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Gröngödslingsgrödor
Med gröngödslingsgrödor avses en gröda som odlas
främst för sin gödslingseffekt till nästkommande
grödor. En vanlig slåtter-/betesvall eller trindsäd till
mogen skörd räknas därför inte som gröngödslings-
grödor eftersom man främst odlar dem för att skaffa
foder eller som avsalugrödor. Gröngödslingsgrö -
dorna kan odlas som helårsgröngödsling eller som
delårsgröngödsling mellan två huvudgrödor.

En väletablerad och tät gröngödslingsgröda kan
bidra till att förbättra markens bördighet och
odlingsvärde på många olika sätt. 

Gröngödslingsgrödornas positiva inverkan på
odlingssystemet kan beskrivas med följande punk-
ter:
• Förbättra innehållet av växttillgänglig växtnäring

i marken till efterföljande gröda
• Minska risken för utlakning
• Tillföra organiskt material och stimulera mikroli-

vet i marken
• Förbättra jordstrukturen
• Reglera ogräs, sjukdomar och skadegörare
• Minskad erosion

Dessutom kan gröngödslingen användas för att upp-
fylla EU:s trädeskrav och för att uppnå stöd till fång-
grödor.

Växtnäring
Baljväxter har förmåga att binda in luftens kväve i
sin växtmassa genom symbios med kvävefixerande
bakterier. Efter nedbrukningen omsätts baljväxterna
av markorganismer och det fixerade kvävet blir till-
gängligt för efterföljande gröda. Kvävefixeringen är
möjlig genom ett samspel (symbios) mellan rhizobi-
umbakterier och baljväxter, i utbyte mot fotosyntes-
produkter förser bakterierna baljväxten med kväve.
Baljväxternas kvävefixering är den främsta kväve-

källan i ekologisk odling. Den mängd kväve som
fixeras med hjälp av baljväxtbakterierna kan variera
från några tiotals kilo upp till 300 kg per ha och år.
Processen beror på en lång rad faktorer så som års-
mån, sortval, baljväxtandel, skörd etc. Kväve -
fixeringen hänger också samman med kvävetill-
gången i marken. Finns det mycket gott om kväve i
marken sjunker andelen fixerat kväve. Känsligheten
för god kvävetillgång i marken varierar troligen mel-
lan arterna. Subklöver förefaller i första hand utnytt-
ja markens kväve medan vitklöver inte tycks påver-
kas lika starkt i sin kvävefixering av markkvävet.
Jordens övriga näringsstatus som pH-värde, till-
gången på fosfor och spårämnen har också betydel-
se för kvävefixeringen. De flesta bakteriestammar
gynnas av ett pH-värde mellan 6 och 7, men hos
vissa bakteriestammar som lever i symbios med t.ex.
vitklöver, lupin och subklöver fungerar kvävefix-
eringen även vid lägre pH-värde. 

Temperatur och jordens syre- och vattentillgång
har också betydelse för kvävefixeringen. Generellt
kan man säga att kvävefixeringen sker optimalt vid
en temperatur på 20–27 °C. Olika bakteriestammar
har olika krav, de nordligaste sorterna är ofta bättre
anpassade till låga temperaturer. På jordar med dålig
struktur blir ofta kvävefixeringen nedsatt p.g.a.
syrebrist. Vattenmättnad och torka verkar också
hämmande.

Hur mycket av det fixerade kvävet som kommer
efterföljande gröda tillgodo, beror bl.a. på arternas
egenskaper, utvecklingstadie, kol-kvävekvot och
behandling (t.ex. putsningsstrategi och tidpunkten
för brytning av gröngödslingsgrödan). 

En gröngödslingsgröda med stor rotmassa och
djupa rötter kan frigöra och plocka upp växtnärings-
ämnen från djupare liggande lager, binda in dem i
sin växtmassa och efter nedbrukning bli tillgängliga
för efterföljande grödor. Exempel på arter med djup-
gående rotsystem är rödklöver, lupin, lusern och söt-
väppling. Lusern och sötväppling är arter som pas-
sar bäst för fleråriga gröngödslingsvallar. Även
gröngödslingsgrödor med rikt förgrenade och fina
rotsystem ökar möjligheten att bättre utnyttja den
växtnäring som finns bundet i marken. Grön -
gödslingsgrödorna greppar näringsämnen och håller
dem kvar i matjorden så de kan utnyttjas av efterföl-
jande grödor. 

När grönmassan brukas ner och omsätts frigörs
syror vilket ökar näringsleveransen från jordens
egna förråd och tillgången på växtnäringsämnen
påverkas.

