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Erfarenheter av Regenerativ odling

• Mer liv i marken
• Bättre struktur – bättre infiltration – visst djupluckringsbehov initialt 
• Mer biologisk mångfald i fält
• Mellangrödor ger mindre problem med rotogräs
• Mellangrödor funkar bra att ta död på genom harvning/uttorkning
• Minskat behov av mellangrödeutsäde
• Gödsling/kompostering funkar bäst i växande gröda under den 

regniga delen av året



Hur ser min framtidsvision ut?

• Bli oberoende av insatsmedel utifrån från en självförsörjande mark.
• Kunskapsinhämtning och ändrat "maindset".
• Nytt maindset: ”Mata mikrolivet istället för att gödsla grödan".  
• Strategi i fem punkter.



Betydelsen av mikroorganismer

• Bryter ner organiskt material till näringsämnen som växten behöver.
• Bygger humus (kolinlagring) dvs reglerar koldioxid.
• Bygger stabil jordstruktur. Bakterier bygger mikroaggregat och svamparna fäster 

dem till makroaggregaten.
• Fixerar kväve från atmosfären.
• Mineraliserar och frigör näringsämnen från markens låsta förråd.
• Håller kvar näringsämnen och förhindrar läckage.
• Bryter ner toxiner (gifter) och gör jorden frisk.
• Mat till maskar som i sin tur bygger jordstruktur och med sina gångar syresätter 

marken och ökar infiltrationen.
• Ett naturligt skydd av rötter och blad vilket motverkar skadliga svampar och 

insekter. 



• Är det vi håller på med hållbart?
• Vad är det vi har tappat bort?
• Vad är det vi skall sträva efter?
• Regenerativt betyder att återvända
• Återvända till vad?
• Finns det ett idealiskt ekosystem?

1. Grön mark året om



Allt I naturen drivs av solen

• Fotosyntesen använder sol, vatten, och Co2 för att  bilda… 
• C-molekyler i form av något som växer och som i sin tur 

matar mikrolivet i jorden med socker (bränsle)
• Växter är “the liquid carbon pump”, dr Christine Jones
• En konstant bevuxen mark pumpar ner kol i marken och ger 

det bränsle som mikrolivet behöver för att försörja växten.
• Hur kan jag som lantbrukare maximera användandet av 

solen för att fånga maximalt med C-molekyler på mina fält?
• Att fånga solljus i växter året runt är avgörande för en frisk 

och levande jord.
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Biodiversitet för mikroorganismerna

• Många arter ger stor biodiversitet och mycket biomassa i fältet.
• Biodiversitet är det samma som att ge mycket bränsle och full gas i marken.
• Biodiversitet ger mikroorganismerna varierad kost från hela kostcirkeln. 
• Rötter från olika växter kompletterar och gynnar varandra samt förser olika 

delar av plantans behov av växtnäring.
• Biodiversitet ger inte växtföljdssjukdomar.



”Blandningar är naturens första lag”, Louise Howard

• Långsamtväxande arter. Sådd i maj eller redan vid sådd:
• Engelskt Rajgräs (gräs)

• Cikoria (ört)

• Svartkämpar (ört)

• Blodklöver (baljväxt)

• Vitklöver (baljväxt)

• Humlelusern (baljväxt)

• Oljedådra (oljeväxt)

• Snabbväxande arter. Sådd efter skörd:
• Oljerättika

• Sommarvicker

• Råg

• Honungsört

• Bovete

• Sandhavre



Mellangröda sås i majMellangröda sås i maj



Mellangröda i september



Inför sådd sker grund harvning med gåsfötter 



Sådd några dagar senare

• All jordbearbetning stör marklivet
• Ca 3 veckor om året är marken svart
• Detta är min kompromiss med idealet ”grön mark”
•



• 2. Balansering av näringsämnen



Albrechtanalys
• William Albrecht såg redan på 1940- talet ett starkt samband mellan näringsstatusen i 

marken och näringsinnehållet i plantor, djur och människor. 
• Han såg också att för mycket NPK utarmar marken och ger en obalans mellan de övriga 

näringsämnen. 
• När makroämnen balanserar blir mikroämnen mer tillgängliga.
• Markens skördepotentialen ligger i balansen. Alla näringsämnen finns troligen där men är 

låsta pga inbördes obalans och avsaknad av mikroliv som kan låsa upp dem.
• Starkt samband mellan växtsjukdomar/skadeinsekter och brist/obalans på enskilda 

näringsämnen. 
• Kommer västvärldens hälsoproblem ur en näringsmässig obalans i marken?



