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Förord

Odlingssystem för framtiden –
Logården en plattform för odlingssystemforskning
Odlingssystemprojekten på Logården, som pågått i 20 år, innebär att integrerade och ekologiska
odlingssystem utvecklas och utvärderas utifrån uppsatta mål för produktion, miljö och samhällseffekter. Logårdsprojekten ingick i ett stort europeiskt forskningsprojekt under 1990-talet.
Med finansiering av Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF, drevs under 2012 ett projekt för att
utvärdera resultaten av i första hand den integrerade delen. Intresset för dessa erfarenheter är särskilt stort inför genomförandet av IPM (Integrated Pest Management) inom EU:s medlemsländer.
I den integrerade delen satsades på växtföljd och jordbearbetningssystem som i sig skulle minimera behovet av pesticider, minska kväveoptimum och minska förlusterna till omgivande miljö.
Även minskade energiinsatser genom att inte plöja, liksom anläggningen av häckar för att gynna
den biologiska mångfalden, var viktiga inslag i det integrerade odlingssystemet.
I september 2012 arrangerade KSLA ett seminarium som samtidigt var ett studiebesök på
Logården. Vid seminariet presenterades resultat och erfarenheter från försöken med integrerad
odling. Dessutom visades de exklusiva anläggningarna för mätningar i fält upp.
Odlingssystemprojektet har också under åren utgjort en resurs för en rad olika forskningsprojekt där Logården varit en värdefull plattform för att kunna genomföra projekten. På seminariet
redovisades resultaten från ett urval av dessa projekt av ansvariga forskare.
Framtida krav på odlingssystem och möjligheter för att bedriva odlingssystemforskning på
forskningsstationer var i fokus under seminariets slutdiskussion.
Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD
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Logården under lupp
Resultaten skärskådades, mönstrades och nagelfors när 20 års erfarenheter av tre odlingssystem på Logården
presenterades vid ett KSLA-seminarium den 3 september 2012. I fält visades tät jord och biologisk mångfald
och den avslutande diskussionen blev ett avstamp för framtiden med både kloka synpunkter och friska idéer.
Maria Stenberg gav inledningsvis (sid 9) grunden för dagen genom att redogöra för tankarna
när Logårdens tre odlingssystem fick sin design. Därefter skissade hon med snabba penseldrag upp de biologiska och ekonomiska resultaten över de senaste 20 åren. Hon beskrev det

integrerade odlingssystemet som att ”framtiden
har kommit ifatt Logården”. Det betydde att
många av de idéer och tekniker som provats och
lanserats på Logården nu anammats av växtodlingen i bygden.

Odlingssystem och biologisk mångfald – exemplet Logården
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Fosfor (P) och kväve (N) undersökta
En sådan teknik är platsanpassad P-gödsling.
Mats Söderström (sid 17) berättade att man
hade minskat P-gödslingen med 12–34 procent genom att precisionssprida fosforgödseln
och dessutom fått indikationer på att spridning
med hänsyn till bland annat fältens lutning kan
ge positiv miljöeffekt.
Lustgas kan ge betydande miljöeffekter eftersom den är en stark växthusgas, förklarade
Åsa Kasimir Klemedtsson (sid 19). Mätningar
på Logården visar att lerjordarna generellt har
låg lustgasemission, men att N-rika skörderester av åkerböna kan innebära högre avgång
under perioder när marken fryser och tinar om
vartannat.

Mångfaldens ekonomi och praktik
Biologisk mångfald har genomsyrat den integrerade odlingen på Logården med bland annat
lähäckar. Johan Ahnström beskrev vinsterna av
biologisk mångfald och ekosystemtjänster (sid
21). Han satte prislappar på nyttan av pollinerande insekter och bladluspredatorer, medan
Hanna Johansson (sid 24) visade vad man kan
göra för den biologiska mångfalden i praktiken
medan hon demonstrerade lärkrutor, fågelåkrar
och insektsvallar ute på Logårdens fält.

Markstruktur en flaskhals
I fält fanns också Björn Roland (sid 26) som
med spade och grop i ett nysått höstrapsfält visade deltagarna hur jorden i det integrerade odlingssystemet har utvecklats. Den integrerade
odlingen dras med problem i form av stående
vatten och kokiga såbäddar. Därför har den integrerade odlingen rört sig bort från den ortodoxt renläriga minimerade bearbetningen och
introducerat plöjning ett par gånger per växtföljd för att komma tillrätta med problemen.

8				

Dessa svårigheter för den integrerade odlingen
bekräftades av Kerstin Berglund (sid 28). Hon
presenterade beräkningar av den långsiktiga utvecklingen för jorden i sitt odlingssystemindex.
Detta index visade lägst siffra för den integrerade odlingen som på sikt kan komma att stöta
på patrull.

Svårt nå miljömål utan jordbruk
Kunskapen kring odlingssystem som samlas in
på Logården är mycket värdefull ur forskningssynpunkt menade Göran Bergkvist (sid 31).
Han drog upp skiljelinjen mellan långliggande
fältförsök och odlingssystem och begränsningar i de svar man kan få. Ingrid Rydberg (sid
33) slog sedan fast att jordbruk per definition
är påverkan, men att den negativa påverkan
av jordbruk måste minimeras och den positiva
ökas. Utan ett svenskt jordbruk kan de svenska
miljömålen inte nås, var hennes slutsats.

Ingen broms i kurvorna
Framtiden för Logården resonerade Björn
Roland om genom att presentera två sporrande
visioner (sid 35). I den ena sköts Logården med
lätta, förarlösa och solcellsdrivna maskiner för
att minska markpackningen. I den andra kläs
Logården in i plast för att simulera ett framtida
klimat där lerorna inte fryser sönder på vintern.
Båda idéerna fick gehör hos deltagarna i den
efterföljande diskussionen. Där poängterades
också hur väsentligt det är att resultaten från
Logårdens odlingssystemprojekt analyseras och
att kunskapen förs ut. En annan signal var att
Logården inte ska sträva efter att bli en mönstergård, utan förbli en gård som även framöver
vågar ta ut svängarna och som inte bromsar i
kurvorna.
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I den integrerade odlingen ersätts plöjning med en behovsanpassad bearbetning för att minska på energiinsatsen.

Experimentverkstad under bar himmel
Det integrerade odlingssystemet på Logården tampas med vikande skördar och tät matjord. Men 20 års
studier visar på miljömässiga fördelar för integrerad odling. Utmaningen för framtiden är att få skördekurvorna att peka uppåt.
Logården utanför Grästorp i Västergötland donerades till Hushållningssällskapet Skaraborg
redan 1942, men drevs i relativ anonymitet
under flera decennier. I början av 1990-talet
väcktes dock Logården ur sin törnrosasömn.
Då drogs riktlinjerna upp för att storskaligt
jämföra olika odlingssystem och Logården

delades i tre delar med olika växtföljder (tabell 1). Man ville jämföra ett konventionellt
odlingssystem (A) som skulle bedrivas som
växtodlingen i området, ett ekologiskt system
(B) enligt KRAV:s regler vid denna tid och ett
integrerat odlingssystem (C).

