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Spridning av stallgödsel 

Här kommer en påminnelse om vilka datum som gäller för dig som sprider stallgödsel. 

Utanför nitratkänsligt område 

1 december–28 februari ska stallgödsel eller organiska gödselmedel som sprids brukas ner inom 12 timmar. 

Med bruka ner menas att gödseln blandas in i ett markskikt som är minst tio cm djupt. Detta beror på att det  

annars finns risk att en stor del av växtnäringen förloras genom ammoniakavdunstning eller att gödseln hamnar i 

vattendrag vid regn och vårflod. Gödsel som brukas ner binds däremot i hög grad i jorden. 

Inom nitratkänsligt område 

1 augusti–31 oktober får du bara sprida stallgödsel och organiska gödselmedel i växande gröda eller före sådd. 

Den växande grödan ska vara avsedd för övervintring och får inte vara en fånggröda. 

1 oktober–31 oktober får du ändå sprida fasta gödselslag i både växande gröda och på obevuxen mark. Fastgöd-

sel från fjäderfän får dock under denna period bara spridas i växande gröda. Som fasta gödselslag räknas gödsel 

som kan lagras till minst 1 meter utan stödvägg, som till exempel djupströbädd. På obevuxen mark ska gödseln 

blandas in i ett markskikt som är minst tio cm djupt, inom tolv timmar. 

1 november–28 februari är det förbjudet att sprida gödselmedel. 

 

 

Börjar gödsellagren bli fulla och du behöver avyttra gödsel? Kom ihåg att du måste dokumentera det. 

Om du har för mycket stallgödsel 

Om det finns för mycket stallgödsel på ditt företag i förhållande till din areal, behöver du föra bort överskottet. Då ska 

du dokumentera datum, mängder, gödselslag, leverantör och mottagare samt mängd fosfor, alternativt antal djur som 

gödseln motsvarar. 

Om du tar emot stallgödsel 

Du som tar emot stallgödsel eller andra organiska gödselmedel, ska dokumentera detta. Du ska dokumentera datum, 

mängder, gödselslag, leverantör och mottagare samt mängd fosfor, alternativt antal djur som gödseln mots-

varar. När du tar emot gödseln ska du följa grundbestämmelsen om 22 kg fosfor per hektar och du är också 

ansvarig för hur gödseln sprids. 

Har du för mycket gödsel? 

Följande församlingar är inom nitratkänsligt område i Örebro län:  
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Kommun  Församlingar 

Lekeberg Kräcklinge, Hackvad, Edsberg 

Hallsberg Hallsberg, Viby, Sköllersta 

Örebro Alla 

Kumla Alla 

Lindesberg Lindesberg, Näsby, Fellingsbro 
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 Individramträff om utfodring 

Inred din gårdsbutik 

Tisdag 14 januari, 10.00-14.00 (fika från 9.30) 

Kvinnerstaskolan sal A1, Örebro 

BHB-värdet som visar djurens energibalans är ett ganska 

nytt analysvärde i provmjölkningsresultatet. Hur tolkar 

och använder vi det? Djurhälsoveterinär Håkan Landin 

kommer till oss och reder ut  

begreppen. 

Niklas, Ingrid och Rebecka från Växa går igenom nyckel-

tal från 2019. Hur har foderstaterna sett ut? 

Medverkande: 

Håkan Landin, djurhälsoveterinär Växa Sverige, 

Niklas Johansson, Ingrid Andersson och Rebecka Borg, 

produktionsrådgivare Växa Sverige 

Kursen är kostnadsfri då den finansieras via  

Landsbygdsprogrammet. Lunch serveras till  

självkostnadspris. 

Information: Ann-Sofie Hedberg, 010-224 84 26, ann-

sofie.hedberg@lansstyrelsen.se 

Anmälan senast 12 januari på  

lansstyrelsen.se/orebro/kalender  

 Torsdag 6 februari, 9.00-18.00 

Herresta Lada, Odensala 

  

Här får du veta hur just din gårdsbutik/café skapar en 

inspirerande och lättarbetad butiksmiljö som ger en ökad 

försäljning och bättre lönsamhet. Värdar för kursen är 

Tord Olsson och Helene Zackrisson på Herresta Lada. 

Mer information och anmälan:  

via kalendern på Västmanlands läns webbplats,  

lansstyrelsen.se/vastmanland 

Anmälan senast 15 januari. 

 Kurs i ekologisk vallfröproduktion 

Onsdag 29 januari, 9.00-16.00 

Berga gård, Fjugesta 

  

Vi tar bland annat att upp följande ämnen: 

• Marknadsläget  

• Kontraktsteckning  

• Etablering  

• Gödsling  

• Strategier för putsning  

• Skörd  
   

Medverkande:  

Henrik Nätterlund, växtodlingsrådgivare, Ann-Charlotte  

Wallenhammar, forskning och utveckling, HS Konsult AB,  

Magnus Karlsson, fröodlingsansvarig på Lantmännen, 

Claes Schneider, erfaren ekologisk fröodlare, Berga Gård 
  

Kostnad: Kursen är kostnadsfri då den finansieras via 

Landsbygdsprogrammet. Varje deltagare betalar sin lunch 

på plats. 
  

Information: Ingalill Kämmerling,  

ingalill.kammerling@lansstyrelsen.se, 010-224 84 31,  
  

Anmälan senast 22 januari på  

lansstyrelsen.se/orebro/kalender 

 Aktiviteter inom LEVA 

 Torsdag 16 januari, 13.00-16.00 

Håkan Wahlstedt, Hidinge gård, Fjugesta 
 

Hur kan man minska växtnäringsförlusterna från lant-

bruket genom minskad markpackning. Håkan visar sin 

släpslangspridare och  berättar om projektet Odling i 

Balans.  
Anmälan senast 15 januari. 

…………………………………………………. 
 

Torsdag 30 januari, 16.00-19.00 

Församlingshemmet, Närkes Kil 
 

”Detta är vår verktygslåda”- fysiska vattenvårds- 

åtgärder i landskapet, vad vet vi om  

reningseffekter av olika åtgärder och vilka tekniska 

principer gäller vid anläggning. Hur ska vi tänka när vi 

planerar för renare vattendrag tillsammans?  
Anmälan senast 27 januari. 

…………………………………………………. 
 

Anmälan till båda aktiviteterna till Anna Eklund, LEVA 

Hjälmarens vattenvårdsförbund  

070-251 18 72, anna.eklund@hjvvf.se 
 

LEVA—ett projekt som ska stödja frivilliga, lokalt  
anpassade vattenvårdsåtgärder inom lantbruket 

 

 

 

Fredag 14 februari, 13.00-16.00 

Församlingshemmet, Närkes Kil 
 

Rådgivaren Hanna Williams tar upp den senaste kunskapen 

kring jordhälsa och hur man arbetar med att öka den på 

gårdsnivå. Fokus på positiva effekter för vattenkvalitet 

i närliggande vattendrag.  
Anmälan senast 27 januari till Anna Eklund LEVA  

Hjälmarens vattenvårdsförbund 070-251 18 71, 

anna.eklund@hjvvf.se 

Kurs om markhälsa 


