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REGELPROCESSEN



Bakgrund 
Växtodlings-
översyn 
2018-2020

o EU-förordningen saknar detaljregler 

om växtföljd och 

växtnäringshushållning

o KRAVs regler, utöver EU-

förordningen,   ska 

ge verklig miljönytta på alla gårdar

➢ Se över alla undantag och särskilda skäl 

o Väl förankrade och tillämpbara 
regler anpassade till ny EU-förordning
➢ uppskjuten 2022



Bakgrund 
Växtodlings-
översyn 
2018-2020

Vall och gröngödsling i växtföljden 
(4.6.1): utvärdera tillämpning, kritik, 
tänka nya odlingssystem

Avsnitt om växtnäringshushållning 
(4.6): utvärdera där KRAVs regler 
skiljer sig från EU-förordningen

Avsnitt om växtnäringsbalans (4.7): 
utvärdera, signaler om höga 
gödselgivor

Uppdrag att föreslå valbara 
alternativ tillkom (regel 4.6.1)



Ändringar 
2021

-Vall och gröngödsling i växtföljden
(regeländring 4.6.1)

-Begränsning på kvävetillförsel 
(ny regel)

- Krav på fosforbalans 
(regeländring 4.7.1)

- Julgranar 
(ny regel)



4.6.1
Baljväxter och vall eller
gröngödsling i växtföljden

Genomgående stor spridning i 

inkomna synpunkter, inledande 

enkät och tester

• Häften vill ta bort alla 

detaljregler för växtföljdens 

sammansättning!

• Hälften vill behålla kravet på 

20 % vall och max 10 år 

växtföljd!



4.6.1
Baljväxter och vall eller
gröngödsling i växtföljden

Nuvarande regel: 

Krav på 20% vall, med möjlighet 

att odla endast 10% vall med 

särskilda skäl

Miljönytta genom vallodlingen

Minskad andel med särskilda
skäl utan miljönytta



4.6.1
Baljväxter och vall eller
gröngödsling i växtföljden

• Översyn:
Kolinlagring

Klimat

Kontrollbarhet

Men också markbördighet, 
växtnäringsläckage, biologisk mångfald 
och flexibilitet för nya odlingssystem



4.6.1
Baljväxter och vall eller
gröngödsling i växtföljden

Den nya regeln:

1. Presentera en plan för växtföljden och 
dokumentera, varje skifte

2. Varierad växtföljd, max 10 år, och 
strategi för ogräsreglering

3. Baljväxter ska ingå 

4. 20% vall eller gröngödsling som 
huvudgröda

5. Sänkt andel (mellan 10-20%), om 
miljönytta genom två valbara alternativ 
t. ex. 1 år vall av 6 (=17%) eller 1 år av 7 
(=14%)

Miljönytta
ökar biologisk kvävefixering, 

kolinlagring eller 
markbördigheten, eller minskar 

växtnäringsläckaget



4.6.1
Baljväxter och vall eller
gröngödsling i växtföljden

Den nya regeln:

Val 2 av de 3 alternativen:

a) 10% av grödorna i växtföljdens 
omlopp är baljväxter.

b) Höst- eller vinterbevuxen mark finns 
på minst 30% av din KRAV-certifierade 
areal varje år.

c) Mellangröda, bottengröda eller
fånggröda finns på minst 50% av din 
KRAV-certifierade areal varje år.

Beräkning:

Alt a: växtföljdens omlopp
≠
Alt b & c: del av den årliga 
KRAV-certifierad areal 



Nya 
definitioner

Baljväxter
Växter från familjen ärtväxter enbart eller i blandningar 
som till exempel: 
• klöver-gräsvallar, klöverfrövallar och trindsäd 
• blandningar med stråsäd, till exempel ärt-havre eller 
åkerböna-vete, där baljväxtandelen är minst 30%
• bottengrödor, mellangrödor och fånggrödor där 
baljväxtandelen är minst 40%. Räknas som 0,3 x 
baljväxter.

Bottengröda
Gröngödsling som sås in i en huvudgröda i eller mellan 
raderna.

Höst- eller vinterbevuxen mark 
De grödor och åtgärder (till exempel obearbetad stubb) 
som räknas som ”höst- eller vinterbevuxen” mark enligt 
Jordbruksverkets regler. För Mälar-Hjälmarregionen samt 
västra Svealand och Norrland tillämpas de datumgränser 
som enligt Jordbruksverkets regler gäller för Östergötland 
och Västra Götaland.