Odlingssystem och biologisk mångfald – exemplet Logården
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Växtföljder i odlingssystemen
År

A – Konventionellt

B – Ekologiskt

C – Integrerat

1

Havre

Åkerböna + fånggröda Åkerböna + fånggröda

2

Höstvete + fånggröda

Vårvete + insådd

Vårvete + insådd

3

Havre

Gröngödsling

Gröngödsling I

4

Höstvete

Höstraps

Gröngödsling II

5

Höst- eller vårraps

Höstvete + insådd

Höstraps

6

Höstvete

Gröngödsling

Höstvete + fånggröda

7

–

Höstråg

Havre

Tabell 1. De tre odlingssystemen sköts efter olika ramar och drivs i olika växtföljder.

– I det integrerade odlingssystemet C var
minskade energiinsatser genom odling utan
plog en väsentlig del, liksom lähäckar för att
gynna den biologiska mångfalden, berättade
Maria Stenberg som arbetar med odlingssystemen på Logården sedan ett tiotal år.

Ribban ligger högt
Inspiration hämtades bland annat från ett EUnätverk för standardisering av hur man studerar integrerad och ekologisk odling. Flera
andra studiegårdar för odlingssystem runt
om i Europa designades samtidigt. Med både
ekonomiska och miljömässiga mål som ledstjärnor mejslades den integrerade odlingen på
Logården ut. Den sjösattes 1991 som en experimentverkstad under bar himmel med rätt att ta
ut svängarna för att visa vägen mot framtidens
växtodling.
Men det är ingen lekstuga utan krav som
har bedrivits under de dryga 20 åren sedan
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1991. Tvärtom lades ribban för odlingen högt
vilket nyckeltalen för utvärdering (tabell 2)
skvallrar om.

Behovsanpassade insatser
Jordbearbetningen i den integrerade odlingen
är alltså en nyckelfaktor. Medan det höstplöjs
genomgående till alla grödor i den konventionella odlingen gäller minimerad bearbetning i
den integrerade (tabell 3).
– Alla insatser i jordbearbetningen behovsanpassas, förklarade Maria Stenberg.
Samma filosofi gäller också den kemiska
ogräsbekämpningen som är strikt behovsanpassad och växtskyddsinsatserna sker endast vid
kraftiga angrepp. Låga insatser är alltså vägledande och det speglar också kvävegivorna som
bara ligger på ca 70 procent i den integrerade
odlingen jämfört med nivån i den konventionella.
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Ribban ligger högt
Netto = TB 3

> 0 kr/ha

TB 2

> 2.000 kr/ha

Energieffektivitet

>6

Minst 6 ggr energiinsatsen i skörden

Marktäckningsindex

> 0,8

Marken bevuxen mer än 80 % av året

Dosyteindex (integrerad
odling)

< 50 %

Mindre än hälften så många hektardoser som i
det konventionella systemet

Ekologisk infrastruktur

>5%

Minst 5 % av arealen

Utlakningsbart N

< 30 kg/ha

N-min i marken på senhösten, 0-90 cm

Fosfor, P-AL

4-12 mg/100 g jord Klass III eller nedre halvan av klass IV

Fosforbalans

<0

Intäkterna högre än summan av alla kostnader

Underskott p g a att nivån ligger högre än målet

Tabell 2. Den integrerade odlingen utvärderas efter ett knippe nyckeltal som spänner över områdena ekonomi, energi och
ekologi.

Konventionellt vs. integrerat
Konventionellt

Integrerat

Jordbearbetning
höstsådd

Höstplöjning

1. Kort stubb med halmen väl hackad och spridd.
2. Stubbearbetning efter skörd – spill och ogräs gror
under två veckor
3. Ny stubbearbetning

Jordbearbetning
vårsådd

Höstplöjning

Utan fånggröda: 2 x kultivator höst + normalt vårbruk.
Med fånggröda: Roundup oktober + Rapid med
System Disc i vårbruk.

Ogräsbekämpning Normal omfattning

Strikt behovsanpassad

Växtskydd

Enligt bekämpningströsklar

Endast vid kraftiga angrepp

N-gödsling vete

160–180 N/ha

120 N/ha

N-gödsling havre

110 N/ha

80 N/ha

Tabell 3. I det integrerade odlingssystemet är jordbearbetningen minimerad, växtskyddsinsatserna reducerade och
N-gödslingen återhållsam.
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Lägre N-optimum
Trots lägre insatser av kväve hände något med
avseende på den kvävelevererande förmågan
i det integrerade odlingssystemet redan efter
några år. Under åren 1995–1999 jämfördes
skördarna av höstvete i N-stegar från 0 till 200
kilo N per hektar. På varje nivå av N var skörden högre i den integrerade odlingen än i den
konventionella och detsamma gällde proteinhalterna (figur 1).

– Kväveoptimum visade sig vara lägre i den
integrerade odlingen, sammanfattade Maria
Stenberg.

Utförsbacke för höstvete
Ett lägre kväveoptimum är positivt. Men i den
motsatta vågskålen av praktiska erfarenheter
ligger en del negativa lärdomar. Efter vall II har
det varit problem att etablera höstraps och om

Lägre N-optimum i integrerat system
9000
8000
7000
Konventionellt

Avkastning (kg/ha)

6000

Integrerat

5000
4000
3000
2000
1000
0

0

80

120
N-giva (kg/ha)

160

200

Figur 1. Skördarna av höstvete i konventionell och integrerad odling jämfördes under åren 1995–1999 i en kvävestege. På varje
N-nivå var avkastningen högre i det integrerade systemet. N-optimum i konventionellt system slutade på 155 och i det integrerade på 116 kilo N per hektar.
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och när höstrapsen slutligen tittat upp har sniglar tagit för sig av grödan. Gräsogräsen har ökat
och understundom har det varit svårt att få till
skapliga såbäddar under fuktiga förhållanden.
– Tajmingen blir viktigare och det är svårt
att hitta luckor för insatserna, summerade
Maria Stenberg kärnan av den integrerade odlingen på Logården.
Dessa erfarenheter speglas tydligt i skördeutvecklingen i flera av grödorna. I höstvete

befinner sig den integrerade odlingen på ett
sluttande plan (figur 2) .
– Det är tråkigt att visa en vikande trend,
kommenterade Maria Stenberg.
Aningen roligare är det i den konventionella
odlingen vars skördeutveckling i höstvete ligger
plant som ett hav i stiltje i en vågrät linje och
åtminstone inte viker neråt.
– Höstveteskördarna är stabilare i den konventionella odlingen.