I tabellen på nästa sida anges riktvärden för kvä-
vefixering hos olika grödor. Förväxla inte värdena
på kvävefixering med mängderna växttillgängligt
kväve för efterkommande gröda.
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Gröngödslingens baljväxter är kvävedynamon på ekologiska
växtodlingslantbruk. (Foto: Lars Birger Johansson)



För att kvävefixeringen ska bli effektiv krävs närva-
ro av lämplig rhizobiumart. Om baljväxten inte tidi-
gare odlats på platsen bör utsädet ympas med en
lämplig bakteriekultur. Detta gäller inte vitklöver,
rödklöver, ärter och åkerbönor. Baljväxtkulturer kan
beställas från Baljväxtlaboratoriet i Uppsala och
från vissa fröförsäljare.

Utlakning
Genom att hålla markytan bevuxen med gröngöds-
lingsgrödor under så stor del av året som möjligt
minskar risken för utlakning av näringsämnen förut-
satt att de sköts och bryts på lämpligt sätt. Vid fel
hantering av gröngödslingsgrödorna finns det dock
risk för att det kväve som fixeras till stor del går för-
lorad genom utlakning med en istället negativ miljö-
påverkan. Följande punkter är viktiga att tänka på
för att minska utlakningen:
• Baljväxt och gräs skall odlas tillsammans för

optimal kol-kvävekvot vilket minskar kväveför-
lusterna.

• Begränsad avslagning av grödan under sommaren
för att minska ammoniakavdunstningen från
växtmassan.

• Om möjligt försöka låta grödan ”växa” över vin-
tern

• Om nedbrukning sker på hösten ska denna göras
så sent som möjligt.

Tillförsel av organiskt material
Genom gröngödslingsgrödan tillförs jorden orga-
niskt material. Växterna binder kol från luftens kol-
dioxid i sin växtmassa under fotosyntesen och byg-
ger in det i kolhydrater. Därefter kan mer stabila for-
mer som stärkelse, cellulosa och lignin bildas. När
växtmassan bryts ner omvandlas en del av de orga-
niska substanserna genom snabb nedbrytning återi-
gen till koldioxid och vatten, medan de mer svårned-
brytbara kolföreningarna överförs till mullsubstan-
ser i jorden.

Inblandning av det organiska materialet stimule-
rar dessutom makroorganismerna, t.ex. daggmaskar,
vilket i sin tur är positivt för omsättningen i marken
och frigörelsen av växtnäring, uppbyggnad av stabi-
lare jordstruktur, motverkan av patogener osv.

Jordstruktur
En gröda med rikt rotsystem bidrar till jordens struk-
turuppbyggnad genom de rotgångar som bildas och
som stabiliseras av slemämnen som utsöndras från
roten. Denna struktureffekt ökar om gröngödslings-
grödan är flerårig. Djuprotade gröngödslingsgrödor
som t.ex. lupin, sötväppling och lusern kan tränga
igenom förtätade skikt i även djupare liggande lager.
Därmed förbättras vatten och luftrörelser i marken
och möjligheten för kommande grödor att gå ner
djupare med sitt rotsystem. En gröngödslingsgröda
stimulerar livet i marken vilket också har betydelse
för jordstrukturen. Maskgångar och mikroorganis-
mer som utsöndrar slemämnen och humusliknande
substanser verkar hopkittande på jordaggregaten
och bidrar också till en stabilare markstruktur.

Reglera ogräs, sjukdomar och 
skadegörare
En väletablerad tät gröngödslingsgröda är en effek-
tiv konkurrent mot både ett- och fleråriga ogräs. Är
ogrästrycket kraftigt bör snabbväxande arter och
arter som tål upprepade avslagningar ingå i grön-
gödslingsblandningen. Hur etableringen sker påver-
kar också artvalet.

Nedan ges några exempel på arter med olika
egenskaper ur ogräsreglerande synvinkel:

• Snabb uppkomst tidig beskuggning
– honungsört (kräver god tillgång på kväve)
– vitsenap
– vårraps
(Observera att vitsenap och raps inte skall ingå i
en växtföljd som innehåller andra oljeväxter på
grund av risken för klumprotsjuka. Raps och vit-
senap arter får ej gå i blom då de ger risk för
spillfrön i växtföljden) 

• Långsam start, därefter täta bestånd
– subklöver
– rödklöver
– perserklöver
– vitklöver (något långsammare än sub-, röd- och

vitklöver)
– sötväppling (långsammast av alla i denna 

grupp)

• Tål flera avslagningar
– gräs
– rödklöver
– vitklöver
– perserklöver
– subklöver
– lusern
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Tabell 1. Normal kvävefixering hos några grödor

Normal kväve- 
fixering (kg N/ha)

Vall 1 (klöverrik) 180–250
Vall 2 100–150
Vall 3 50–70
Vitklöver/gräsvall 100–150
Lusern, renbestånd 230–300
Ärt, renbestånd 100–150
Grönfoder havre/ärt 30–50
Åkerbönor 190–210
Vicker 70–170
Lupin 120–160

Källa: Ekologiskt Lantbruk, Omläggning och växtodling, Jordbruksverket,
Gröngödsling och hushållsavfall i friodlade grönsaker, Jordbruksinformation
10:1997, Jordbruksverket