Exempel 
växtföljd 
växtodlings-
gård

1.Vårsäd + insådd

2.Timotej gräsfrövall

3.Timotej gräsfrövall

4.Höstsäd

5.Vårsäd med insådd

6.Klöverfrövall

3 av 6 år räknas som vall = 50%

Baljväxter (klöver) ingår

Lantbrukaren uppfyller nuvarande krav på 20% vall eller 
gröngödsling

Hen behöver inte välja något valbart alternativ med den 
nya regeln



Exempel 
växtföljd 
växtodlings-
gård

1. Åkerböna/ärter Höstvete/vårvete

2. Höstvete

3. Korn/havre (träda om ogräsproblem)

4. Höstraps/åkerböna, ärter (lusern kan komma in här)

5. Höstvete

6. Höstvete

7. Vall/klöverfrö/lusern (pga av KRAVs regler, inte annars)

Nuvarande regel:
Baljväxter ingår
lantbrukaren utnyttjar särskilt skäl baljväxter till mogen skörd och 
strategi för ogräsreglering och odlar vall vart åttonde år för att få 
minst 10 % vall (=12.5%)

Ny regel:
Baljväxter ingår
1 av 8 år ger 12,5% vall. Behöver uppfylla 2 av de 3 alternativen. 

Alt a) 10 procent av grödorna i växtföljdens omlopp är baljväxter.
och
Alt b) Höst- eller vinterbevuxen mark finns på minst 30 procent av
din KRAV-certifierade areal varje år. (Förutsatt att grödorna
fördelas någorlunda jämnt över arealen.)



Exempel 
växtföljd 
grönsaks-
odlingsgård

1. Spannmål med insådd

2. Klöver-gräsvall

3. Vårvete + fånggröda, t.ex. oljerättika

4. Potatis (+ ev. fånggröda)

5. Vårvete + fånggröda

6. Morötter

Nuvarande regel:
Baljväxter ingår
lantbrukaren utnyttjar särskilt skäl växtskydd och odlar vall vart 6 
år (17%)

Ny regel:
Baljväxter ingår i vallen
1 av 6 år ger 17% vall

Alt b) Höst- eller vinterbevuxen mark finns på minst 30% av KRAV-
certifierade areal varje år. (Förutsatt att grödorna fördelas
någorlunda jämnt över arealen.)
och
Alt c) Mellangröda, bottengröda eller fånggröda finns på minst 
50% av din KRAV-certifierade areal varje år. (Förutsatt att grödorna
fördelas någorlunda jämnt över arealen.)



Svar på några 
gamla och nya 
frågor

Ja, det är fortsatt tillåtet med ettåriga 
gröngödslingsgrödor om de är 
huvudgröda

Ja, gröngödslingsgrödan kan vara utan 
baljväxter

Ja, vallen kan bestå av enbart gräs 
(t.ex. frövall) 

Ja, baljväxter ska ingå i växtföljdens 
omlopp



4.6.6 
Maximal tillförsel av kväve 

-Ny regel-

- Total tillförsel av kväve med alla
gödselmedel begränsas till 170 kg 
kväve/ha. 

- Utöver EU-förordningen (max 170 kg 
kväve/ha med stallgödsel)

- Motiveringen är att det finns ett
samband mellan överskott av kväve och 
förluster av kväve till miljön. 

- Den maximala givan beräknas som ett
genomsnitt för gårdens åkerareal så att
det är möjligt att gödsla mer på vissa
grödor med stort växtnäringsbehov.

Bild: E. Ögren, Jordbruksverket



4.7.1 
Krav på fosforbalans

-Regeländring-

- Fler av KRAVs anslutna omfattas av kravet på 
fosforbalans: Alla som tillför gödselmedel på 
mer än 5 ha åkermark eller för in foder- eller 
gödselmedel ska göra en fosforbalans vart 
tredje år. 

- Nuvarande undantag för den som har mindre 
än 50 ha och mindre än 25 djurenheter tas 
bort. 

- Huvudskäl: fosforläckage sker punktvis och 
kan uppstå även på mindre gårdar.

- Växtnäringsbalansen kan göras enkelt och 
kostnadsfritt på Greppa Näringens webbsida, 
efter inloggning



4.1.5
Omställningstid för julgranar

-Ny regel-

- Julgranar som är etablerade på
konventionellt odlad mark kan inte bli
KRAV-certifierade

- De måste odlas enligt KRAVs regler
från plantering till skörd

- Argumentet är att konsumenten
förväntar sig att kemiska
bekämpningsmedel inte har använts i
odlingen av granen.

- Odlingar som idag ligger i omställning
fortsätter sin treåriga
omställningsperiod. Redan omställda
fortsätter att vara godkända.



Frågor?
Skriv din fråga i chatten!

lantbruk@krav.se

Eve Roubinet


