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Bakgrund – Krokstorps Gård

• Familjejordbruk sedan 1742
• Fredrik ,8:e generationen, tog över driften 1980
• Martin, 9:e generationen, tog över driften 2017
• 2019 brukas ca 440 ha åker
• 2 * heltid + grannsamverkan juli-aug



Vad vill jag uppnå?

• Leva på det jag gör
• Förvalta ett förtroende
• Förbättra de långsiktiga förutsättningarna
• Producera livsmedel
• Värna miljö och klimat



HarvaSkörda

Det konventionella ekorrhjulet

Så

Plöja

Ska jag göra så i 
30 år framöver? 

Finns det några 
alternativ?



”Galenskap är att göra samma 
sak, om och om igen, och 
förvänta sig ett annat resultat”



Conservation Agriculture

1. Fokus på en väl fungerande växtföljd
2. Gröna fält så stor del av året som möjligt
3. Minsta möjliga bearbetning av jorden



1. Fokus på en väl fungerande växtföljd
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Höstraps
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Höstvete
Insådd av rödsvingel

Halm bärgas för återväxt
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Mellangröda

Mellangröda



2. Gröna fält året runt

• 100 % av arealen ska vara grön på hösten
• Mellangrödor på all areal som ska vårsås



3. Minsta möjliga bearbetning av jorden



Väderstad Seed Hawk 
Claydon Halmharv

Väderstad Carrier
CrossCutter Disc



• Efter tröskning ska stubben halmharvas direkt
• Inom 8 timmar
• Fördela halmrester
• Väcka spillfrön och kärnor
• Störa sniglar (ägg)

• Ev mellangröda sås direkt efter tröskning
• Helst första dygnet

3. Minsta möjliga bearbetning av jorden



Timing!



Tidiga fördelar med CA
• Ökad biodiversitet i åkerlandskapet (djur, insekter och organismer)
• Bättre infiltration vid nederbörd
• Ökad tollerans vid torka
• Minskad risk för vind- och vattenerosion
• Förbättrad bärighet i fälten
• Minskad användning av drivmedel, växtskydd och gödselmedel
• En effektivare production med bibehållen avkastning
• Kraftigt reducerat arbetsbehov i fält



Förväntade fördelar på sikt
• Rikare mikroliv i jorden
• Ökad bördighet och odlingsförutsättningar för framtiden
• Förbättrad inlagring/fasthållning av näringsämnena i matjorden
• Minskad urlakning av näringsämnen/bek.medel till grundvattnet
• Stigande utbyte/avkastning
• Ökad CO2-inlagring och ökad kolinlagring



50 % minskad förbrukning av drivmedel i fält



Vad händer om glyfosat försvinner?
På min gård:

Jag tvingas sänka mina ambitioner gällande klimat och miljö.

Nationellt:
Vi kommer inte att klara klimat- och miljömålen.



Vad händer om glyfosat försvinner?
Alla fördelar blir nackdelar!

• Minskad biodiversitet i åkerlandskapet
• Minskad kolinlagring
• Minskad bördighet
• Försämrad inlagring/fasthållning av näringsämnen
• Ökad urlakning av näringsämnen och bekämpningsmedel
• En mindre effektiv produktion med lägre avkastning
• Kraftig ökning av CO2 i atmosfären
• Ökad risk för vind- och vattenerosion
• Ökad användning av drivmedel, växtskydd och gödselmedel



Praktiska erfarenheter så här långt



Nysått Osått
Mycket liten inverkan!



Efter sådd / Efter tröskning



“-Reducerad bearbetning kräver väl mer kemi!?”

• Inte mer glyfosat än tidigare Fler tillfällen, lägre doser

• Minimalt med insekticider I undantag vid stora invasioner

• Minimalt med fungicider Endast vid stort sjukdomstryck

• Mindre herbicider Pga lägre ogrästryck/ogräsbank

Förutfattad mening:



Nackdelar med CA
• Den svåraste omställningen är den mellan öronen!
• Grannarna kommer inte längre berömma dina grödor
• Titta inte PÅ fält – titta I fält!
• Färre förlåtande moment ställer högre krav på timing och planering
• Det finns ingen mall



Viktigast av allt:

Tro på det du gör!!!



Tro på det du gör!  (Vetesådd 19 sept 2018)






Tro på det du gör!   (22 okt)(24 feb)



Tro på det du gör!   (13 okt 2018)



Tro på det du gör!   (Raps 13 okt)



“-Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar,
vi bara lånar den av våra barn.”

Tack!
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