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Stundande skördar – sjunkande 

skördar?  
 
 

”HÖSTVETE MOT NYA HÖJDER”  
Helena Elmquist  

www.odlingibalans.com 



Odling i balans 

• Ekonomi och ekologi ”hand i hand” 
• Pilotgårdar 
• Intressenter 
• Projekt     många genom åren 

– växtskydd, biodiversitet, växtnäring, vxt-
näringsbalanser, klimat, energi, markpackning, 
bördighetsfrågor…  

• Det går att förändra 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
OiB projekt som funnits i 20 år. Grundtesen kan sammanfattas i Ekonomi och ekologi i balans, eller hand i hand och vi återkommer till vad det kan betyda. Bygger på nära samarbete med 17 pilotgårdar, diskuterat miljö och produktion, testat olika ideer, utformat ny praxis, följt utveckling under många år, .. OiB samarbetar med ett stort antal intressenter. Projekt i många år …. Växtskydd, biodiversitet, växtnäring, vxt-näringsbalanser, klimat, energi, markpackning, bördighetsfrågor… Det som jag tycker kännetecknar OiB är ”det går att förändra” 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Nära samarbetet med lantbrukarna är grunden i arbetet. Här är bilder på några av dom. Denna bild vill jag visa för att understryka lantbrukarna som är grunden i arbetet. 



17 pilotgårdar 

Per Nordmark 
Södervidinge gård,  Kävlinge 

Växtodling grönsaker 

Ebbe Persson 
Egonsborg, Trelleborg  

Växtodling 

Johan & Torsten Thuresson 
Södergård, Löderup 
Växtodling, svin/nöt,  

 

Sofia & Fredrk Ohlsson 
Norregården, Dalby 

Växtodling 

Eric Wahlin 
Västraby Lantbruk, Helsingborg 

Växtodling, mjölkkor 

Gustav Skygeson 
Stenastorp, Falkenberg 

Växtodling 

Markus Johansson 
Bottorp, Kalmar 

Växtodling, slaktkycklingar 

Patrik von Corswant 
Stafva Gård, Visby 

Växtodling, mjölk, nöt 

Peter Malmström 
Broby, Vadstena 
Växtodling, höns 

Håkan Eriksson 
Wiggeby, Stockholm 

Växtodling 

Urban Brunnsberg 
Tisby, Fjärdhundra 

Växtodling Jarl Ryberg 
Hacksta, Enköping 

Växtodling, betesdjur 

Claes Friberg & Patrik Velander 
Badene, Vara 

Växtodling, svin 

Håkan & Gunnel Wahlstedt 
Hidinge gård, Fjugesta 

Växtodling, svin 
Lena & Christer Sandberg 

Hovgården, Milsbo 
Växtodling, mjölkkor 

Karin & Per-Olof Hilmér 
Bäckens gård, Mellerud 

Växtodling, svin 

Claes & Gunnar Bergstrand 
Fårdala 

Växtodling, mjölkkor 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Här ligger de 17 pilotgårdarna. Växtodlingen är i centrum, med allt ifrån höstvete, potatis, grönsaker, sockerbetor, … etc. men det finns flera gårdar med djurproduktion, gris, slaktkyckling, ägg, mjölkkor, betesdjur, NÄRA SAMARBETE MED DE 17 PILOTGÅRDARNADe 17 pilotgårdarna är fokus. Projektet startade för 20 år sen. De flesta har varit med sen start. Det har skett en omfattande dokumentation på de 17 pilotgårdarna på fältnivå. En del av dokumentationen finns redan från starten. Snabba och direkta kanaler via OiB till beslutsfattare. 



Helhetsperspektivet är centralt!  

Ekonomi &  
ekologi  
i balans 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Helhetsperspektivet är utgångspunkten med växtnäring, växtskydd, markvård, energi, klimat, vattenmiljö, biodiversitet. Det finns många som jobbar med enskilda bitar men OIB arbetar utifrån att alla delar ska vara med. Både konventionella och ekologiska producenter är mer. High net return but also:Low emissions to air and waterMaximal use of manure and waste productsSoil conservation and increased soil fertilityMaximal yield from each unit of implementsLow energy use in total and per unit productRenewable energyBio diversity 



 

Bio-energiproduktio   
energieffektivise  

Effektivt utnyttjande av  
tillförda insatsmedel 

Anpassade åtgärder för 
att minimera 

miljöpåverkan 

Åtgärder för att  
úndvika markpackning 

Säkert växtskydd 

Biodiversitet 

Ett högt N-utnyttjande  
positivt av många skäl 

 
Fosfordamm Dokumentation, uppföljning, analys 

Energieffektivisering och  
bio-energiproduktion 



OiB Styrelse 

• Håkan Eriksson, ordf. Wiggeby gård 
• Torsten Thuresson, v. ordf. Södergård 
• Pär-Johan Lööf, Lantmännen 
• Mats Andersson, Bayer 
• Per Hansson, kassör, Landshypotek 
• Christer Nilsson, Agonum  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



Intressenter OiB 

Presentatör
Presentationsanteckningar
24 stycken intressenter



Hur tar vi höstvetet mot nya höjder? 
Helena: 
 • Hur ser det ut i Sverige? I Europa? I världen? 
• Vad vet vi? 
• Utveckling för olika grödor?  
• Vad är oklart? 
• Vad gör vi? 
• Vad skulle vi kunna göra? 
• Vem behöver göra vad? 