• Tål någon avslagning
– vicker (tidigt)
– sötväppling (tidig hög stubb)
– lupin
– foderraps (lågväxande sorter), dock ej i växt-
följd med oljeväxter

• Tål ej avslagning
– honungsört
– blodklöver

Regelbundet återkommande gröngödslingsgrödor
kan förväntas verka hämmande på parasittrycket.
Mångfalden gynnas och därmed också konkurren-
sen både ovan och under jord. Gröngödslingsgrödor
i växtföljden innebär en rad positiva effekter på
odlingsmiljön – (förbättrad växtnärings- och vatten-
försörjning, struktureffekter, minskning av ogräs) -
vilket förbättrar odlingsförhållandena för den odla-
de grödan. Detta är inte minst viktigt ur växtskydds-
synpunkt genom att grödornas egen motståndskraft
mot olika svampar och skadegörare därmed kan för-
bättras.

Olika användning av 
gröngödslingsgrödor
Helårsgröngödsling
En helårsgröngödsling består oftast av en
vallfröblandning av klöver och gräs, som etableras
som en vallinsådd året innan själva gröngödslings-
året. Alternativt etablerar man gröngödslingen som
en vårsådd ettårig gröda som brukas in på hösten
eller följande år. 

En insådd gröngödslingsvall har många fördelar
jämfört med vårsådda ettåriga gröngödslingsgrödor.
Genom att vallen redan är etablerad kommer den
igång att växa direkt på våren. Kvävefixeringen
pågår under en längre tid och rotsystemet har större
möjlighet att utvecklas vilket är positivt för bl.a.
markstruktur, växtnäringsupptag och utlakning. En
etablerad vall har också bättre ogräskonkurrerande
förmåga än en ettårig vårsådd gröngödslingsvall,
etableringen är billigare och färre ogräsfrön gror.
Vid speciella problem som t.ex. problem med rotog-
räs eller strukturen kan en gröngödslingsgröda med
fördel ligga i flera år för att ge bättre effekt. 

En helårsgröngödsling i växtföljden är nära nog
en förutsättning i ett ekologiskt odlingssystem som
ska klara näringsförsörjning och ogräs.

Delårsgröngödsling
Delårsgröngödsling odlas mellan två ettåriga
huvudgrödor. Delårsgröngödsling kallas också för
fånggröda, mellangröda eller bottengröda beroende
på hur man etablerar den och om huvudsyftet är att
”fånga” växtnäringsämnen eller att skapa dem (kvä-
vefixering).

Delårsgröngödsling sås oftast in i en huvudgröda
och får växa vidare efter skörd. Den bryts sedan helst

på våren året efter före sådd av efterföljande huvud-
gröda eller på hösten om jordarten är tyngre. I vår-
sådda grödor som vårsäd, ärter, åkerbönor och lupin
sås delårsgröngödslingen i regel in efter sista ogräs-
harvningen. I höstsådda grödor sås delårsgröngöds-
lingen in efter eventuell ogräsharvning/hackning och
gödselkörning så tidigt som möjligt på våren.

Det uppstår alltid en konkurrens mellan delårs-
gröngödslingen och huvudgrödan eftersom de har
samma krav på livsutrymme. De negativa effekterna
kan minskas något genom att huvudgrödan får
etablera sig innan delårsgröngödslingen sås.
Lågväxande baljväxter som vitklöver, lusern  eller
subklöver bör väljas om man etablerar delårsgrön-
gödslingen samtidigt med huvudgrödan.

I grödor som potatis och grönsaker, sås delårs-
gröngödslingen direkt efter skörd. Det är då viktigt
att välja snabbväxande arter som t.ex. senap, wester-
voldiskt rajgräs, oljerättika och honungsört.

Gröngödslingsgrödornas 
förfruktsvärde
Som en ungefärlig siffra kan man säga att ungefär
20–40 % av det kväve som finns i gröngödslingsgrö-
dan kommer efterföljande års gröda tillgodo. Resten
av kvävet byggs in i markens organiska substanser
(humifieras), ligger kvar i onedbrutna växt rester
eller går förlorat till omgivningen genom utlakning,
denitrifikation och/eller ammoniakavgång. Den
delen som byggs in i markens organiska substanser
uppskattas till mellan 20 och 30 % av gröngöds-
lingsgrödans totala kväveinnehåll. Dessa organiska
föreningar omsätts mycket långsamt vilket ger en
långsiktig påverkan till odlingsystemet.

Det är viktigt att vara medveten om riskerna med
att hantera stora mängder lättomsättbart kväve som
finns bundet i en välutvecklad gröngödslingsgröda.
Målet måste vara att planera gröngödslingsgrödans
sammansättning och placering i växtföljden, sköt-
sel, val av nedbrukningstid och teknik så att växtnä-
ringsförlusterna blir så små som möjligt. 

