
Nedlagd jordbruksmark – en resurs i klimatarbetet? 
 
Kan odling av energigrödor på nedlagd jordbruksmark hjälpa oss att nå våra 
klimatmål? Det var den övergripande frågan för det seminarium som KSLAs 
energikommitté arrangerade den 29 oktober 2013. Svaret blev väl inte helt 
entydigt, närmast ett ”kanske”. Lönsamheten är avgörande – och den styrs i sin tur 
av EUs jordbruksstöd och de globala priserna på fossila bränslen – som i sin tur 
alltmer påverkas av de ökande volymerna skiffergas som nu utvinns i USA. Ja, 
seminariet illustrerade tydligt att frågor om klimat och energi alltid är både 
lokala och globala samtidigt.  
 
Det finns åkermarker i Sverige som inte används – och de kommer att bli fler i 
framtiden, inledde Camilla Lagerkvist-Tolke vid Jordbruksverkets klimatavdelning.  
Men det är svårt att exakt säga hur stora arealer det handlar om. Vi har ungefär 250 000 
hektar vall ”för mycket” om man jämför med antalet djur i Sverige.  Vi har 177 000 
hektar träda – varav kanske hälften ingår i växtföljden, resten är troligen mer eller 
mindre nedlagd jordbruksmark.  
 
Till detta kommer 260 000 hektar åkermark som kan komma att läggas ner de 
kommande 40 åren, enligt en utredning som SLU gjorde för några år sedan.  
 
Sedan har vi marker som inte längre klassas som jordbruksmark, det finns ca 100 000 
hektar relativt nyligen nedlagd jordbruksmark, 72 000 ha nedlagda beten och 220 000 
ha äldre nedlagd jordbruksmark (>20 år). De största arealerna finns i norra Sverige.  
 
Det finns inga legala hinder för att odla energigrödor på de här markerna, fortsatte hon. 
Det kan vara ettåriga grödor som hampa, rörflen och sockerbetor, men det går också bra 
med fleråriga grödor som energiskog, hybridasp och poppel för att få EUs gårdsstöd. För 
biodrivmedel finns det dock vissa begränsningar om produktionen tränger undan 
livsmedels- och fodergrödor.  
 
Lönsamheten är central för den fortsatta utvecklingen, menande hon. Är det tillräckligt 
bördiga marker? Är de tillräckligt stora och ligger de tillräckligt bra till? Vad kostar det 
att ställa i ordning marken, t.ex. dika och ta bort stubbar? Kanske är det lönsammare att 
plantera skog än att odla energigrödor?  Och hur blir det med konkurrensen från fossila 
bränslen och från den globala marknaden?  
 
Enligt den så kallade Färdplan 2050 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp alls av 
växthusgaser år 2050, berättade Reino Abrahamsson, Naturvårdsverket. Enligt det 
underlag som Naturvårdsverket nyligen presenterade för regeringen finns det tre 
parallella vägar vi måste gå för att nå det här målet: 

1. Minska utsläppen rejält, helst halvera dem. Det är det allra viktigaste. 
2. Öka inlagringen av kol, framförallt i skog. 
3. Satsa på åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser i andra länder. 

 
Dessutom behövs det en kraftfull satsning på ny teknik.  
 



Jordbruket kan i viss mån kompensera sina egna utsläpp av metan och lustgas genom att 
odla energigrödor och öka kolsänkan. Och den del av utsläppen som kommer från 
köttproduktion kan reduceras med en differentierad klimatskatt på kött.  
 
Naturvårdsverket tycker också att vi ska skydda mer skog i Sverige – det ger en ökad 
kolsänka under en ganska lång period, samtidigt som det gynnar andra miljömål, som 
biologisk mångfald, menade han. Men klimatnyttan av att skydda skog är inte evig, efter 
ett tag blir det en balans, där kolinbindningen i träd är lika stor som utsläppen av 
koldioxid när döda träd bryts ner.  
 
Skogarna kan också binda mer koldioxid med en bättre skogsskötsel. 
 
Skogsodling på nedlagd jordbruksmark ger en ökad kolinbindning och ökad möjlighet 
att i framtiden substituera fossila bränslen. Det är bra. Återvätning av organogena 
marginalmarker kan också vara bra, eftersom markens läckag av koldioxid och lustgas 
då minskar – samtidigt är det positivt för andra miljömål, avslutade han.  
 
EUs gemensamma jordbrukspolitik påverkar vårt utnyttjande av jordbruksmarkerna, 
sade Hans Rolandsson, Lantbygdsdepartementet. Jordbrukspolitiken har dock inte 
något specifikt fokus på marginalmarker i dag och det får den inte heller i den nya 
stödperiod som startar om något år. Jordbrukets andel av EUs budget kommer då att 
minska något. Det kommer också att ske en omfördelning mellan länder och inom 
länder. Långt ifrån allt är klart i dag, men gårdsstödet kommer att förändras en del – den 
absoluta merparten ska dock även i fortsättningen vara frikopplad från produktionen.  
Det kommer att ställas krav på s.k. förgröning av jordbruket, med mer diversifierade 
grödor och att fem procent av arealen ska brukas med ekologiskt fokus.  
 
Miljövännerna är marginalmarkernas bästa vän, sade Svante Axelsson, 
generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. Han var inte så säker på att vi har ett så 
stort överskott av jordbruksmark i Sverige. Världens jordbruk ska styras av 
agroekologiska principer och i Sverige ska vi ha ett ekologiskt jordbruk.  Det kommer då 
att behövas större arealer än i dag och då är all åkermark en potentiell resurs.   
 