Stabilare höstveteskörd med konventionell odling.

Odlingssystem och biologisk mångfald – exemplet Logården
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Höstvete på sluttande plan
10000

Höstvete integrerad

Kg ha-1

8000

6000

4000

2000

y = -140,19x + 286687
R2 = 0,317

0
1991

1995

10000

1999

2003

2007

2011

Höstvete konventionell

Kg ha-1

8000
6000
4000
2000

y = 4,0115x + 13763
R2 = 0,00007

0
1991

1995

1999

2003

2007

2011

Figur 2. Skördeutveckling av höstvete i integrerad och konventionell odling under åren 1991–2011. Skördenivån i de olika odlingssystemen bör inte jämföras eftersom skördarna kommer från olika fält på olika delar av Logården, men utvecklingen inom
odlingssystemet går att studera över tiden.

Miljömässiga fördelar
Ekonomin är en spegelbild av skördenivåerna
och täckningsbidragen varierar med toppar och
dalar (figur 3). Den integrerade odlingens TB
2 kravlar sig ibland över ribban för det ekono-
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miska nyckeltalet men ligger oftare under, visar
de ekonomiska utvärderingarna.
– Det har varit svårt att hålla sig ovanför
2.000 kronor per hektar i TB 2, konstaterade
Maria Stenberg.
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Stora variationer i TB
5000

4000

Konventionellt

Integrerat

Ny databas

3000

Täckdikning

TB 2, kr/ha

Ekologiskt

2000

1000

Vårraps efter uppkörd höstraps
Låga skördar höstraps, vårvete, åkerböna

0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Figur 3. Nyckeltalet för TB 2 är 2000 kronor per hektar. Men det är understundom svårt för alla odlingssystem att hålla sig ovanför ribban.

Men trots svårigheter att nå ända fram i
ekonomi så finns det miljömässiga fördelar
med den integrerade odlingen. Förbrukningen
av drivmedel, N-gödsel och bekämpningsmedel har minskat proportionellt sett mer än vad
avkastningen har minskat. Och N-utlakningen
håller sig rimligt låg trots att det är erkänt svårt
att kontrollera N-frigörelsen på vallbrotten. I
medeltal utlakades 18 kilo N per hektar i den
integrerade odlingen under en 5-årsperiod
2004–2009. Det var ca 8 kilo högre än i den
konventionella odlingen. Siffrorna är noggrant
mätta för år 2003 genomfördes en ny täckdikning och sedan dess kan dräneringsvattnet från
varje skifte mätas separat.
Maria Stenberg arbetar med och utvärderar Logårdens
odlingssystem sedan drygt tio år.

Odlingssystem och biologisk mångfald – exemplet Logården
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Inspiration för omgivning

Envishet för att vända kurvor

När Maria Stenberg summerade läget för den
integrerade odlingen efter dryga 20 år blev det
en kort och kärnfull sammanfattning.
– Framtiden har kommit i fatt Logården.
Med det syftade hon på att många av idéerna kring en uthållig odling har anammats av
dagens växtodlare. Det gäller mellangrödor,
minskad jordbearbetning och anpassade doser av bekämpningsmedel som inspirerat den
västgötska omgivningen. Men trots att idéerna
plockats upp av växtodlingen återstår grundproblemen för den integrerade odlingen på
Logården.
– Vikande skördar i stället för ökande,
tvärtemot syftet att utveckla ett uthålligt odlingssystem och trots åtgärder för att förbättra
markstrukturen.

En förbättrad markstruktur var förhoppningen
när odlingssystemens arkitekt Carl-Anders
Helander började skissa på odlingssystemen i
början av 1990-talet. Men åtminstone infiltrationshastigheten i markytan har inte förbättrats
över åren (figur 6, sid 27).
– Vi trodde att odlingen utan plog skulle
bygga upp markstrukturen och ge oss vertikala
sprickor med ökad genomsläpplighet, men det
är svårt för jordarna innehåller mycket mjäla,
sammanfattade Carl-Anders Helander.
Han poängterade att envishet var den egenskap som krävts under åren för att hålla den
integrerade odlingen igång. Nu ligger utmaningen för den integrerade odlingen i att få
kurvorna att peka uppåt.

Vad är ett odlingssystem?
Ett odlingssystem är ett på åkern skapat ekosystem och är utformat av olika åtgärder i växtodlingen. Dessa åtgärder skall samverka mot ett gemensamt mål och effekten av hur åtgärderna interagerar kan mätas och ge återkoppling till systemet. Växtföljd, jordbearbetning
och växtskydd är exempel på områden där olika strategier måste definieras i ett system.
Odlingssystemen på Logården är utformade med målet att utvecklas mot ökad hållbarhet.
Effekterna av olika åtgärder har mätts och observerats och systemen har under åren förändrats för att uppnå de önskade förbättringarna

Lähäckar är karaktäristiska för den integrerade
odlingen som ett av flera
sätt att integrera metoder
för att minska behovet av
insatser.
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P på rätt plats
Precisionsgödslad fosfor kan minska den totala förbrukningen. Tar man dessutom hänsyn till fältens lutning
och P-tillgången i alven kan förlusterna från fält också minska. Det visar ett projekt med platsanpassad
fosforgödsling på Logården.
Optimering av fosforhanteringen är viktig av
tre tunga skäl.
– Jordbrukets miljöpåverkan måste minska,
produktiviteten måste samtidigt öka och dessutom är jordens tillgångar av fosfor begränsade, förklarade inledningsvis Mats Söderström,
SLU.

Därför behöver fosforgödslingen platsanpassas så att konflikten mellan de tre målen
kan lösas och pusselbitarna fogas in. En sådan platsanpassning provade Mats Söderström
tillsammans med forskarkollegor under åren
2007–2009 på Logården.

Ingen miljöhänsyn idag
Fosforgödsling i dag grundas enbart på medeltalet av matjordens P-AL och en förväntad
skörd.
– Men fosforgödslingen tar ingen hänsyn
till miljörisker, sa Mats Söderström.
Därför testade man en ny P-gödslingsmodell
där man bakade in tre stycken bromsande variabler – fältets lutning, P-AL i alven och DPS
(Degree of Phosphorus Saturation). Med DPS
(figur 4) tar man hänsyn till hur järn och aluminium i jorden ändrar tillgängligheten av fosfor
för växterna.

Lägre förbrukning och utlakning

Mats Söderströms forskning visar att P-gödsling med precision kan minska både total förbrukning och förluster.

Med den miljöhänsynstagande modellen som
bas precisionsgödslades sedan vissa fält i den
integrerade odlingen med P20. Som jämförelse
fick andra fält en enhetligt giva.
– Reduktionsfaktorerna hade viss effekt och
gav mellan 12 och 34 procent mindre fosfor
jämfört med normal rekommendation, konstaterade Mats Söderström.