Artsammansättningens betydelse
Arter med högt kväveinnehåll, dvs. baljväxter,
omsätts snabbare än arter med lågt kväveinnehåll
som t.ex. ogödslat gräs. Det finns ett starkt samband
mellan kväveinnehåll i materialet och hur mycket
kväve som kommer att frigöras från grönmassan
under den första tiden efter nedbrukningen. Redan
två veckor efter nedbrukningen kan en tredjedel av
kväveinnehållet frigöras om förutsättningarna för
omsättningen är gynnsam. Är andelen klöver i grön-
gödslingsvallen stor kan man alltså förvänta sig en
förhållandevis snabb kvävefrigörelse från gröngöds-
lingsgrödan. Är andelen gräs stor i gröngödslings-
grödan höjs den s.k. kol-kvävekvoten och materialet
omsätts långsammare. Det finns dessutom skillna-
der mellan baljväxterna. Vitklöver hör till de mest
lättnedbrytbara.
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Kvävet i rötterna omsätts långsammare än kvävet i
skottdelarna. Genom att välja gröngödslingsarter
som har en stor andel av sitt kväve i rötterna minskas
risken för att det frigjorda kvävet försvinner innan
den efterföljande grödan tar upp det.

Även åldern på plantmaterialet har betydelse för en
gröngödslingsgrödas förfruktsvärde. När en växt
åldras ändras kol-kväveförhållandet. Det sker även
en förändring av de föreningarna som kolet finns
bundet i. Andelen svårnedbrytbara kolföreningar
ökar när växten åldras och förvedas. En åldrande
gröngödslingsgröda omsätts alltså långsammare än
en gröngödslingsgröda som är i ett tidigt utveck-
lingstadie eller som slagits av upprepade gånger och
som befinner sig i full tillväxt.

Förfruktseffekter av klöverrik vall 
En ung vall (1 och 2 års vall) fixerar nästan dubbelt
så mycket kväve som en äldre vall (3 och 4 års vall).
Men ju äldre klövergräsvallen blir desto mer kväve
är bundet i stjälkar och rötter. Detta kväve omsätts,
som tidigare nämnts, däremot långsammare. 
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En baljväxtrik gröngödslingsgröda omsätts i regel snabbt efter nedbrukning. (Foto: Elisabeth Ögren)

Tabell 2. Kvävemängd i rotsystemet i procent av
plantans totala kväveinnehåll

Art %

Vicker 4–5
Åkerböna ca 8
Lupin 5–15
Rödklöver ca 45
Vitklöver ca 28
Humlelusern 7–20
Sötväppling 70–75
Alsikeklöver 20–30
Efter Holmegaard (1987)

En gammal förvedad vall omsätts i regel långsamt efter nedbrukning. (Foto: Elisabeth Ögren)



I dansk litteratur har man gjort en sammanställ-
ning av efterverkningarna av kväve från en ekolo-
gisk klövergräsvall (se tabell 3). 

Dessa siffror stämmer väl överens med det resul-
tat som Granstedt & Bäckstöm fått i sina studier av
vallens förfruktsvärde i ekologisk odling där det
legat försök på två platser i Mellansverige.

Effekter av mellangrödor
I danska försök har man visat att kväveinnehållet i
marken i november minskar med en mellangröda.
Det har legat totalt 16 försök under åren 2000–2002
och delårsgröngödslingen följdes av en vårsädes-
gröda. Kväveinnehållet i november kunde reduceras
med 25–50 % med en delårsgröngödsling och effek-
terna blev störst om engelskt rajgräs fanns med i del-
årsgröngödslingen. Merskörden efter delårsgrön-
gödslingen varierade mycket mellan åren. Det var
störst chans att delårsgröngödslingen gav merskörd i
den efterföljande vårsäden i kvävefattiga fält.
Generellt finns högt kväveinnehåll på jordar där
man har haft mycket vall i växtföljden. Det var ingen
säker skillnad på skörden efter de olika arterna av
mellangrödorna som testades, men tendensen var att
vitklöver, rödklöver och kärringtand gav störst mer-
skörd. 

Val av gröngödslingsgröda
En gröngödlingsgröda bör alltid bestå av en bland-
ning av olika arter med tanke på odlingssäkerheten.
Gräs eller någon annan icke kvävefixerande art bör
också ingå i gröngödslingsgrödan tillsammans de
kvävefixerande arterna för att uppnå en bättre balans
mellan kol och kväve och därmed minska risken för
kväveläckage. 

Artvalet i gröngödslingsgrödan görs utifrån vad
syftet är med gröngödslingsgrödan, t.ex. att främst
förbättra jordstrukturen, att ge maximal kväve -
efterverkan, att konkurrera med ogräs osv. Jordarten
och pH-värdet på det aktuella skiftet styr också art-
valet liksom efterföljande grödas behov av växtnä-
ring, rotdjup och krav på såbäddsförhållanden.

Gröngödslingsarter

På nästa sida följer en kortfattad beskrivning av
några av de vanligaste gröngödslingsarterna och
deras egenskaper. I tabell 4 anges utvecklingshastig-
heter, utsädesmängder och priser.