 

 
 



Hur ser det ut i Sverige?  
I Europa?  
I världen? 

 
 

 
 



Den svenska 
odlingen står 

för 0,17 %  
år 2009. SJV 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vete är den vanligaste spannmålsgrödan i världen. Den odlas på overkliga 226 miljoner hektar. Jag vågar inte tänka på hur många fotbollsplaner det blir, men många blir det. 12 procent av vetet odlas i Indien som därmed är det land där vetearealen är störst. Indien följs av Ryssland och Kina. USA kommer på fjärde plats.Den svenska odlingen står för 0,17 procent av världens odling eller 370 000 hektar år 2009.Slår man ut spannmålsodlingen på de fem kontinenterna så odlas mest vete i Asien följt av Europa. //Ann-Marie Karlsson Jordbruksverket

http://jordbruketisiffror.files.wordpress.com/2011/11/vete.jpg


Rosling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– www.gapminder.org/ 
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Stagnerande höstveteskördar 

Causes of yield stagnation in winter wheat in Denmark.  DFJ Report Plant Science no 
147. November 2010. Petersen, J., Haastrup, M., Knudsen, L & Olesen, J.E. 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
En dansk studie presenterade denna bild över skördeutvecklingen. Var tror ni Sverige ligger?



 

Stagnerande höstveteskördar 

Causes of yield stagnation in winter wheat in Denmark.  DFJ Report Plant Science no 
147. November 2010. Petersen, J., Haastrup, M., Knudsen, L & Olesen, J.E. 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
En dansk studie presenterade denna bild över skördeutvecklingen. Vi har ett gemensamt problem med många länder. Där skördarna visar på stagnerande på fler håll. Nu diskuterar flera vilken statistik som ligger bakom denna. Om exempelvis ökning av ekologisk produktion syns i denna bild eller ej. Men det pekar på att detta kanske är fallet. Detta visar på en verklig förändring. 



15 ton Nya Zealand 

• 15 ton ”world wheat record” 2004 
• Nya Zealand 
• Bra management 
• Bra temperatur & vattentillgång 
• Bra solstrålning, kärnfyllnadsperioden 

 
 

 
 



20:20 Wheat ® programme at 
Rothamsted 

• På 20 år komma från 9 ton till 20 ton 

550 kg smartare varje år 
 "the challenge for global agriculture is to grow more food on 

not much more land, using less water, fertiliser and pesticides 
than we have historically done“ UK Chief Scientific Adviser, Sir 
John Beddington, 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Wheat provides a fifth of human calories, but since 1980 the rate of increase in wheat yields has declined. The average farm yield of wheat in the UK is currently around nine tonnes per hectare and the world average is about three tonnes per hectare. The Director of Rothamsted Research Professor Maurice Moloney said: "The purpose of setting ourselves a grand challenge like 20:20 Wheat ® is much more complex than the achievement of the final objective. It also serves as a focal point for effort and a unifying theme for collaborative ventures, which could not be achieved by an individual or a single team". He added, "take NASA's objective to put a man on the moon. This Apollo program not only achieved its goal, but also generated hundreds of new products which are commonplace today including lens coatings on spectacles, integrated circuits for computing, the FAX machine and athletic shoes from Moonboots".



 



 



 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Dvs det är ett nytänk på väg… ”more attention”  



Höstvete skördarna 1965-2011 riket 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

SCB/SJV 

kg/ha 

år 



Vad vet vi?  
Vad är oklart?  

 
 
 



Identifierade faktorer 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Detta projekt har växt fram under flera år. Följande faktorer har identifierats som viktiga. Men nu är frågan om vilka är viktigast och var. Vad kan man förändra? 



 



Management 

Foto Jens Blomkvist 



Växtskyddsstrategi 

Foto Jens Blomkvist 
• Växtskydd ger inge merskörd, förhindrar minskad skörd  
• Använda ogräsmedel med olika verkningsmekanismer (resistens) 



 
• N i rätt mängd vid rätt plats, rätt tid!  
     Ta hänsyn till markens leverans!  
 
• Komplettera gödsla inte för tidigt!  

Vetet har kompensationsförmåga. 
 
