växtföljd

• alla grödor samma år

• Önnestad, Bollerup, 
Ö Ljungby tom 2005
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Försöksinspektion av AU, 2008-05-16
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• 18 års resultat 

• Projektet löper vidare. 

• Lättillgänglig info i databas

• Intressanta skörderesultat 2008

Ingemar Larsson, HS Kristianstad
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… resultat tom 2005
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• Ekologiska leden har överlag högre kostnad 
• per producerad enhet.
• De ekologiska leden har likvärdiga eller högre 

TB inkl stöd jämfört med de konventionella 
leden.

• Stora förändringar 2008.
• Ingen tävling mellan systemen utan se 

möjligheterna i varje led• •

Slutsatser  vid seminarium KSLA 2/4,2008.

Ekonomisk utvärdering
Sarah Löfvendahl, Ingemar Henningsson,
www.odlingssystem.se
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• Nytt växtföljdsomlopp 2006-2012 
med fokus på grönsaker,klöverfrö,, 
energigrödor, rötrest fr biogasprod. 

• Nytt växtföljdsomlopp 2006-2012 
med fokus på grönsaker,klöverfrö,, 
energigrödor, rötrest fr biogasprod. 

…. projektet löper vidare

…. bygger ny kunskap



Miljömedvetna och uthålliga 
odlingsformer  L4-3410

Växjömöte 08-12-11  IL

Växtföljder 2007-2012, Önnestad

A B C    D E

RödklöverfröVall llBiogasvall llVall llS-betor

Råg + 
klöverinsådd vår

Vall lBiogasvall lVall lRödklöverfrö

Korn maltKorn insVårvete insVårvete insRåg + 
klöverinsådd vår

PlantlökPotatisPlantlökPotatisPotatis  

Ettårig gröngödsl
(Ha/fodervicker)

Havre/ärt ins rgKornHavreSådd lök

MorötterS-betorMorötterS-betorMorötter

utan kreatur, med         
grönsaker och  
rklöverfrö, Inköpt 
Biofer

med kreatur                            
trad                        
lantbruksgrödor

utan kreatur;
grönsaker, rötrest
fr biogas vad 
systemet kan bära

med kreatur                
trad            
lantbruksgrödor

utan kreatur. 
Med grönsaker 
och rödklöverfrö

Ekologisk,  KRAVEkologisk,  KRAVEkologisk,  KRAVKonventionellKonventionell
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mh l mo
P-AL IV-V
K-AL III
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Växtföljder 2007-2012, Bollerup

A B C    D E

Biogasvall lVårveteFodervall llFodervall llHvete (etanol)                

Vårvete                         
insådd biogasvall

Biogasvall lFodervall lFodervall lHavre

Vitklöver till fröHavre  ins
biogasvall

Grönfoder (ärt/ha), 
ins fodervall

Korn ins
fodervall

Hampa

Höstrvete
ins vitklöver

HöstspeltveteRågveteH-vete  (foder)Vitklöver till frö

BlålupinBlålupinBlålupin/HavreHavreKorn malt                              
ins vitklöver

SockerbetorHampaS-betorS-betorS-betor

ut kreatur                       
lantbruksgr, fröodl
biogasprod, gödsl
rötrest .Biofer

ut kreatur                       
lantbruksgr, energi, 
biogasprod, gödsl
rötrest Inköpt Biofer

med kreatur                            
trad                
lantbruksgrödor

med kreatur                
trad            
lantbruksgrödor

utan kreatur                        
lantbruksgröd, 
fröodl,  
energiprod.

Ekologisk, KRAVEkologisk, KRAVEkologisk, 
biodynamiskKonventionellKonventionell
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nmh sa LL
P-AL  III- IV
K-AL III

BollerupBollerup
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…. lättillgänglig info i databas

Välkommen
att testa projektets nya hemsida och databas
www.odlingssystem.se.
där huvuddelen av skörderesultat
och insatser finns tillgängliga.

Projektledning och
försöksutförande sker i
HS Kristianstads regi.

Kontaktperson
Ingemar Larsson,
044-22 99 00
0708-94 53 66
ingemar.larsson.@hush.se
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PotatisPotatis
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