Baljväxterna sås oftast i blandningar med gräs.
Gräset minskar risken för utlakning. Engelskt
rajgräs är det gräs som är bäst på att ta upp kväve och
lämpar sig väl som en blandningspartner till baljväx-
terna ovan. Ängsvingel är det gräs som har bäst
strukturegenskaper och fungerar också bra som
komplement till baljväxterna.
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Tabell 3. Kväveefterverkningar för en ekologisk klöver/gräsvall

Utläggnings- 1 års vall 2 års vall 3 års vall
år (80 % klöver) (50 % klöver) (20 % klöver)
(kg N/ha och år) (kg N/ha och år) (kg N/ha och år) (kg N/ha och år)

Upplagrat i rötter och stubb 20–60 100–150 200–300 250–450

Efterverkning, år 1 40-60 60–90 24–45
(40 %) (30 %) (10 %)

Efterverkning, år 2 10–15 30–45 40–70
(10 %) %) (15 %) (15 %)

Källa: Ökologiskt Lantbruk, Lantbrugets Rådgivningscenter, Landbrugsforlaget

En gröngödslingsgröda bör alltid bestå av flera olika arter för
att öka odlingssäkerheten. Gröngödsling med fodervicker, 
perserklöver, ärt och havre. (Foto: Elisabeth Ögren)



Art Ett – Kväve- Ympas Speciella egenskaper
flerårig fixerande

Rödklöver 2 ➝ + Kraftigt och djupt rotsystem. Kan redan 
insånings året bli mycket kraftig och ge problem 
med skörd av huvudgrödan.

Vitklöver 2 ➝ + Krypande växtsätt. Tål låga pH-värden bättre än 
rödklöver. Tål avslagningar mycket bra.

Lusern 2 ➝ + + Kräver väldränerade jordar och högt pH. Kraftigt 
och djupt rotsystem. 

Alsikeklöver 2 ➝ + Långsammare utveckling och ger mindre grön-
massa än rödklöver. Klarar fuktiga förhållanden 
bra och fungerar utmärkt tillsammans med t.ex. 
engelskt rajgräs som gröngödsling på mulljordar.

Gul sötväppling 1–2 + + Djupt rotsystem. Kräver högt pH. Tål avslagning 
dålig. Sås in i en blandning med t.ex. rödklöver 
och gräs. Tål torka! 

Kärringtand 2 ➝ + + Mycket skonsam mot insåningsgrödan! Långsam 
etablering. Den är anspråkslös och förmåga att 
tolerera torka, låga pH-värden och låg fosfor
mängd i jorden. 

Humlelusern 1 (➝) + + Egentligen en ettårig baljväxt, men axgroende 
blommor skapar nya skott så den i praktiken är 
flerårig. Mycket skonsam mot insåningsgrödan! 
Kräver högt pH.

Perserklöver 1 + + Den mest snabbväxande klöverarten med stor 
grönmassa men klent rotsystem. Tål avslagning 
bra. Kan ge stora problem med skörd av inså-
ningsgrödan.

Fodervicker 1 + + Snabbväxande med stor grönmassa och bättre rot-
system än perserklöver. Tål avslagning dåligt.

Luddvicker 1 + + Luddvicker har ett skirare växtsätt än fodervicker.
Luddvicker kan fixera kväve vid låga temperatu-
rer och är köldtålig. I södra och mellersta Sverige 
kan den sås på hösten och övervintra.

Honungsört* 1 - - Honungsört har en god förmåga att ta upp växt -
näring. Den trivs på de flesta jordar och kan gärna
blandas med luddvicker som tål att växa i 
honungs örtens skugga. Den kan sås ända fram till
början av augusti med gott resultat och kan därför
vara intressant som delårsgröngödsling efter tidi
ga grönsaker, färsk potatis och konservärtor. 

Vitsenap* 1 - - Hör till familjen kålväxter och skall ej väljas om 
man har oljeväxter i växtföljden. Rotsystemet är 
ytligt men väl förgrenat med en kraftig huvudrot. 
Har inga stora krav på jordförhållanden men trivs 
bäst på lättlera. Används som saneringsväxt mot 
nematoder i betor och jordgubbar. 

* Är inte tillåten på EU-träda eller som gröda om man har fånggrödestödet.
/forts./

7



Art Ett – Kväve- Ympas Speciella egenskaper
flerårig fixerande

Oljerättika* 1 - - Är liksom vitsenap en kålväxt och skall ej väljas om 
man har oljeväxter i växtföljden. Har mycket god 
kväveupptagandeförmåga och god konkurrensför
måga mot ogräs. Används som saneringsväxt mot 
nematoder i betor och jordgubbar. 

Wester-woldiskt 1 - - Det mest snabbväxande gräset efter sådd. Fryser 
rajgräs bort under vintern. Används tillsammans med t.ex. 

perserklöver som fånggröda med EU-stöd efter tidig
potatis och tidiga grönsaker.