Odlingssystem och biologisk mångfald – exemplet Logården
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P-Tillgång i 3D

0,0 m
> 50 %

-0,5 m

45–50
-0,1 m

40–45
35–40

0

30–35

50

25–30

0
10

20–25
15–20

20

10–15

N

0m

<5

Figur 4. DPS (Degree of Phosphorus Saturation) är en kvot mellan P-AL samt AL-lösligt järn (Fe) och aluminium (Al) i jorden. Ju
högre värde desto mindre av järn och aluminium och desto högre mättnad och tillgänglighet av P. Tidigare forskning av t.ex.
Barbro Ulén, SLU, har visat att kvoten DPS är hyggligt väl korrelerad med DRP som är den lösta och reaktiva fosforn. Figuren visar
DPS med värden > 20 procent i matjord (0–20 cm) och alv (0–40 cm) i 3D. Volymenheternas storlek är 5 x 5 x 0,2 m3.

Men också fosforförlusterna till omgivningen minskade där fosforgivan varierades.
Under perioden maj 2007 till juni 2009 var
utlakningen av total-P större vid jämn giva än
vid precisionsgödsling. Bilden var ”inte helt entydig” enligt Mats Söderström när det gällde
fosforförlusterna mätta som DRP (Dissolved
Reactive Phosphorus). Men han var ändå övertygad om att bättre precision i P-gödslingen är
nödvändig.
– Gödslingen efter ett medelvärde för P-AL
blir fel.
Det visar P-projektet på Logården där precisionsgödslingen gjorde att fosforn hamnade
på rätt plats och den totala förbrukningen blev
lägre.
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Låg lustgasavgång på Logårdens leror
Emissionerna av lustgas var generellt låga på Logårdens leror i mätningar som gjordes under 2005–
2007. I perioder med omväxlande frost och tö hade emellertid den integrerade odlingens N-rika
skörderester av åkerböna högre lustgasavgången än åkerbönorna i det ekologiska odlingssystemet.
Lustgas (N2O) är en stark växthusgas. Dess klimatpåverkande effekt är ca 300 gånger större än
den hos koldioxid och med en halveringstid på
över 100 år. Koncentration i atmosfären ökar.
– Den ökningen är till stor del kopplad till
odling och jordbruk, berättade Åsa Kasimir
Klemedtsson vid Göteborgs Universitet.
Förklaringen är N-gödsling som på lång
sikt ökar lustgasavgången när det finns överskott av kväve, som skörderester på marken.

Avgång i toppar
Åsa Kasimir Klemedtsson beskrev varför lustgas bildas i nitrifikation och denitrifikation.
Processernas natur, att lustgas bildas på vägen
mot kvävgas (N2), gör att det beroende på omständigheter blir mycket lustgasemission eller
väldigt litet.
På Logården ville forskarna mäta lustgasavgången i odlingssystemen under en växtföljd eftersom påverkan inte är direkt, utan influeras av
föregående års odling och gödsling. Dessutom
passade Logårdens leror att undersökas, eftersom lerjordar är en vanlig jordart i Sverige som
ansetts ha högre lustgasavgång än lättjord.
Under åren 2005–2007 mättes därför lustgasavgången i höstråg, åkerböna, vårvete och
gröngödslingsvall i de ekologiska samt åkerböna och vårvete i de integrerade odlingssystemen.

Åsa Kasimir Klemedtsson har i 20 år ägnat sig åt forskning av
bland annat lustgasemissioner.

Låg avgång från lerorna
Generellt var emissionerna låga.
– Det som avgör emissionerna under året
är intensiteten hos de toppar av gasavgång som

Odlingssystem och biologisk mångfald – exemplet Logården
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kommer vid vissa perioder, förklarade Åsa
Kasimir Klemedtsson.
Högst avgång av lustgas visade åkerböna i
den integrerade odlingen och topparna kom när
jorden och de N-rika skörderesterna i markytan
frös och tinade om vartannat (figur 5). Det beror troligen på att åkerbönorna i det integrerade
ledet innehöll mer kväve som blev kvar i marken
efter skörd och ökade risken för lustgasavgång.
N-gödslingen i sig visade alltså ingen topp i
lustgasavgång, men med mer organiskt material
fanns risk för toppar. Mätningarna visade också
att emissionerna från Logårdens leror var låga.

I skörderesterna av åkerböna uppmättes högst lustgasavgång på Logården i perioder när mark och skörderester frös
och tinade om vartannat.

Störst N2O-risk i integrerad odling
April 2005 – Mars 2006
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Figur 5. Boxplot som visar median av flux under två hela år, april 2005–mars 2006 och april 2006–mars 2007, 25 och 75 procent
percentiler, whisker 10 och 90 procent percentiler. Gröna boxar är ekologisk odling och blå boxar integrerad. Figuren visar skevheten i emissionens storlek, att ca 25 procent av mätningarna mätte noll eller upptag av lustgas, samt att risk för hög emission
var störst i integrerad odling.
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Ekosystemtjänster är vinstlott för både brukare och
samhälle
Den biologiska mångfalden i odlingslandskapet minskar, men benchmarking och attitydförändring kan
vara vägar framåt. För brukaren finns pengar i mångfalden och för samhället finns både rent vatten och
klimatnytta. Båda parter tjänar.
Ur ett ekosystemperspektiv är intensivt jordbruk högproduktivt med stor tillverkning av
foder och mat, men få ekosystemtjänster som
t ex pollinering och vattenreglering. Motsatsen
är ett naturligt ekosystem – liten output och
stor biologisk mångfald med många ekosystemtjänster. Idealt vore att få in fler ekosystemtjänster i jordbruksproduktionen. Men dessvärre går
utvecklingen åt motsatt håll.
– Den biologiska mångfalden i odlingslandskapet minskar, konstaterade Johan Ahnström,
Länsstyrelsen Uppsala.
Av det skälet finns miljöersättningar som ser
mycket olika ut runtom i Europa. Utvärderingar
av ersättningarna är svåra att göra. Dock visar
tyvärr de utvärderingar som är gjorda på liten
effekt på den biologiska mångfalden och lika
lite av attitydförändring hos brukarna.

