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Titel: Optimalt pH-värde i åkermark för effektiv växtproduktion – vilka 
rekommendationer finns i andra länder? 
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Bakgrund 
pH-värdet i marken är en variabel som påverkar många processer och det är därför av 
stor vikt att sträva efter ett optimalt pH-värde för att kunna bedriva en effektiv och 
lönsam växtproduktion. I Sverige ges rekommendationer ut kring vilket pH-värde som 
lantbrukaren bör sträva efter, så kallat mål-PH. Detta görs av Jordbruksverket i skriften 
”Rekommendationer för gödsling och kalkning” samt av Markkarteringsrådet genom 
God markkarteringssed.  

Sverige har ett relativt bra försöksunderlag som ligger till grund för de 
rekommendationer som finns idag. Det finns dock vissa brister i att en stor del av 
försöken är gamla och genomfördes med helt andra sorter än vad som odlas idag. Det 
också ett bristfälligt dataunderlag för höga pH-värden på omkring 7 eftersom de flesta 
försök som använts inte nått upp till så höga värden. Det är därför oklart vilken effekt 
dessa högre pH-värden har på produktionen. Nyare studier indikerar också att det skulle 
kunna vara positivt att höja pH-värdet över dagens rekommendationer.  

För att skapa ett förbättrat underlag för de svenska rekommendationerna är det i detta 
sammanhang intressant att göra en internationell utblick och utöka kunskaperna om hur 
rekommendationerna ser ut i andra nordeuropeiska länder och vilket underlag som 
dessa baseras på. Vilken typ av försök har man använt sig av? Vilka jordar och grödor har 
man tittat på? Har rekommendationerna baserats på att maximera skörd eller 
ekonomiskt optimum? Denna kunskap kan sedan tas med i utformandet av uppdaterade 
svenska rekommendationer.  

Att ta fram uppdaterade och väl underbyggda rekommendationer för mål-pH för svensk 
jordbruksmark är starkt efterfrågat från lantbruksnäringen. Genomförandet av detta 
arbete ger möjlighet att göra konkret nytta och även att knyta värdefulla kontakter i 
branschen.  



 
 

Frågeställningar 
- Hur ser rekommendationerna ut i andra nordeuropeiska länder och vilket 

underlag finns för dessa rekommendationer? 
- Hur skiljer sig rekommendationerna mellan olika jordarter och för olika grödor? 
- Vilka möjligheter och begränsningar finns i att implementera 

rekommendationerna från andra länder i svenskt jordbruk? 

Genomförande 
Arbetet genomförs som en litteraturstudie där rekommendationer för mål-pH från olika 
länder undersöks och utvärderas. Även kontakt och diskussion med företrädare för olika 
länders rekommendationer kan bli aktuellt.  

Arbetet genomförs i samarbete med Jordbruksverket och Lovang lantbrukskonsult. 
Jordbruksverket står bakom de rekommendationer för mål-pH som finns i Sverige och 
Lovang lantbrukskonsult företräder branschen med lantbrukarna som slutlig användare 
av rekommendationerna. 

 
Kontakt: Karin Hamnér, Institutionen för mark och miljö, SLU 
E-post: karin.hamner@slu.se 
Tel: 018 – 67 12 36 

Kontakt Jordbruksverket: Emma Hjelm, emma.hjelm@jordbruksverket.se 

Kontakt Lovang lantbrukskonsult: Malin Lovang, malin.lovang@lovang.se  
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