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Gårdstyp  

Ekologiska mjölkgårdar i Gävleborgs län. 

 

Karta  

Basen på en typisk ekologisk mjölkgård är vall med inslag av spannmål och 

grönfoder. Medvetna gårdar med hög kompetens inom ekologiskproduktion är i stort 

sätt självförsörjda på foder och rekrytering. Tjurkalvarna föds antingen upp till slakt 

på gården eller säljs som kalvar till en ekologisk köttuppfödare i närområdet. I dag 

finns ingen bra organisation kring slaktdjur och transporter. Här finns stora 

möjligheter att minska antal transporter och längden på transporterna samt att de 

ekologiska kalvar verkligen kommer till ekologiska gårdar för slutgödning. 

För att få en balans mellan djur och areal görs en beräkning av antalet djurenheter i för 

hållande till arealen. Två hektar per mjölkko inklusive rekrytering är ett bra mått för att 

säkert kunna få fram en balans så tillräckligt med foder finns inför vintern och betesvall 

under sommaren. En 100 ha gård rymmer då cirka 50 mjölkkor inkl. rekrytering. 

 

Realkapital  

Exempel gård;  

Areal - 100 ha åkermark uppdelat på betes- och åkermark.  

Skog – Gårdarna i Gävleborg har ofta mycket skog som bl.a. användas till gårdens 

olika behov t.ex. staket, reparationer och uppförande av nya byggnader. Det är också 

en viktig inkomstkälla för gården. 

Antal djur av olika slag - 50 mjölkkor inklusive rekrytering  

Byggnader - Lösdrift för djuren, maskinhall, verkstad, förädlingslokaler, hönshus. 

Maskiner och redskap - I dag är lantbrukare mer medvetna och stor del av 

maskinparken har skalats ner och man har i stället övergått mer och mer till 

maskinentreprenad vilket i de flesta fall är mer ekonomiskt. Dock finns ett problem då 

entreprenaderna ofta använder stora och tunga maskiner vilket genererar 

markpackning och i förlängning sämre skördar.  

 

In och ut  

IN 

- Viss andel foder som koncentrat, mineralfoder som inte gården kan producera 

själv. 

- Kalk 

 

 



Näring som borde komma tillbaka till gården men inte gör det i dag: 

- Gödsel/urin från människor som har konsumerat produkterna från gården. 

- Kompost från hushåll. 

- Slaktrester.  

 

UT 

- Slaktdjur t.ex. gamla kor, livkalvar, slaktdjur. 

- Mjölk. 

 

Gården idag 

På de flesta gårdar anställs extra personal under högsäsong. Möjlighet att ha anställd 

personal är beroende på gårdens storlek. De flesta lite större mjölkgårdar har fast 

anställd personal för att hinna med, men ekonomin och lönsamheten styr detta. Vanligt 

med familjejordbruk men även att någon av familjemedlemmarna jobbar utanför gården, 

heltid eller deltid.  

 

Exempel på typisk växtföljd för en ekologisk mjölkgård: 

Vinterfoderväxtföljd 

Korn + insådd 3 ton/ha 

Vall 1   5 ton/ha 

Vall 2   ” 

Vall 3   ” 

Havre eller korn 3 ton/ha 

Grönfoder  4 ton/ha 

 

Betesväxtföljd 

Korn + insådd  3 ton/ha 

Bete 1   2,5 ton/ha 

Bete 2   ” 

Bete 3   ” 

Bete 4   ” 

 

Utifrån avkastning per hektar samt foderåtgång räknas behovet av areal fram för bete 

och vinterfoder. Gårdens areal delas upp efter uppgjorda växtföljder och anpassas efter 

jordart, närhet till ladugård och djur etc. Till hjälp är gårdskarta och jordkartering.  

 

Historia och framtid  

Det är spännande att träffa riktigt duktig och innovativa ekologiska lantbrukare. De har 

ofta många idéer för gårdens framtid – ökad självförsörjningsgrad, egen fossilfri 

energiproduktion, förädling av gårdens produkter, svara upp mot veganernas 



efterfrågan och producerar råvaran till havremjölk, kulturspannmål, ökad samverkan 

med andra lantbrukare, delta i upphandlingar av produkter, ökad djurvälfärd på hög 

nivå, biologisk mångfald etc. etc. 

Lantbruksbarometern visar att ca hälften av lantbrukarna 2020 upplever att 

lönsamheten är ganska god/mycket god.  

 

Miljökonsekvenser  

Positiva 

- Biologisk mångfald 

- Inga bekämpningsmedel  

- Jord i god kultur/God jordhälsa 

- God djurhållning ger minskad användning av antibiotika.  

 

Negativa 

- Näringsläckage  

- Ev. ökad bränsle åtgång 

- Kretsloppet inte helt slutet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