Engelskt rajgräs 2 ➝ - - Lämplig som fånggröda i södra Sverige, det finns 
risk för utvintring i norra Sverige. Lättetablerad, 
växer bra och tar upp mycket kväve efter huvud-
grödans skörd. Välj sena sorter som har så stor del 
av sin tillväxt som möjligt efter skörden av huvud-
grödan. 

Ängsvingel 2 ➝ - - Är det gräs som har bäst struktureffekt.

Cikoria* 1 ➝ - - Cikoria är snabbväxande med en djup pålrot som 
bl.a. tar upp kalium från alven. Den trivs bra på de 
flesta jordar och vid båda låga och höga pH-värden. 

* Är inte tillåten på EU-träda eller som gröda om man har fånggrödestöd.
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Tabell 4. Gröngödslingsarter – utvecklingshastighet, utsädesmängd och pris

Art Utvecklings- Utsädesmängd Pris kr/ kg  2004*
hastighet i renbestånd kg/ha Eko                     Konv

Två- eller fleråriga
Rödklöver Medel 10–15 68 44
Vitklöver Långsam 6–10 - 64
Lusern Långsam 20–30 - 50
Alsikeklöver Medel 18–15 - 50
Kärringtand Långsam 10–15 - 70
Humlelusern Långsam 8–10 - 44
Gul sötväppling Medel 20–30 - 34

Ettåriga
Perserklöver Medel 10–20 - 34
Fodervicker Medel 100–140 - 9
Luddvicker Medel 60–100 - 21
Subklöver Medel 25–30 - 46
Icke kvävefixerande
Honungsört Medel 10–15 - 37

Vitsenap Snabb 5–8 - 34
Oljerättika Snabb 12–14 - 34
Engelskt rajgräs Långsam 22–30 - 29
Italienskt rajgräs Medel 30–35 - 18
Westervoldiskt rajgräs Snabb 35–40 - 18
Cikoria Långsam 0–10 - 107

* ca priser Olssons frö vid köp av minst 10 kg, inom vissa arter varierar priset beroende på sort.

Vid insådd på våren i huvudgröda reduceras utsädesmängderna för gräs med ca 50 % och andra arter med
ca 30 %. Blandas flera arter reduceras utsädesmängden ytterligare och anpassas till övriga arter i bland-
ningen.



Huvudgröda Tidpunkt och utsädesmängd För och nackdelar

Höstsäd, Insådden sås så tidigt som möjligt  Säkert sätt att etablera gröngödslingen
höstoljeväxter på våren efter eventuell förutsatt att den sker tidigt i god fukt

ogräsharvning/hackning och och bra struktur.
stallgödselspridning.

Utsädesmängd 15–20 kg/ha om
man etablerar en helårsgröngödsling,
8–10 kg/ha om man etablerar en
delårsgröngödsling.

Vårsäd, ärter, Insådden sås efter sista ogräs- Insådden kan bli relativt sen och risk
åkerbönor harvningen. finns att etableringen blir dålig om det

blir torrt och huvudgrödan blir kraftig.
Utsädesmängd 15–20 kg/ha om I ärter finns det en risk att insådden
man etablerar en helårsgrön- kan växa igenom och därmed försvåra
gödsling, 8–10 kg/ha om man ärtskörden. Välj insåningsgröda som
etablerar en delårsgröngödsling. inte konkurrerar så mycket, t.ex. smal-

bladiga vitklöversorter och diploida
rajgrässorter.

Insådden sås samtidigt som Säkert sätt att etablera gröngödslingen
huvudgrödan. men risken är stor att insådden och 

ogräsen konkurrerar med huvudgrödan
Utsädesmängd ca 15 kg/ha om och reducerar skörden eftersom ingen
man etablerar en helårsgrön- möjlighet finns till ogräsharvning.
gödsling, 4–8 kg/ha om man Rekommenderas i försommartorra 
etablerar en delårsgröngödsling. områden.

Renbestånd Så tidigt på våren som möjligt. Sämre gröngödslingseffekt, dålig kon-
Utsädesmängd ca 20–30 kg/ha. kurrensförmåga innan den är etablerad

ogräsen måste putsas bort för att inte bli
problem.

Etablering av gröngödsling 
Den bästa effekten av gröngödslingen får man om
den etableras i grödan före gröngödslingsåret. 
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Gul sötväppling är en tvåårig art som är bra för att förbättra markstrukten. (Foto: Elisabeth Ögren)



Gröngödslingens skötsel
Helårsgröngödslingen måste putsas av flera skäl: 
• Örtogräs, baljväxter och blommande gräs behö-

ver putsas för att inte bli ogräsproblem komman-
de år

• Grödan skjuter nya skott och blir tätare. När klö-
vern går i blom upphör kvävefixeringen och den
bör därför hållas i god tillväxt och i ungt stadium.

• Upp till tre avputsningar kan behövas för att få
god bekämpningseffekt mot tistel. Det är då ange-
läget att slå av tisteln när den når kompensations-
punkten. Detta inträffar då plantorna har 8–10
blad och de första tistelskotten börjar gå i knopp.

