
Villkor och rekommendationer för LOVA-bidrag till strukturkalkning 

Villkor 

 Kalkningen måste genomföras på åkermark som angivits i ansökan och som har en 

lerhalt på minst 15 %. 

 Enbart så kallad strukturkalkprodukt med ett definierat innehåll av bränd eller släckt 

kalk (CaO eller Ca(OH)2) får användas.  

Observera att strukturkalk inte är godkänt i ekologisk odling. Undantag kan i vissa fall 

beviljas av Jordbruksverket. Strukturkalk bestående av gips (kalciumsulfat) är inte 

stödberättigad för LOVA bidrag. 

 Givan måste motsvara minst 500 kg släckt kalk/ha. Givan av strukturkalkprodukten 

kan därför justeras utifrån produktens innehåll av bränd eller släckt kalk. För en 

produkt som innehåller t.ex. 10 % släckt kalk blir den lägsta tillåtna giva 5 ton/ha (500 

kg ÷ 0,1). 

 Spridare ska användas som ger en jämn spridningsbild. 

 Strukturkalken ska blandas väl in i matjordsskiktet. Två körningar i olika riktningar 

ska utföras inom högst 48 timmar efter spridning. Lämpliga redskap för bearbetning 

till minst 10-15 cm är kultivator och/eller tallriksredskap. Enbart plöjning eller 

lättharvning är inte godkända åtgärder.  

 Om det av någon anledning (som t ex ogynnsamt väder) inte går att genomföra 

strukturkalkningen ska Länsstyrelsen underrättas senast den 15 oktober 2014. 

OBS! Det är mycket viktigt att bearbetningen är kraftfull och så djup som möjligt då 

reaktionen mellan lerpartiklarna och innehållet av släckt eller bränd kalk i strukturkalken 

reagerar direkt när inblandningen sker. Det är bara den leryta som strukturkalken kommer i 

kontakt med som påverkar strukturen. 

Rekommendationer 

 Försök sprida kalken vid det tillfälle i växtföljden när markstrukturen är som bäst t ex 

vid vallbrott eller efter ett bra höstvete.  

 Undvik spridning under blöta eller mycket torra förhållanden som försvårar 

inblandning av kalken. Vänta hellre ett år, än att sprida under dåliga förhållanden. 

 Mängden strukturkalk kan med fördel spridas i förhållande till lerhalt; ju högre lerhalt 

desto högre giva (dvs. inte utifrån pH-värde). Utgå även från praktisk kunskap om var 

på fälten strukturen är sämst. Större givor ger oftast säkrare effekt. 

 Undvik att genom stora givor strukturkalk öka markens pH-värde utöver 

rekommenderad riktvärde. Välj i så fall strukturkalk med ett så högt innehåll släckt 

eller bränd kalk som möjligt.  

Riktvärdet för ett gott kalktillstånd på mineraljordar med mullhalt under 6 % är pH 6,5 

på lerjordar. På mycket mullrika mineraljordar bedöms riktvärdena ligga ca 0,5 pH-



enhet lägre än på måttligt mullhaltiga jordar. För mer information om kalkprodukters 

pH-höjande effekt se Jordbruksverkets Riktlinjer för gödsling och kalkning. 

 Lämna gärna en del av fältet okalkat så att du har en referensyta för att kunna 

utvärdera kalkens effekt. Använd broschyren ”Hur mår din jord” (bifogat) för att själv 

i fält utföra en del av SLU:s markstrukturtest. Är du medlem i Greppa Näringen kan 

det vara intressant att be din rådgivare att utföra rådgivningsmodulen 12A 

Markpackning. 

Lantbrukare som har testat strukturkalkning uppger ofta att de upplever att det är 

lättare att få till en bra såbädd och att uppkomsten blir jämnare. Det kan dock vara 

svårt att upptäcka sådana effekter om man inte har lämnat en okalkad del i fältet. 


