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Revidering av Norrländsk växtodling, RJN 7/2016 

Projektet har inneburit en revidering av rådgivningsskriften "Norrländsk växtodling" och en 
uppdatering av den webplats som hänger samman med densamma. 

Arbetet har i huvudsak genomförts under andra halvåret 2017 och första kvartalet 2018. 
Skriften trycktes i slutet av mars 2018 och sändes ut till nära 8 200 lantbrukare i de fem 
nordligaste länen. Det är samtliga som sökt EU-stöd (SAM) i dessa län. 

Senaste upplagan av skriften kom ut 2011 och det var dags att revidera texterna, samt se över 
gödslingsrekommendationerna. Texterna i skriften har gåtts igenom och uppdaterats. Tre nya 
avsnitt har tillkommit: "Integrerat växtskydd"; "Markpackning och körskador", samt 
"Oljeväxter". Gödslingsrekommendationerna för de olika grödorna har reviderats och 
anpassats till Jordbruksverkets senaste rekommendationer. Skriften har också till delar fått en 
ny layout. I samband med revideringen av gödslingsrekommendationerna har också 
gödslingsberäkningarna på skriftens hemsida uppdaterats. Vi har delat upp vallgödslingen så 
att det nu är skilda tabeller för en, två respektive tre skördar. Hemsidan har sin hemvist på 
SLU, institutionen för norrländsk växtodlings webplats. Där finns förutom 
gödslingsberäkningarna också skriften i pdf-format.  
Länk: 
https://www.slu.se/institutioner/norrlandsk-jordbruksvetenskap/publikationer/norrlandsk-
vaxtodling/ 

För att få ett bra underlag till revideringen har jag tagit hjälp av ett antal personer. Följande 
har på olika sätt bidragit till underlaget: 
Bodil Englund, klimatsammordnare Länsstyrelsen Västerbotten, Åsa Rölin, potatiskonsulent, 
Pernilla Kvarnmo, Anders Lindgren, Lina Norrlund, Per Widén, all från Jordbruksverket, Gun 
Bernes, Lena Lindgren, Anne-Maj Gustavsson och Cecilia Palmborg, samtliga SLU, Sara 
Borgström länsstyrelsen i Norrbotten, Magnus Jensen, länsstyrelsen i Västernorrland, Hanna 
Appelros, länsstyrelsen i Jämtland och Mats Selin, länsstyrelsen i Gävleborg. 

Totalt trycktes 9 200 exemplar. Av dessa har, som tidigare nämnts, c:a 8 200 exemplar 
skickats direkt till lantbrukare i de fem nordligaste länen. Av övriga har ungefär 500 
distribuerats till länsstyrelserna i dessa län, till skolor som så önskat, till rådgivningsföretag 
och organisationer, SLU, samt till andra intresserade som hört av sig. I lager finns lite knappt 
500 st som kan distribueras till intresserade under de kommande åren. 

Bilagt till slutrapporten finns en ekonomisk redovisning. Som ses av siffrorna har jag inte 
riktigt karat att hålla budgeten. Några lärdomar kan vi ta med till nästa revidering. Arbetet 
med att revidera skriften var tidsmässigt underskattat, vilket gjort att fler timmar än 
budgeterat använts. Bildmaterial är alltid ett visst problem och i kommande revideringar bör 
mer tid avsättas för att samla in eller själv fotografera relevant material. Det kan också vara 
svårt att avsätta sammanhängande tid, som behövs för att kunna sitta ned och skriva, när 
arbetet sker parallellt med ordinarie arbetsuppgifter. 
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