Mer benchmarking om lärkor
Johan Ahnström resonerade om orsakerna till
detta och funderade om vi tänker i fel skala.
– En sånglärka eller kvävemolekyl bryr sig
inte om ägogränser!
Större områden, exempelvis avrinningsområden, hade varit en intressantare skala att fokusera. Johan Ahnström lovordade det brittiska
ersättningssystemet som ”otroligt lättillgängligt” och hoppades på förändringar åt det hållet
i det nya svenska landsbygdsprogrammet, det

Johan Ahnström underströk vikten av enkla och lättlillgängliga stödprogram för att den biologiska mångfalden i odlingslandskapet ska kunna öka i stället för att gå kräftgång.

vill säga att ge lantbrukare möjlighet till enkla
och tydliga åtgärder med någorlunda väldokumenterad positiv effekt på biologisk mångfald.
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Det är inte den biologiska mångfalden i sig som har effekt på pollineringen. Det är i stället de olika arterna och deras egenskaper
som bygger upp mångfalden som har effekt. Ett exempel är att tunglängden hos humlor har minskat drastiskt sedan 1940-talet
vilket ger sämre pollinering hos blommor generellt. I klöverfröodling är humlor viktiga pollinerare.

Han efterlyste också mer av näringslivets
benchmarking inom biologisk mångfald för
lantbrukare. Det gör att man vet hur man ligger
till i förhållande till andra och vet åt vilket håll
man rör sig. Här är attitydförändring central.
– Jag undrar om och när jag ska få höra min
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svärfar uttrycka samma stolthet över en ovanlig
art som över ett kilo vete.
Benchmarking i odlingsgrupper kan ge positiva cirklar och attitydförändringar när man
lovar att förbättra den biologiska mångfalden
på gården visar en studie i Holland.
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Ekosystemtjänster
Tjänster som naturen utför och människor nyttjar – t ex pollinering och vattenrening.
Ekosystemtjänster har ekonomiskt värde
Gröda Värde

Kommentar

Korn

Ca 300 kilo per hektar

Med/utan predatorer – omräknat från bladlusdagar till avkastning

Vete

97 % fler bladlöss

Där man tagit bort vegetationslevande predatorer

Raps

insektspollinering jämfört med enbart
Ökad tkv, oljehalt och frövikt/planta Med
självbefruktning

Tabell 4. I jordbruksgrödorna finns ett ekonomiskt värde av biologisk mångfald som går att väga och mäta.

NYtta för både odlaren och samhället
Plus för odlaren

Plus för samhället

Bördiga jordar

Minskad övergödning

Håller vatten och minskad erosion

Rent vatten

Lägre behov av gödning och
växtskyddsmedel

Kolretention

Ekosystemtjänster har värde
Nyckelordet för att diskutera biologisk mångfald är ekosystemtjänster – tjänster som naturen utför och människor nyttjar. Sådana tjänster går att värdera i kronor och ören och Johan
Ahnström gav flera exempel på den ekonomiska

nyttan av dessa tjänster (tabell 4). Men samhället i stort tjänar också biologisk mångfald, t ex
som kolinlagring som minskar klimateffekter.
Därför drar både odlare och samhälle vinstlotter på fungerande ekosystemtjänster.

Odlingssystem och biologisk mångfald – exemplet Logården
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Mångfald på slätten i praktiken
Jordbruksverket har ansvar för miljömålet Ett rikt odlingslandskap som är ett av 16 miljömål fastlagda av Riksdagen.
Under åren 2010–2013 driver Jordbruksverket därför projektet
Mångfald på slätten som ett medel för att nå målet. Fokus
ligger på ekosystemtjänster som pollinering, jakt och biologisk
kontroll av skadeinsekter. Hanna Johansson, rådgivare vid HS
Väst, guidade på Logården bland några metoder för att hjälpa
mångfalden på slätten.
Hanna Johansson är regional projektledare
för Mångfald på slätten i västra Sverige. Hon
underströk att någon åtgärd för den biologiska mångfalden är bättre än ingen alls.
Alla insatser gör nytta.

Solrosor, tillsammans med havre, lin och vårvete blir en bra fågelåker. Att den biologiska mångfalden ökar
och lockar insekter visade en nära titt i solrosorna i demonstrationen.
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Bamburör i knippe blir en vildstekelholk ganska enkelt. En sådan ger solitära bin som tapetserar- och murarbin möjlighet att bygga
bo. De tilltäppta öppningarna i bamburöret är
igenmurade av insekter som lagt sina yngel i
röret och som senare utvecklas och kan hjälpa
till med pollinering av jordbruksgrödor.
Med kärringtand, vitklöver och cikoria på skyddszonen erbjuds ett skafferi till
insekter genom att den blommar under en stor del av odlingssäsongen. Då kan
icke-produktiv skyddszon plötsligt bli mycket produktiv.

En lärkruta ska vara osådd för att sånglärkan ska kunna använda den öppna
jorden bland annat som landningsbana.
Lärkan bygger sedan boet inne i grödan i
en grop på marken. Lärkrutan är lätt att
åstadkomma själv genom att stänga av
eller lyfta såmaskinen 5–10 meter på par
ställen per hektar. Anläggs med fördel i
höstgrödor eftersom lärkorna anländer,
häckar och vill bygga bo redan tidigt på
våren innan vårbruket har startat.

Honungsört är en bra dragväxt för pollinatörer som används av klöverfröodlare
under fröodlingsåret. Odlas honungsörten tillsammans med perserklöver
erbjuds dessutom en längre och utdragen blomning för pollinatörerna, men
blandningen fryser bort efter vintern.
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En insektsvall eller ”beetle bank” kan i
sin enklaste form bestå av ett par plogtiltor som läggs upp mot varandra – vallen blir torrare på toppen och fuktigare i
botten. Mer avancerade former av vallar
går också att åstadkomma med större
insatser. Gemensam nämnare är att
upphöjningen i fältet gynnar insekter
som jordlöpare som kan springa ut i
fältet och kalasa på skadeinsekter.
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System med problem
Det integrerade odlingssystemet på Logården dras med bekymmer. Infiltrationen är låg i markytan, vatten
blir stående och såbäddarna grova. Svårhanterad tajming är en orsak och kompakt mjälajord en annan.
Jordbearbetningen i det integrerade odlingssystemet på Logården startades 1991 med intentionen att den skulle minimeras och behovsanpassas för att spara energi. I stället för att låta
plogen luckra var förhoppningen att en ytligare
bearbetning med skörderester i markytan successivt skulle ge fler vertikala makroporer och
tillräcklig genomsläpplighet för vatten.

Låg infiltration i markytan
Så blev inte riktigt fallet. Åtminstone inte
ännu. Björn Roland är idag ansvarig för utvecklingen av odlingssystemen på Logården, men
redan 2003 undersökte han både markstruktur
och växtnäringstillstånd på Logården i sitt examensarbete på agronomutbildningen.
I markytan var infiltrationen lägre i det integrerade odlingssystemet jämfört med både
det konventionella och det ekologiska (figur 6).
Längre ner i matjorden var dock genomsläppligheten, mätt i stålcylindrar uttagna på djupen
15–20 och 25–30 cm, högre i det integrerade
odlingssystemet jämfört med det konventionella.