• Lägg P vid såtid om marken har lågt P-

innehåll 
 
• ”N-sensorn det bästa tekniksprånget 

som skett den senaste tiden”  
 
 



• För låg genomsläpplighet  ett vanligt problem i svenska 
alvjordar  

 

• Markpackning = dåligt, men h-vete mindre känsligt för 
matjordspackning. 

 

• Såtidpunkten central. Minskade läglighetskostnader, kan ge 
investeringsutrymme. 

 

• ”Slangspridare för att undvika  
      markpackning” 

GOD ETABLERING & MARKPACKNING 
 



UTVINTRING 
• Frostskador, framförallt temperaturen viktig, stora sortskillnader 
• Sortegenskaper kan studeras mha modeller 

Foto Jens Blomkvist 



Skördeutv. H-vete i några län 1965-2012 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Varför drar Skåne iväg så mycket? Minskar man höstvetearealen och lägger den på den bästa jorden? 



Höstvete areal ökat, särskilt i Skåne 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Nej, man ökar andelen höstveteareal i Skåne från 1995 och frammåt. Man näst intill fördubblar höstvetearealen. Så att Skåne fick en skördeökning beror inte på att man lagt höstveteodlingen på de bästa jordarna. Jag gissar på att man satsar mer på höstveteodlingen i Skåne helt enkelt. 



Utveckling för olika grödor?  
 
  

 





Vad gör vi? 
Vad skulle vi kunna göra? 
Vem behöver göra vad? 

 
 



”Höstvete mot nya höjder” 
kunskapsinventering 

Och: Kjell Gustafsson (Agroväst), Cecilia Waldenström, (SLU), Desiree Börjesdotter (Lantmännen Lantbruk), Jarl 
Ryberg, (Hacksta gård), Johan Karlzén, (ordförande i Skånes Spannmålsodlar-förening), Lars Håkansson 
(Västergård, Tågarp, ordförande i Försöksringarnas  Centralstyrelse), Nils Yngveson (HIR Malmöhus), Nils-Gustav 
Nilsson (lantbrukare Skåne-försöken), Per Sandberg (Ordförande Föreningen Sveriges Spannmålsodlarna), Pär-
Johan Lööf (Lantmännen), Peter Malmström (Broby gård), Fältforskningens ämnesgrupper (SLU): Där hittills 
följande personer är tillfrågade; Helena Aronsson, Sofia Delin, Anna-Karin Krijger…. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Projektet Höstvete mot ny höjder startade vid årsskiftet. Många samarbetspartner. Det är framförallt en kunskapsinventering. 



Målet - skördeökning?  

• Vad är önskvärt? 
• Vad är möjligt?  

 

20% ökade skördar inom en 10-årsperiod 
Sverige medel är drygt 6 ton/ha 
120 kg smartare varje år 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
6000 20% 1200 5-års medel Götalands södra slättbygder 7600 0,2 1520 9120 Götalands mellanbygder 6300 0,2 1260 7560 Götaland norra slättbygder 6000 0,2 1200 7200 Svealand slätt 5300 0,2 1060 6360 



Varför detta projekt?  
 

• Tidigare forskning enskilda faktorer 
• Samla och syntetisera befintlig kunskap 
• Identifiera kunskapsluckor – prioriterade k-luckor 
 
• Större utväxling i praktiken av forskningsresultat 
 
• EU direktiv om hållbar bkm-anv 2014 
• Utgå ifrån lantbrukarnas erfarenheter, behov… 

 



HUR? 

• Kunskapsinventering 
 Vad vet vi och vad vet vi inte? 
 Vad efterfrågas av lantbrukarna? 
 Andra länder? 
• Samarbeta  

 Unikt projekt 
  
 

 



Unikt projekt 

• lantbrukare, rådgivare, forskare och handel är 
med i samarbetet 

utbyte & samarbete 



Upplägget 



Minimera kostnad, maxskörd, anpassa 
efter ekonomiskt netto? 



Hur tar vi höstvetet mot nya höjder? 
 
 • Hur ser det ut i Sverige, Europa, världen? Liknande stagnation 

• Vad vet vi?     En del axplock 
• Utveckling för olika grödor?   Andra har lyckats 
• Vad är oklart?    En hel del 
• Vad gör vi?     Kunskapsinsinventering 
• Vad skulle vi kunna göra?   Mer utbyte och syntes 
• Vem behöver göra vad?   Rådgivare, forskare,  

      lantbrukare, handel 
• Kommer vi lyckas?    Ja en bit på väg, absolut 

 

 
 



Utmaningen att hålla balansen?  

• Effektiv! 
• Både miljö och 

ekonomi tjänar på 
att vara effektiv 

 
Det går att producera mer och samtidigt vara miljösmart!   
Ha koll! Var rädd om jorden! Planera! Använd befintliga verktyg! 
Utvärdera! Följ upp!   

Presentatör
Presentationsanteckningar
operera, optimera, organisera) 



 

Tack!  

Foto H. Elmquist 
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