• Putsning innan plöjning minskar risken för
omväxning i tiltan.

Grundprincipen för att minimera risken för ammoni-
akförluster bör vara att putsa så få gånger som möj-
ligt med hänsyn tagen till ovanstående. Oftast blir
det dock minst 2 avputsningar plus en sista innan
invintringen eller nedbrukningen. 

Putsning av gröngödslingsgrödan är ett efektivt sätt att bekäm-
pa ogräs. (Foto: Lars Birger Johansson)

Ammoniakavdunstningen gynnas av höga tempera-
turer och av att växtmaterialet hålls fuktigt. Risken
för ammoniakavdunstning är därför störst vid de
putsningar som görs under sommaren då temperatu-
ren är hög. De putsningar som görs ska helst göras
vid stabilt väder dvs. inget regn i sikte närmaste
veckan efter putsning. Växtmaterialet bör spridas ut

så det snabbt torkar och inte kväver återväxten. En
inte alltför kort stubbhöjd bör vara att föredra så att
grönmassan hamnar högt och torkar till så snabbt
som möjligt. Sannolikt är krossning att föredra för
att uppnå så snabb nertorkning som möjligt.

Jordbearbetning efter hel- och 
delårsgröngödsling
Kväveförlusterna från vallar och gröngödsling kan
bli betydande om de inte sköts rätt. Forskning pågår
för att hitta rätt odlingsteknik för att komma tillrätta
med kväveförlusterna. Det gröna materialet läcker
kväve vid fuktiga väderförhållanden och alla årsti-
der dock är förlusterna störst vid höga temperaturer.
Det läcker både när det är avputsat, vid nerbrukning
eller om det har frusit sönder och det läcker både till
luften och ner i marken.

Det är stor skillnad på kväveläckaget från en skör-
dad vall där växtmassan tas bort och en gröngöds-
lingsvall där grönmassan ligger kvar. Vallar som ska
brytas på hösten bör skördas direkt innan plöjning
för att minsta möjliga växtmassa ska plöjas ner. Det
är kvävet i växtmassan som är den största risken för
läckage eftersom detta frigörs nästan direkt efter det
att vallen bryts. Mycket nederbörd genast efter en
direkt nedplöjd grönmassa kan ge stort läckage oav-
sett plöjningstidpunkt.

Det är ovanligt med fleråriga gröngödslingsvallar
men vid stora ogräsproblem kan det vara aktuellt.
Plöjning av flerårig gröngödslingsvall måste föregås
av brytning av vallsvålen med kultivator eller tall-
riksredskap före plöjningen. På jord som kan vårplö-
jas görs vallbrottet lämpligen under vårvintern till
sockerbetor, (februari–början av april), antingen
direkt följd av plöjning - eller kanske hellre med en
plöjning lite senare. Till vårsäd får man, åtminstone
på lerjord, sannolikt bäst total N-hushållning med
sen höstplöjning (november) i stället för vårplöjning

På jord som är för styv att vårplöja görs brytning-
en så sent på hösten som man vågar, direkt i anslut-
ning till höstplöjning (november eller efter första
frostnatten).

Ettåriga gröngödslingsvallar behöver inte stubbe-
arbetas innan plöjning för att bryta vallsvålen. I
danska försök har man dock visat att kväveutnytt-
jandet under ogödslade förhållanden tenderar att bli
högre i grödan efter det att vallen bröts med kultiva-
tor 2–4 veckor innan plöjningen på våren. Detta
gällde i första hand vårvete medan kornets skörd inte
påverkades av vallens bearbetningstidpunkt lika
mycket. Viktigt är dock att undvika att köra på jor-
den när den är för blöt med markpackningskador
som följd.

Skörda gröngödslingen om möjligt
för att minska kväveavgången
Som tidigare nämnts är risken stor att mycket kväve
(10–50 kg N/ha) i form av ammoniak går förlorat när
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En gröngödslingsblandning kan etableras i växande stråsäd.
(Foto: Lars Birger Johansson)



gröngödslingsvallen putsas och växtmaterialet får
ligga kvar på fältet. Ammoniakavdunstningen är
störst om vädret är varmt och det regnar lite så grön-
massan ständigt är fuktig. Avdunstningen är mycket
mindre om man antingen får en ordentlig regnskur
eller man har torrt och soligt väder så det putsade
materialet torkar snabbt. Det bästa är dock att använ-
da det putsade materialet som foder eller röta det i en
biogasanläggning. 

Rötning av skörderester
Ny teknik och forskning för rötning av skörderester
från lantbruket är på gång. För den rena ekologiska
växtodlingsgården är detta en teknik som är mycket
intressant. De kväverika växtmaterialen från grön-
gödslingsvallar, betblast och annat skördas och
rötas. Rötresten, som blir vid metanjäsningen, har
ett mer växttillgängligt kväve. Det kan användas i
växtodlingen till de grödor som behöver växtnäring-
en bäst och vid tidpunkter då grödan behöver växt-
näringen. Som ett extra plus får man metangas som
kan användas som bränsle till gårdens energisystem. 
Det kväverika materialet tas bort från fältet när ris-
ken är som störst att kvävet ska försvinna från
odlingsystem. Den kväverika rötresten kan sen
användas i växtodlingen vid tidpunkter då grödorna
behöver kväve. Det ger stora vinster både odlings-
ekonomin och miljön.