Plogen kom tillbaka
Men det hjälper föga att vattnet rinner undan
i nedre delen av matjorden om det är stopp i
markytan. Då blir vattnet kvar där och kan
inte röra sig neråt i markprofilen. Det är också
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den praktiska erfarenheten av den integrerade odlingen på
Logården.
– Det står oftare
vatten i markytan
och det är svårt att
få till en bra såbädd
speciellt till höstgrödor, berättade Björn
Roland under rundvandringen i ett nysått höstrapsfält.
Av det skälet började man plöja några
gånger per växtföljd
också i det integrerade odlingssystemet
hösten 2003 i samband med att hela
Logården fick ny
Björn Roland har noggrant
täckdikning.
undersökt markstrukturen
på Logården.
Men plog och ny
dränering till trots
har skördenivån inte lyft i den integrerade odlingen. Tvärtom har problemen fortsatt. Björn
Roland tror att orsaken är en kombination av
mänsklig faktor och knepig jord.
– Det är svårt med bra tajming på försöksgårdar med låg kapacitet och små maskiner.
Dessutom har jorden en hög halt mjäla som gör
den steril och kompakt.
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Figur 6. Infiltrationen i markytan var lägre i det integrerade odlingssystemet med minimerad jordbearbetning jämfört med i det
konventionella och ekologiska som plöjs. I de både senare minskade infiltrationen över mätperiodens ca 60 minuter. I motsats
var infiltrationen i det integrerade ledet nästan oförändrad under hela mätningen. Det antyder att jorden i det integrerade ledet
var mättad med vatten redan vid start.

Låg vatteninfiltration i markytan och kokiga såbäddar till höstraps är två av problemen i det integrerade odlingssystemet på
Logården.

Odlingssystem och biologisk mångfald – exemplet Logården
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God skörd gagnar markens struktur
Markstruktur är svårt att mäta. I stället kan ett beräknat index visa på vilken väg odlingssystemet leder markstrukturen. En sådan beräkning för Logården visade högst index för den konventionella odlingen framför
allt genom hög och stabil skördenivå.
Många processer påverkar markens struktur.
En del processer kan odlaren inte ha inflytande
över, medan andra definitivt går att påverka.
Denna påverkan kan vara både positiv och negativ.
– Dessvärre är det lättare att röra sig mot
sämre struktur än att bygga upp den, menade
Kerstin Berglund, SLU.
Markstruktur är svårt att mäta. På labb kan
man bestämma porstorlekar i jordprover, men
ett bättre funktionsmått är infiltrationshastigheten. Allra bäst avgörs dock strukturen ofta av
den som odlar jorden.
– Ofta räcker det med att sparka i jorden
för den som brukar den för att snabbt avgöra
jordens strukturstatus just nu, noterade Kerstin
Berglund.

Sex faktorer i index
I stället för att sparka i jorden eller mäta struktur på annat vis har hon konstruerat ett index
som bedömer hur odlingssystemet påverkar
markstrukturen på sikt. Det består av sex faktorer (tabell 5) som tillsammans pekar ut färdriktningen för jorden.
På skördar och data från Logårdens tre odlingssystem beräknade Kerstin Berglund ett
index för åren 1995–2002. Under dessa år var
skördarna jämna och stabila i den konventionella odlingen, medan de dansade upp och ner
i den integrerade odlingen.

Sex faktorer är lotsar
Faktorer

Min

Max

+ Tillförsel av organisk substans

0

+ 10

+ Rotmängd

0

+ 10

+ Upptorkning av markprofilen

0

+ 10

- Bar, ofrusen mark (beräknat som antal dagar)

0

- 10

- Markpackning (alvpackning)

0

- 13,3

- Antalet överfarter (matjordspackning)

0

- 6,7

Tabell 5. Tre faktorer bygger upp och tre faktorer bryter ner jorden i odlingssystemindexet.
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Högst poäng i konventionellt led
Just skördenivån slår igenom hårt i indexet.
Med hög skörd i den konventionella odlingen
följde en hög tillförsel av rötter, organiskt material och en rejäl upptorkning.
– Den integrerade odlingen däremot var katastrofal med avseende på tillförsel av organiskt
material, klargjorde Kerstin Berglund, mycket
beroende på att man provade många nya idéer
som inte föll så väl ut.
Markpackningen var lindrigare i den integrerade odlingen eftersom den bearbetades minimerat och inte plöjdes, men totalt sett hjälpte
inte det. Beräkningen (tabell 6) visar högst index för den konventionella odlingen som alltså
enligt siffrorna kan se framtiden an med störst
tillförsikt ur markstruktursynpunkt.
Kerstin Berglund betonade att skördenivån har stort inflytande på jordens struktur. Därför presterade den konventionella
odlingen högst odlingssystemindex i hennes beräkningar.

Mer att läsa
Mer information om markstrukturindexet finns på hemsidan: www.slu.se/markstrukturindex
Rapporten från Logården ligger på länken http://pub.epsilon.slu.se/4530/
Högst index i konventionell odling
Faktor

Konventionell

Ekologisk

Integrerad

+ Tillförsel av organisk substans

2,7

2,3

1,5

+ Rotmängd

4,3

1,8

2,8

+ Upptorkning av markprofilen

3,8

3,9

3,4

- Bar, ofrusen mark (beräknat som antal dagar)

- 2,5

- 2,3

- 2,4

- Markpackning (alvpackning)

- 3,9

- 2,9

- 4,1

- Antalet överfarter (matjordspackning)

- 2,3

- 1,4

- 0,8

2,1

1,4

0,4

Index för hela växtföljden

Tabell 6. Den konventionella odlingen fick högst poäng medan den integrerade fick lägst i beräkningen.
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Antalet överfarter är i odlingssystemindexet en skattning av matjordspackningen. Det var den enda faktor där den integrerade
odlingen fick markant bättre poäng än den konventionella.
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Fältförsökens svaghet
är Logårdens styrka
Odlingssystemprojekt i gårdsskala kan bidra med
svar på andra frågor än vad traditionell försöksverksamhet kan göra. Båda är viktiga och kan komplettera varandra eftersom styrkor och svagheter är
olika.
Ur ett forskarperspektiv är ett projekt med odlingssystem, som det på Logården, intressant.
Det menade Göran Bergkvist, SLU. Han hade
uppdraget att ge sin syn på hur Logården kan
utnyttjas på bästa sätt nu och i framtiden.
– Mycket handlar om att sätta ner foten, var
hans första råd.
Med det menade Göran Bergkvist att man
måste bestämma sig för vilka frågor inom odlingssystem som är relevanta att ställa och vad
som behövs för att ge svar på frågorna.
Fältförsök är statiska eftersom de följer ett bestämt upplägg,
medan ett odlingssystemförsök kan ändras dynamiskt efterhand.

