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Havreprojektet fortgår enligt plan

Vi hade såklart hoppats kunna visa upp vad som händer i havreanläggningen vid det här 
laget men nu är det bara att inse att det kommer att dröja innan vi kan ta emot besökare. 
Vi får kommunicera på andra sätt istället. 

Nu kan man verkligen se att det blir en rejäl byggnad utvändigt och på insidan återstår i 
skrivande stund en del rördragningar, el- och styranslutningar, tryckluft, provkörning och 
tester, men det är i fas med planen så långt. Nu hoppas vi att pandemin inte sätter några 
käppar i hjulet på upploppet, utan vi hoppas kunna köra igång anläggningen i januari.

Tack till alla som bidragit med sin bit till klimatberäkningarna. Vi håller på och sammanställer 
siffrorna för att kunna utvärdera och återkommer med info. 

Detta nyhetsbrevet belyser vår nya havreqvarn och dess villkor för att odla havre till oss. 
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• Till skörd 2021 är det en nyhet i konventionella odlingskonceptet under punkten 
Biologisk mångfald att man ska ha 80 m2/ha grynhavreodling med blommande 
stråk/fokusareal eller på annat sätt iordningställd motsvarande areal för pollineran-
de insekter

• På sortsidan utökas med sorten Guld så nu är Galant, Kerstin, Symphony och Guld 
godkända i både konventionell och ekologisk odling

Havreodling till skörd 2021

Nyheter för skörd 2021

Vi jobbar vidare med lagerleveranser, men vi tittar på partnerskap 
för skördemottagning. Blir det aktuellt kommer info inom kort och i 
så fall kommer det att gälla konventionell odling. För KRAV kommer 
det bara att vara möjligt med leverans av torkad havre från eget 
lager efter skörd och under lagerperioden.

*BAT-gödsel är mineral-gödsel som har tillverkats enligt en metod med låg klimatpåverkan. Lägsta möjliga utsläpp av lustgas och energianvändning. Det är idag möjligt att köpa gödsel som producerats med utsläpp av högst 4 kg CO2-ekv/kg N på den svenska marknaden

Vi kommer ha avsättning för både konventionell och ekologisk havre.

Som vi har signalerat tidigare kör vi konventionellt som ett koncept 
där bland annat BAT-gödsel* och maxgräns på 12 mg kadmium/kg P 
är trösklar samt från skörd 2021 även nyheten blommande stråk/
fokusareal. Se grundkraven på nästa sida i sin helhet eller på vår 
hemsida.

På ekologiska sidan gäller KRAV-reglerna.

Vi kan erbjuda priser för skörd 2021 på planerade volymer och vi jobbar, likt övriga 
spannmål, med kontrakt för alla leveranser.

https://www.berteqvarn.se/foer-lantbrukare/
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Hälsningar från Fredrik

0346-71 52 42

fredrik@berteqvarn.se

o ch  he l a  gänget  på  Berte  Qvarn ! 

Grundkrav hållbarhet konventionell koncepthavre

1.0 BAS
1.1 Gårdsanpassad miljöhusesyn med åtgärdsplan
1.2 Godkända sorter Galant, Kerstin, Symphony och Guld
2.0 MINSKAD KLIMATPÅVERKAN
2.1 BAT-gödsel
3.0 VÄXTNÄRING OCH MINSKAD ÖVERGÖDNING
3.1 Ingen slamspridning (stoppdatum 2015-01-01)
3.2 Lågt kadiuminnehåll i växtnäringen (max 12 mg Cd/kg P)
4.0 VERKA FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD
4.1 Blommande stråk/fokusareal minst 80 m2/ha havreodling 
4.2 Annan frivillig åtgärd, beskriv åtgärd:______________
5.0 BEGRÄNSAD KEMIKALIEANVÄNDNING
5.1 Integrerat växtskydd
5.2 Ingen stråförkortning
5.3 Ingen glyfosat i växande gröda

Grundkrav hållbarhet ekologisk havre

1.0 BAS
1.1 Gårdsanpassad miljöhusesyn med åtgärdsplan
1.2 Godkända sorter, i dagsläget Galant, Kerstin, Symphony och Guld
1.3 Odling enligt KRAVs regelverk 

Under 2021 kommer vi succesivt att öka förbrukningen av havre efterhand vi trimmar in 
nya anläggningen och knyter nya kunder till oss. Ring eller skriv, så svarar jag på frågor!

https://www.facebook.com/berteqvarn/
https://www.instagram.com/berteqvarn/

