
bördighet
I det första reportaget för 2013 ta-
las vi vid med Per-Arne Mårstad som 
driver Mårsta gård i Kumla kommun. I 
slutet av 2011 bestämde sig Per-Arne 
för att bygga brunn och därmed sprida 
biogödsel på sina 154 ha. 

Biogödsel
förbättrar gårdens

foton: Biototal

Anledningen till att Per-Arne började med biogöd-
seln var att han ville ha in mer biomaterial i odlin-
gen. 
- Vi slutade med djur här 1975 och min styva lera är 
mycket svårbearbetad på grund av för lite mulläm-
nen, säger han. Man för ju bort 6-7 ton kol varje år 
och att då inte tillföra något – det säger ju sig självt 
att det inte håller i längden.
 Biogödsel är ett fullgödselmedel. Det innebär 
att det innehåller alla de makronäringsämnen och 
mikronäringsämnen som växten behöver och precis 
som Per-Arne säger, dessutom viktiga mullämnen. 
- Jag ser mullämnena som den stora fördelen, eft-
ersom de ökar bördigheten. För en fyra år sedan 
träffade jag Göte Bertilsson (tidigare chefsagronom 
på Supra, idag med egna företaget Greengard, reds.
anm) på Borgeby och han pratade om hur man ska få 
bra skörd och bördighet. Jag skickade min växtföljd 
till honom och han återkom och sa att på 50 års sikt 
med samma odlingssystem så kommer gården att bli 
dålig, den kommer inte att ge bra skördar eftersom 
det odlas bort kol hela tiden. Kurvan faller långsamt, 
men den faller. Så det var bara att välja: odla vall, 
köpa djurgödsel från en granne eller köpa något an-
nat mullhaltigt gödselmedel. 

Både höst och vår
Per-Arne använder sig av biogödseln framför allt vid 
tre olika tillfällen. 
- Den bästa användningen av biogödseln är innan 
höstraps i augusti, direkt efter höstveteskörden, svar-
jordsmyllat om det är lite halm och släpslangat om 
det är mycket. 

Däremot menar Per-Arne att det inte lönar sig att 
sprida innan höstvete, det ger inte pengarna tillbaka 
på kort sikt. 
- Men det finns ju inga försök gjorda, det här är ju 
bara mina subjektiva bedömningar. 
I andra hand sprider han före sådd på våren. 2012 
var ett svårt år på många sätt med en blöt vår och 
höst men i mars var det torrt i Kumla-trakten och 
därmed bra spridningsförhållanden. 
- Den 30 mars la jag på 20 ton biogödsel före vår-
vetesådden, svartjordsmyllat på plöjena. Sen kom ju 
tjälen och jag, liksom många andra, trodde att utsä-
det skulle ruttna. Det tog fyra veckor innan det kom 
upp något eftersom det var så kallt och regnigt, men 
det kom! Och det blev dessutom bästa skörden! 

Per-Arne diskuterar med Biototals 
Caroline Dahlberg. 

Per-Arne visar och berättar om sin brunn 
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Även lin tycker om biogödsel
Per-Arne sprider även biogödsel i växande gröda, 
men tycker inte att grödan ska vara större än 20 cm, 
eftersom den krossas av tunnan. 
- I havren såg spåren hemska ut i år, men det häm-
tade sig och spåren var helt försvunna lagom till 
skörd. 
 Innan oljeväxter på hösten, innan vårsåd-
den och i växande gröda är de tillfällen då Per-Arne 
tycker att biogödseln är som bäst. Men han ser även 
ett fjärde användningsområde:
- Till lin är ett organiskt gödselmedel bra eftersom 
linet vill ha långsam gödsling. Jag har inte ens 
behövt lägga någon konstgödsel till mitt lin, och jag 
fick två ton per hektar där det växte bra!

Byggde brunn
Eftersom Per-Arnes brunn inte är så stor så innebär 
den här användningen att han får fylla den tre gånger 
per säsong. Brunnen bygdes under hösten 2011. Han 
valde mellan att bygga en i betong och en i MPG, 
båda täckta för att behålla näring och minska lukt. 
- Det var ett lätt val eftersom betongen var dubbelt 
så dyr. Negativt med MPG, som jag ser det, är att 
man måste lösa avtäckningen för att kunna göra en 
kraftig omrörning vid tömning utan att det går hål på 
dukarna. 
 Det gick fort att bygga brunnen och Per-Arne 
kunde ta emot den första biogödselleveransen redan 
i december 2011. Sedan dess har han tagit emot tre 
gånger. 

Konstgödning och årsmånsvariation
Per-Arne har minskat konstgödningen i direkt mots-
varande mängd mot använd biogödsel. 
- Jag kör även med N-sensor och på så vis kan jag 
optimera och få en så jämn och hög skörd som 
möjligt över hela fältet. Med biogödseln kan jag 
minska på NPK och köra mer ren N. Ska man upp i 
7 ton vårvete per ha så måste man ha ett bra bestånd 

med ganska mycket utsäde, ganska mycket konst-
gödning och biogödsel. Men man får tillbaka det om 
detta optimeras och man får rätt mängd kärna. Det 
finns ju såklart alltid en gräns – liggsädesgränsen - 
och då har man lagt på för mycket. Men det är svårt 
att veta var den är på grund av årsmånsvariationen. 
När det regnade så mycket förra året la sig det ena 
havrefältet medan det andra stod, med samma neder-
bördsmängd och samma gödsling. Uppenbart var det 
nästan helt optimalt på det ena fältet och för mycket 
på det andra.

Biogödsel är framtiden
Per-Arne har mycket gott att säga om biogödsel. 
- Jag tycker att biogödsel är ett stort lyft för mig, 
det förbättrar gårdens bördighet och höjer därmed 
avkastnings- och marknadsvärdet. I förhållande är 
det ganska dyrt att sprida, men det beror ju på givan 
så klart, och här har kväveinnehållet legat skapligt 
högt. Det är bättre än djurgödsel. Däremot innehåller 
ju djurgödseln mer annat, men det får man ju inga 
analyser på och kan man inte räkna på det så vet man 
ju inte utan får uppskatta!
Per-Arne skrattar igen och säger att han tycker att 
det borde byggas fler biogasanläggningar i området.  
- Jag ser det som att biogödsel är framtiden. Mitt 
problem är att det är för lite biogasanläggningar. 
Både vad gäller gödseln och bränslet. Vi måste ju 
börja köra traktorer på gas men det finns ju inga. 
Men helt klart kan vi inte hålla på att köpa diesel 
för 15000 kr per kubik. Vi måste komma fram med 
biobränslena!
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