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Kunskap istället för pekpinnar – OiB motto  ”siffror visar vägen”

Nyckelordet   =   Management
grisproduktion & foderodling

LEAN
• målstyrning av verksamheten, 
• alla anställda involverade

SAMLA DATA
• mäta
• analysera 
• energikartläggning
• Greppa Näringen 



Management – grisproduktion

Produktionsplanering & uppföljning
Mål: Så mycket gris som möjligt till minsta möjliga insats, med förutsättning hög djurvälfärden

Foto H.Elmquist
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Management – grisproduktion

Foderplanering & uppföljning
Mål: Vi väljer foder med litet klimatavtryck
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Management – grisproduktion

Foderplanering & uppföljning
Mål: Hushålla med resursen foder
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Management – grisproduktion

Smittskydd & smittskyddsprogram
Friska grisar växer bättre!
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Källa: Environmental Systems Analysis of
Arable, Meat and Milk Production, Elmquist 2005

mycket osäkra värden, men de har stor klimatpåverkan!

Foderodlingens - klimatpåverkan

idag

*

*

*



Management – foderodling

Produktionsplanering & uppföljning N-
effektivitet N-optimering, ger ökad skörd och minskade utsläpp av klimatgaser

Smart att kombinera stallgödsel & 
mineralgödsel



Management – foderodling

Val av gödselmedel

• BAT-gödsel

Katalysatorn som används vid tillverkningen av Yara gödsel med klimatgaranti då tas 
huvuddelen av N2O-emissionerna bort vid mineralgödselproduktionen.



Management – foderodling

Bördighet – välmående jordar

• markkartering 
• gott pH i marken
• god mullhalt
• goda växtföljder
• fungerande dränering, 
• rensade diken
• god såbäddsberedning
• friskt utsäde, växtskydd

Mål: Höga skördar och minskade förluster av NO3 och N2O



Management – foderodling

Skydda miljö och vatten
Mål: minska NO3 förluster vilket minskar både direkta och indirekta N2O-emissioner
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Management – foderodling

Torken och fältarbeten
Mål: minska CO2-emissioner vid torkning och vid fältarbeten
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Frågor och tack för oss! 

Foto Lars Höök Foto Johan Thuresson
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