
Gödslingsregler inom miljöersättningen 
(balanserad användning av näringsämnen) (uppdaterad 22.3.2018) 

 
KVÄVEGÖDSLING 

 

Den tillåtna kvävegödslingsnivån baserar sig endast på skiftets mullhalt i 

markkarteringen. Därtill kan användas skördenivåkorrigering. 

Grönträda, svartträda och stubbträda får ej gödslas. Stallgödselns kväveinnehåll 

beräknas enligt gödselanalysens lösliga kväve till 100 % eller enligt tabellvärden.  

 

 

 

 

 

 



Skördenivåkorrigering 

 

Kvävegödslingen får ökas om den högre skördemängden har uppnåtts på skiftet under 

något av de fem föregående skördeåren. Detta påvisas genom skördeanteckningar i 

tidigare skiftesvisa anteckningar eller genom att dela den aktuella grödans totala 

skördemängd under ett år på de skiften där det odlats. Skördenivåkorrigeringen är 

skiftesbunden, inte växtbunden, vilket betyder att om den högre skördemängden har 

uppnåtts på skiftet med t.ex. korn så får skördenivåkorrigeringen användas även på 

havre. Justering får tillämpas steglöst. Tillskottskvävet enligt denna justering får inte 

ges till höstsådda grödor på hösten.  

 



 

 

 
 

 

 

 

 
FOSFORGÖDSLING 

 

Fosforgödslingen baserar sig på bördighetsklassen i markkarteringen. Om skiftet har flera 

markkarteringar kan man använda medeltalet av dessa eller bilda egna gödslingsskiften på basis av 

markkarteringarna. Om något av proverna har bördighetsklassen betänkligt hög (beroende på 

gröda kan det även gälla bördighetsklassen hög), så är det inte tillåtet att sprida fosfor på skiftet 

överhuvudtaget, kan medeltal alltså inte användas (skiftet delas in i jordbruksskiften, där den 

”höga” markkarteringen används på ett skilt skifte, t.ex. ett skifte på 7,3 ha delas till ett skifte på 

max 5 ha och ett annat på minst 2,3 ha). 

 

Grönträda, svartträda och stubbträda får ej gödslas (undantag grönträda vid anläggningen). 

 

För skiften som har gödslats med stallgödsel (om gödseln är blandad får det inte förekomma annat 

än gödsel från djur i blandningen) kan stallgödselundantaget, som hittas i tabellen, användas om 

ingen konstgödsel med fosfor sprids på skiftet under gödslingsperioden. Vid fosforgödsling enligt 

stallgödselundantaget får man använda även fosforutjämning, men inget tillägg för högre 

skördenivå (t.ex. 15 kg P / ha, kan inte bli 18 kg P / ha). Stallgödselundantaget får inte användas 

närmare än 25 m från vattendrag. 

 

Stallgödselns fosforinnehåll beräknas enligt gödselanalysens totala fosforinnehåll eller enligt 

tabellvärden. Forsforn beaktas till 100 % förutom när det gäller pälsdjur och avloppsslam när 60 % 

beaktas. Om gödselanalysens värden används för fosfor måste även kvävevärdet tas från analysen, 

tabellvärden och analysvärden får ej användas i kors. 

 

Fosforutjämning 

 

Fosforutjämning får användas under en period på 2-5 år. Utjämningen påbörjas det år då den tillåtna 

fosformängden överskrids, men kan även påbörjas med en underskridning. Vid uppföljningen av 

fosforutjämningen räknas skillnaden mellan den tillåtna maximigivan och den använda mängden 

fosfor. Fosforutjämning får inte påbörjas på ett skifte där det inte är tillåtet att använda fosforgödsel. 

Utjämningen får ändå påbörjas om tabellerna i förbindelsevillkoren har en nolla. 

                                           Mineraljordar 
Organogena 
jordar 

Fruk- och bärväxter 140 100 
   
Plantskoleväxter 200 160 



 



 

 

Skördenivåkorrigering 

 

Fosforgödslingen får ökas om den högre skördemängden har uppnåtts på skiftet under 

något av de fem föregående skördeåren. Detta påvisas genom skördeanteckningar i 

tidigare skiftesvisa anteckningar eller genom att dela den aktuella grödans totala 

skördemängd under ett år på de skiften där det odlats. Skördenivåkorrigeringen är 

skiftesbunden, inte växtbunden, vilket betyder att om den högre skördemängden har 

uppnåtts på skiftet med t.ex. korn så får skördenivåkorrigeringen användas även på 

havre. Justering får tillämpas steglöst. Tillskottsfosforn enligt denna justering får inte 

ges till höstsådda grödor på hösten.  

 

 

 

 