Tekniken är dock ännu ny och inte färdigtestad
men bör ändå nämnas i detta sammanhang som ett
intressant sätt att ta vara på kvävet i den ekologiska
odlingen och minska riskerna för utlakning av kväve
från de baljväxtrika växtföljderna.

Speciellt om delårsgröngödsling
Klöver/gräsblandningar har visat sig effektiva både
som helårsgröngödsling och delårsgröngödsling. En
lämplig delårsgröngödsling är engelskt rajgräs i
kombination med vitklöver. I grödor som höstraps
och åkerbönor som har stor konkurrensförmåga och
som det därmed är svårare att etablera en delårsgrön-
gödsling i, kan det vara säkrare att välja engelskt
rajgräs och rödklöver som är lättare att etablera än
vitklöver. Delårsgröngödslingen får inte konkurrera
med huvudgrödan så mycket att skörden påverkas
och tröskningen försvåras.  Använd därför inte wes-
tervoldiskt rajgräs som har en snabb tillväxt vid
insådd av delårsgröngödsling i huvudgrödan eller
rödklöver/gräs i grödor som har dålig konkurrens-
förmåga.

En delårsgröngödsling tömmer jorden effektivt
på kväve under hösten och vintern och N-min på
våren är mycket lågt (ca 10 kg N/ha) om man jämför
med vad det kan vara i plöjd jord (30–40 kg N/ha).
Man bör därför ha en blandning av klöver och gräs i
delårsgröngödslingen. Klövern frigör sitt kväve
snabbare och risken minskar att man får en kvä-
vebrist innan kvävet i gräset har mineraliserats. 

En delårsgröngödsling av rent gräs är bara aktuell
på mycket näringsrik jord, på mulljord och eventu-
ellt i samband med ärtodling eller andra grödor med

kväverika växtrester. Räkna inte med en nämnvärd
förfruktseffekt av en gräsfånggröda under de första
åren.

En insådd delårsgröngödsling bestående av gräs +
klöver kan ge ett tillskott på ca 10–30 kg N/ha till
efterföljande gröda. 

Delårsgröngödslingen kan behövas putsas på hös-
ten för att bekämpa kvickrot.

Förslag på blandningar 
Det finns många bra vallfröblandningar på markna-
den som också kan användas som gröngödslingsgrö-
dor. Eventuellt kan man spetsa de färdiga blandning-
arna med lite extra klöver eftersom det är kvävefix-
eringen och inte fodervärdet som är det viktigaste.
Baljväxterna i en gröngödslingsblandning bör utgöra
25–30 % (viktprocent) av den samlade blandningen.

Alternativt gör man sin egen blandning beroende
på egna erfarenheter och behov. Lusern anses t.ex.
ha bäst djupgående struktureffekt av baljväxterna
och ängsvingel den bästa struktureffekten av gräsen.
Observera att lusern kräver bra pH-värde och ymp-
ning.

Vitklövern släpper kvävet snabbt och är därför bra
att ha med i blandningen om man vårplöjer grön-
gödslingen. Den är även bra att ha i blandningen för
att den breder ut sig i eventuella luckor och därmed
minskas risken för att det blir ogräs i gröngödsling-
en om den blir luckig vid etableringen.

Bra blandning för strukturen (flerårig):
7 % vitklöver (högväxande)
13 % rödklöver
10 %  lusern + lusernymp
70 % ängsvingel

Byt lusernen mot rödklöver om pH <6,5 och med
vitklöver om pH <6,0.

Blandning vid delårsgröngödsling som etableras
i vår eller höstsäd:
90 % Engelskt rajgräs
10 % Vitklöver

Det är ofta lämpligt att välja en blandning med vit-
klöver istället för rödklöver, speciellt i grödor med
sämre konkurrensförmåga. Vitklöverns frö är dessu-
tom mindre än rödklöverns och i en blandning med
max. 10 viktsprocent klöver (som det krävs om man
vill ha fånggrödastöd) får man mycket mer klöver-
plantor med vitklöver än med rödklöver. Vill man att
delårsgröngödslingen ska innehålla mycket klöver
och ge mycket kväve till grödan efter bör man därför
välja vitklöver i fånggrödeblandningen. Om man
inte får stöd för fånggröda kan man med fördel
använda en blandning med 25 % klöver och man kan
använda en blandning av röd- och vitklöver

För att minska risken för konkurrens av delårs-
gröngödslingen bör man även välja sena diploida
sorter av engelskt rajgräs som t.ex. Lasso, Foxtrot,
Sameba och Vincent.
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