3. Kompostering



Varför kompostering?

• Allt organiskt som ska spridas på marken bör vara 
jordkompatibelt

• Gör näringsämnen stabila och lättillgängliga
• Förhindrar näringsläckage
• Uppförökar  mikroorganismer jag saknar 
• Minskar gödsellukten
• Ger energi till marklivet istället för att ta  



Kompostering av stallgödsel

• Kan blandas med vanlig gödselspridare
• "Ta vad du har på gården”
• 70% kol - 30% kväve 



4. Analysering av mikroliv



Mikrolivsanalys viktigt verktyg

• Bara ca 20% av mikrolivet möjligt att se för ögat. 
• Mikroskopering ett hjälpmedel att kunna se helheten.
• Har jag något mikroliv i marken?
• Vad innehåller min kompost?





5. Stimulering av fotosyntesen

Svampar:bakterier               1:10                                                   1:1                                    2-5:1                                          100-1000:1                  



Sprutning av kompostte

• Kompostte är ett koncentrat av goda svampar och bakterier som sprutas på plantan.
• Gynnar fotosyntesen på ett snabbt och direkt sätt. Ger motståndskraftig växt.
• Ökad fotosyntes ger mer bränsle till mikrolivet. Mer mikroliv gynnar fotosyntesen. 
• Avgörande samspelet för ett självförsörjande system.
• Fotosyntesen kontrolleras med Brixanalys som mäter plantas sockerinnehåll. 
• Brixtalet förändras direkt efter sprutning.



Hur ska jag behålla mikrolivet?

Gynnar
• Grön mark året om
• Kompost (organiskt material)
• Kompostte
• Minimal jordbearbetning
• Biologisk mångfald
• Marktäckning som skyddar 

markytan
• Ytkompostering av mellangrödan
• Betesdjur i växtodlingen

Missgynnar
• Svart mark (brist på föda)
• Stall/flyt/konstgödsel(salter)
• Bekämpningsmedel
• Jordbearbetning
• Monokultur
• Ensidig kost
• Dålig marktäckning oskyddad markyta
• Torka
• Markpackning



Regenerativt Lantbruk gör skillnad!

• Lantbruk som tar hand om matjorden tar också hand om klimat
• Naturen har alltid reglerat Co2 på det här sättet!
• Människan har att ge naturen förutsättningar för detta! 
• Är framtidens lantbrukare också en planetskötare?
• Rodale Institute: ”We could sequester 100% of our annual CO2 

emissions if all global cropland and pasture were regenerativ”.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kolla detta!



Tack för uppmärksamheten!


	�Webbinarium - Levande landskap med alternativa produktionssystem��5 november 2020��
	���������������� Regenerativt ekologiskt lantbruk - erfarenheter och framtidsvisioner
	Bildnummer 3
	        Erfarenheter av Regenerativ odling
	        Hur ser min framtidsvision ut?
	               Betydelsen av mikroorganismer
	1. Grön mark året om
	Allt I naturen drivs av solen
	Biodiversitet för mikroorganismerna
	”Blandningar är naturens första lag”, Louise Howard
	Mellangröda sås i maj�
	Mellangröda i september
	      �         Inför sådd sker grund harvning med gåsfötter 
	Sådd några dagar senare
	Bildnummer 15
	Albrechtanalys
	����3. Kompostering����
	Varför kompostering?
	Kompostering av stallgödsel
	4. Analysering av mikroliv
	      Mikrolivsanalys viktigt verktyg
	Bildnummer 22
	     5. Stimulering av fotosyntesen
	Sprutning av kompostte
	   Hur ska jag behålla mikrolivet?
	Regenerativt Lantbruk gör skillnad!
	Tack för uppmärksamheten!