Blockförsök är statiska
Han drog upp skiljelinjen mellan å ena sidan traditionella långliggande fältförsök och
å den andra odlingssystemförsök som det på
Logården.
– Logårdsprojektets styrka är blockförsökens svaghet.
I långliggande fältförsök undersöks en eller
flera faktorers betydelse som exempelvis gödsling, förfrukt, bearbetning och bekämpning.
Men nyttan av långliggande blockförsök begränsas ändå av kanteffekter, små parceller som
påverkas av den direkta omgivningen och att

förhållanden som till exempel sortval ändras
över tiden. Göran Bergkvist beskrev blockförsöken som statiska i bemärkelsen att det upplägg i försöksdesign man en gång gjort sedan
får följas.

Odlingssystem är dynamiska
Motsatsen är ett odlingssystemprojekt som
Logården. Det är dynamiskt och utvecklas
över tiden efter hand som kunskapen ökar. Där
finns stora ytor, lite kantzoner och förändringar
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Göran Bergkvist framhöll att Logårdsprojektets värde ökar
med tiden i takt med att jord- och växtprover samlas in och
lagras.

i omgivningen fångas upp. Allt detta ger möjligheter till utveckling av odlingssystem i samklang med omgivande jordbruk och med inkludering av faktorer som verkar över större ytor,
till exempel populationer av skadegörare och
nyttodjur. Projekt som det på Logården lämpar
sig inte för att jämföra olika system, eftersom
det saknas upprepningar och eftersom de olika
systemen hela tiden ändrar sig, men kan med
fördel användas för jämförelser av odlingssystem då Logården ingår som ett av flera objekt i
en större studie.

Försök i försöken
Ett tips som Göran Bergkvist levererade var att
göra ”försök i försöken”. Med det menade han
att enklare ett- eller fleråriga blockförsök placeras ut i de olika odlingssystemen på Logården.
Det ger svar på hur skilda odlingssystem svarar på en och samma insats eller åtgärd. Men
fortfarande måste sådana försök utföras på flera
platser för att kunskapen ska kunna generaliseras.
Det sista viktiga rådet var att inte tveka på
värdet i alla insamlade prover och data från
Logården. Växt- och jordprover har ett större
värde än vad man kan ana i den stund då de
ska tas.
– Det är otroligt viktigt med kontinuerliga
värden och arkivprover. Det är faktiskt viktigare att ta ut proverna än att analysera dem.

Fyra slutsatser om logårdsprojektet
1. Projektet kan på vetenskaplig grund bidra med kunskap för utveckling av odlingssystem.
2. Projektet kan ingå som en del i en större helhet vid jämförelser av odlingssystem.
3. Logårdens styrka är blockförsökens svaghet.
4. Kontinuerligt insamlade grunddata och arkivprover viktiga för projektets värde.
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Jordbruk är påverkan
Kor i en naturbetesmark ger mat, biologisk mångfald och växtnäringsförluster på en och samma gång. Ur
ett samhälleligt perspektiv gör jordbruket alltså både nytta och onytta. Jordbruk är påverkan per definition.
Ingrid Rydberg arbetar på Naturvårdsverket
bl a med att analysera miljöeffekter av jordbrukspolitik. I den verksamheten är de 16
miljökvalitetsmålen en bra ram att utgå från.
Det gjorde hon också i föredraget på Logården
eftersom miljökvalitetsmålen har inverkan på
jordbruket och vice versa. Att bedriva jordbruk
går nämligen inte spårlöst förbi.
– Jordbruk är påverkan, slog Ingrid Rydberg
fast.

Åhörarna höll med och ingen verkade ha
någon annan uppfattning.

Missar miljömålen utan jordbruk
Minskar jordbruksproduktionen minskar därmed också påverkan. Men jordbrukets påverkan
kan vara både positiv och negativ. Den negativa påverkan är effekter som övergödning och
bekämpningsmedel på villovägar. Den positiva
Betande nötkreatur är ett viktigt medel för att nå miljökvalitetsmålen nr 13 – ett rikt odlingslandskap och nr 16 – ett rikt
växt och djurliv. Utan svenskt jordbruk är det inte möjligt att
nå de svenska miljökvalitetsmålen.
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Ingrid Rydberg samordnar kontakterna mellan några av SLUs centrumbildningar och
Naturvårdsverket utöver att analysera miljöeffekter av jordbrukspolitiken.

påverkans stora paradnummer är bibehållen
biologisk mångfald.
– Det finna många värdefulla naturbetesmarker som inte klarar sig utan djur och en arbetande lantbrukare.
Av just det skälet är brist på jordbruk ett
problem i Sverige menade Ingrid Rydberg
och berättade vad en kollega kungjort för
henne när hon började sin anställning på
Naturvårdsverket.
– Jag fick höra att vi inte kan klara miljömålen utan ett svenskt jordbruk.
Det var ord som inspirerade henne att kämpa vidare för svenskt jordbruk inom den statliga
centralbyråkratin.

Köttimport och problemexport
Ett betydelsefullt komplement till de 16 miljökvalitetsmålen är generationsmålet. Det anger
inriktningen för omställningen av samhället
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som måste ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Men generationsmålet säger också att de svenska miljöproblemen
inte ska lösas på bekostnad av att vi exporterar
miljöproblem till andra länder.
– Ett mycket viktigt tillägg, noterade Ingrid
Rydberg.
Hon nämnde köttproduktion på hemmaplan kontra import som exempel på hur enkelt det går att göra sig kvitt ett miljöproblem
genom att låta produktion ske i ett annat land
– när eller fjärran. Men om vi importerar köttet så gör vi oss också kvitt möjligheten till ett
landskap som hålls öppet av betande djur.
Hur det jordbruk ser ut, som kombinerar
minskad negativ påverkan med ökad positiv påverkan, förblev en öppen fråga. Dock var Ingrid
Rydberg befriande tydlig i sitt budskap att jordbruk per definition är påverkan, men att matproduktionen trots allt måste ske någonstans.
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Logården under plast
Odlingssystemen på Logården ska fånga upp och väva in många olika utmaningar i framtiden. En tanke
är att låta solcellsdrivna och förarlösa maskiner lösa problemen med markpackning. En annan är att klä in
Logården i plast för att simulera ett varmare klimat.
Björn Roland tog år 2011 över stafettpinnen
som arkitekt och ansvarig för utvecklingen av
Logårdens odlingssystem. Som sådan har han
uppdraget att göra Logården till en plattform
för forskningsprojekt med koppling till jordbruket inte bara i västra Sverige utan också nationellt.

Utmaningar att möta
Det ställer krav på att i arbetet på Logården
möta framtidens utmaningar för jordbruket och
förväntningar från samhället. Björn Roland radade upp en lång lista med 15 punkter som på
ett eller annat sätt bör vävas in i hur odlingssystemen bedrivs i framtiden på Logården (tabell
7).
Hur det ska gå till beskrev Björn Roland
som en mix av innovativa växtföljder, precisionsodling i tid och rum och regelbundna
utvärderingar. Arbetet med att utveckla odlingssystemen på Logården styrs från en referensgrupp som är knuten till Logården.

