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Undvik höga engångsgivor av stallgödsel  

24 mars 2015 

En hög giva av kycklinggödsel tillfördes två år i rad på ett fält. Provtagningar från 

dräneringsvattnet visade att läckaget av fosfor och kväve ökade och åtta år efter 

gödslingen var nitratkvävehalten i dräneringsvattnet fortfarande förhöjd. Det är ett 

exempel på att höga engånggivor av stallgödsel bör undvikas.  

Fältet där mätningarna gjordes är en mojord, cirka 11 hektar stort och brukas på vanligt sätt och 
är alltså inget försöksfält. Men dräneringsvattnet provtas regelbundet varannan vecka och det har 
gjorts sedan 1977. På fältet provtas även grundvatten i grundvattenrör på 2 och 4 meters djup. 
Hur mycket vatten som rinner av med dräneringen mäts genom att stamledningen är försedd med 
en mätutrustning som mäter vattenmängden kontinuerligt. På gården finns inga djur och 
växtodlingen domineras av höstvete som odlas ungefär tre år av fyra. 

180 kg fosfor på två år 

På sommaren 1998 och på hösten 1999 spreds kycklinggödsel motsvarande en mängd fosfor av 
99 respektive 79 kg per hektar. Om det förs bort 20-25 kg fosfor per år med skördarna från fältet 
skulle cirka 180 kg fosfor räcka i sju till nio år. Men all fosfor i kycklinggödseln är inte direkt 
växttillgänglig. P-Al i matjorden mättes med några års mellanrum och visade på måttliga nivåer 
och inga större förändringar har noterats över tiden. Den första kycklinggödseln spreds i juli på 
träda och efter det såddes höstvete. Tiden efter spridning var dessvärre mycket regnig med 
högre avrinning av vatten än normal i dräneringen. Den andra spridningen gjordes i oktober vilket 
följdes av en normalvåt period. 



 

Fosfor i dräneringsvattnet 

Ungefär fem månader efter julispridningen och fyra månader efter oktoberspridningen uppmättes 
höga halter av både löst fosfor och kväve i dräneringsvatten ti samband med hög avrinning av 
vatten. Forskarna jämförde koncentrationen av löst fosfor i flödestoppar i dräneringen under de 
två åren då kycklinggödsel spreds med andra år i mätserien och såg att det var cirka 10 gånger 
mer löst fosfor då. Däremot vid måttliga och låga vattenflöden var det inga förhöjda halter. Det 
säger något om hur fosfor rör sig i marken. Under de tolv år av provtagning som gjorts sedan 
dess har fosforhalten inte varit högre än före kycklinggödselspridningen. Det var alltså inte så 
långvarig effekt. 

Mer långvarig påverkan på kväve 

Kväveutlakningen till dräneringsvattnet ökade till följd av kycklinggödselspridningen men också till 
följd av att trädan 1998 bröts redan på sommaren och mycket kväve kunde då frigöras. Till 
skillnad från för löst fosfor påverkades kväveutlakningen under en längre period och nitratkväve 
var förhöjd under åtta år efter spridningen. Grundvattnet på fyra meters djup hade inte förhöjd 
nitratkvävehalt efter kycklinggödselspridningen men det hade det på två meters djup. 

Ett intressant ”bifynd” från en annan tidsperiod i mätserien var från 1996. Då uppmättes mycket 
höga halter av löst fosfor och ammoniumkväve i snösmältningen i mars. Fältet hade då utsatts för 
sex stycken cykler när temperaturen växlade mellan frys och tö. Då skedde stor cellskada på 
grödan som var ängssvingel och näringsämnen läckte ut från växtdelar.   
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