Packning eller plast
För Björn Roland fanns just nu två utmanande
tankar inför framtiden. Den ena gick ut på att
sköta Logården med lätta, förarlösa och solcellsdrivna maskiner.
– Det skulle kunna minska markpackningen, slog Björn Roland fast.

Björn Roland ansvarar för utvecklingen av Logården.

Den andra tanken gick ut på att simulera ett
framtida klimat.
– Vi klär in hela Logården i plast.
Ett storskaligt växthus över gården kan
visa hur ett varmare framtida klimat påverkar
växtodlingen. Där går det att simulera olika
nederbörd och temperatur. Ökad nederbörd
och otillräcklig dränering oroar många odlare
i västra Sverige redan idag. En jordvärmeanläggning kan dessutom illustrera ett tjälfritt
Västergötland och hur lerorna beter sig när de
inte får frysa sönder. Det är en utmaning för
framtiden som går att visa i förväg på Logården.
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Framtida utmaningar För Logården
År

Utmaning och förväntning

Kommentar

1

Produktion av mat

”… inte lägre krav framöver…”

2

Hållbart nyttjande av åker

”… åkermark är en ändlig resurs…”

3

Produktion av energi

”… konsumtion av fossil energi måste minska…”

4

Anpassning till nytt klimat

”… lantbrukets förutsättningar påverkas av klimatet…”

5

växtnäringsämnen, t ex fosfor, är en ändlig
Hållbar växtnäringsförsörjning ”… flera
resurs…”

6

Hållbar ekonomi

”… även lantbruk måste ha krav på ekonomisk avkast
ning…”

7

Biologisk mångfald

”… lantbruk har stor inverkan på biologisk mångfald och
ett stort ansvar…”

8

Energieffektivt

”… fossil energi allt dyrare och en ändlig resurs…”

9

Recirkulation

”… ändlig växtnäring måste tillbaka till lantbruket…”

19

Attraktionskraft

”… rekrytering av kompetens och arbetskraft…”

11

Nya grödor

”… nytt klimat kan kräva andra grödor…”

12

Ekosystemtjänster

”… lantbruket beroende av att byta biologiska tjänster
med omgivningen…”

13

Nya drivmedel

”… den fossila energin kommer att ta slut, förr eller
senare…”

14

Mjuka värden

” … skapa intresse för lantbruk utanför intern krets…”

15

Resurseffektivt

”… så mycket produktion som möjligt per insatt kapital i
form av energi, växtnäring, mark, vatten…”

Tabell 7. Det finns många sporrande uppgifter att ta sig an för odlingssystemen på Logården.

Odlingssystem och biologisk mångfald – exemplet Logården

37

Vägval för Logården
Vägen framåt för Logården presenterades i en avslutande diskussion som en uppfriskande mångfald av
idéer efter fundering i smågrupper. Utmaningarna
för Logården år 2012 var nästan identiska med de
som fanns 1991 konstaterade några. Andra tryckte
på vikten av analys och att fortsättningsvis ta ut
svängarna i odlingssystemen.

Efter många år med upprepat dålig etablering
av grödorna i det integrerade odlingssystemet
tryckte flera grupper på hur viktigt det är med
”analys och reflektion och att förstå orsakssambanden” i efterhand. Men dålig etablering i ett
odlingssystem kan också vara positivt. Det ger
ny kunskap eftersom ”extremerna alltid ger nya
infallsvinklar”. Den synpunkten gick igen hos
andra grupper som menade att ”Logården inte
ska vara en mönstergård utan visa odlingssystem som är lite skruvade”. I Logårdens odlingssystem ska man alltså inte bromsa i kurvorna.

Tummen upp för visionerna

Kommunicera kunskap

Nya grödor på test

Skruvat eller inte skruvat så är vikten av tajming kärnan i erfarenheterna från Logårdens
integrerade odlingssystem och ”den kunskapen
måste kommuniceras ut” tyckte en grupp.
Annan befintlig kunskap och resultat från
Logården kan också komma till användning.
En idé var att förstå ”varför höstveteskördarna
i Sverige inte längre ökar som tidigare” med
resultat från Logårdens skördeutveckling och
markanalyser. Och angående mark så kom
uppslaget att ”använda Logårdens erfarenheter
i prissättningen av jordbruksmark”.

Röster höjdes också för att Logården borde
testa, skanna och ”odla flera framtidsgrödor”
och exemplifierade med nya arter av bönor,
rotfrukter och oljeväxter. Andra ansåg att de
resurser som redan finns på Logården kunde
användas bättre. Nära till hands låg att effektivare använda de separat dränerade fälten med
provtagningsbrunnar för att ”ta reda på vart
bekämpningsmedel tar vägen” när de hamnat
i fält.
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Björn Rolands visioner om att använda förarlösa och solcellsdrivna maskiner på fälten eller
att plasta in hela Logården fick tummen upp
från flera håll som ”spännande tankar för framtiden”. Medhåll fick också Göran Bergkvists
råd om försök i försöken som en metod att fördjupa kunskapen om enskilda åtgärder i olika
odlingssystem. Mer kunskap om ”mark på både
ytan och djupet” efterlystes dessutom, med
bättre provtagningsmetoder som ett medel på
väg mot målet.
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Friska tankar
De framtida utmaningarna för Logården (tabell
7, sid 37) kommenterades av några grupper som
snarlika de som presenterades vid starten 1991
– ”det var samma utmaningar då som nu”. Men

även om utmaningarna föreföll bekanta är inte
lösningarna kända. Av det skälet fick auditoriet
tänka fritt. Resultatet blev kreativa och inspirerande funderingar som Logården kan ha nytta
av framöver.
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Logården utanför Grästorp i Västergötland donerades till Hushållningssällskapet Skaraborg
redan 1942, men drevs i relativ anonymitet under flera decennier.
I början av 1990-talet väcktes dock Logården ur sin törnrosasömn. Då drogs riktlinjerna
upp för att storskaligt jämföra olika odlingssystem och Logården delades i tre delar med
olika växtföljder:
– ett konventionellt odlingssystem som skulle bedrivas som växtodlingen i området,
– ett ekologiskt system enligt KRAV:s regler vid denna tid,
– ett integrerat odlingssystem, där minskade energiinsatser genom odling utan plog var
en väsentlig del, liksom lähäckar för att gynna den biologiska mångfalden.
I september 2012 förlade KSLA ett seminarium till Logården där resultat och erfarenheter
från försöken redovisades och diskuterades. Denna skrift dokumenterar detta seminarium.
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