Vi måste minska konsumtionen av kött, men vi ska samtidigt erkänna att det finns en 
målkonflikt. Betesdjur ger utsläpp av växthusgaser, men skapar samtidigt värdefull 
biologisk mångfald.   
 
Man ska också tänka globalt, menade han. Det är bättre att vi odlar raps på svenska 
marginalmarker än att vi importerar palmolja från skövlad regnskogsmark, menade han.  
 
Ser man på de olika prognoser som bland annat Energimyndigheten gör så behöver 
Sverige producera mycket mer biomassa om vi ska klara båda våra klimatmål och få 
tillräckligt med råvara till den nya bioekonomin, sade Anna Lundborg, 
Energimyndigheten. Vi kan öka användningen av stubbar och grot, vi kan öka uttaget av 
klena träd i röjningar, men vi kommer säkert också att behöva råvara som odlats på 
marginell jordbruksmark. Om man bara ser till energibalansen, så är då trädgrödor 
trevliga då. Samtidigt är ved en lite bökig råvara, som passar bäst till värmeproduktion – 
ska man använda ved i kemisk industri tappar man mycket energi.  
 



Vi hade en Peak demand på fossil olja i Västeuropa 2006, sade Per Erlandsson, 
Lantmännen Energi. Efterfrågan minskar nu eftersom vi får alltmer energieffektiva 
fordon samtidigt som vi har stark urbanisering. Dessutom ökar användningen av 
biodrivmedel.  
 
Biodrivmedlen ska alltså slå sig in på en minskande marknad – dessutom i en hård 
konkurrens. Då räcker det inte att vara grön, biodrivmedel måste vara minst lika bra och 
minst lika billiga som dagens fossila bränslen. För att utvecklingen ska ta fart krävs en 
tillväxt i ekonomin, konkurrenskraftiga produkter och långsiktiga, konsistenta 
spelregler från samhället. Samt en politik där den som åstadkommer en miljöskada 
också ska betala för skadan (Polluter Pays Principle). 
 
Seminariets avslutande del handlade om markägarna och hur de ser de på sina 
marginalmarker.  
 
Sätuna har i dag 650 ha åker och 1 100 ha skog, berättade Agneta Borgenstierna, vd, 
och Per Erik Mård, skogvaktare.  Gården, som drivs som ett aktiebolag, ligger ett par 
mil norr om Uppsala. Temat för deras presentation var Åker – skog, tur och retur.  
 
Under perioden 1949 till 1958 planterades många gamla torpställen igen med gran, 
berättade de. Det blev totalt drygt 100 hektar.  
 
I samband med Omställning 90 blev det en andra omgång med igenplanteringar. På 
40 hektar planterades salix, på 145 hektar blev det skog. Man testade då ett flertal olika 
trädslag, bland annat vårtbjörk, glasbjörk, frambjörk, fågelbär, hybridasp, balsampoppel, 
ek, alm och lind. Det sattes också en del barrträd, som gran, svartgran, sitka och 
douglasgran. Hybridaspen har imponerat, berättade de. På den bästa ytan har den 
producerat 600 kubikmeter på 22 år!  
 
Så mycket retur har vi inte ännu, avslutade Agneta, apropås titeln på föredraget. Men vi 
har återställt en del arealer till åker. Vår erfarenhet är att det är dyrt, även om ekonomin 
kanske är lite bättre när det finns efterfrågan på stubbarna. En annan kostnadspost är 
att skörden blir låg de första åren.  
 
Detta är min lekstuga, vittnade Gösta Hedberg, och visade bilder på sina 
skogsplanteringar på gården Skräddarbo utanför Sala. I slutet av 1980-talet bestämde 
han sig för att lägga igen jordbruket. 10 hektar planterades med vårtbjörk, hybridasp 
och hybridlärk i olika planteringsavstånd efter rekommendationer från SLU.  
 
För några år sedan gjorde han en kalkyl och räknade fram det ekonomiska nettot för 
olika trädslag om skogen skulle avverkas, flisas och köras till värmeverket i Sala. Bäst ut 
kom hybridasp, med ett värde, efter avdrag för kostnader för plantering och 
markbehandling, på nästan 160 000 kr per hektar. Tätt efter kom hybridlärk, medan 
vårtbjörk och gran hamnade avsevärt lägre – värdet blev bara 30 till 40 procent av 
hybridaspens. För hybridasp förräntade sig planeringskostnaden med sju procent om 
året!  
 



En bra etablering är A och O, berättade han. Hela området stängslades in med ett fem-
trådigt elstängsel och marken behandlades mot ogräs och klipptes sedan i flera år för at 
hålla nere konkurrerande ogräs och hålla borta sorken.   
 
Markägare föredrar energigrödor som har kort omloppstid, är lågväxta och som kan 
skötas med den ordinarie maskinparken. Det visade en studie vi gjorde för några år 
sedan, berättade Karl-Ivar Kumm, docent vid SLU. Säker avsättning var också viktigt, 
 
I en annan studie som han presenterade undersöktes markägarnas inställning till att 
plantera skog på nedlagd åker. Den var ganska negativ. Man ville inte lägga igen 
förfädernas marker. Man ville inte binda upp markanvändningen för lång tid. Och om 
man skulle sätta skog, så var löv bättre, med hänsyn till grannarna.  
 
Han redogjorde också för en studie där tio fastighetsmäklare fick värdera en tänkt 
fastighet som låg i olika sorters närlandskap. Ett hus i en granplantering betingade då ett 
avsevärt lägre pris än samma hus som låg i ett kombinerat beteslandskap med inslag av 
träd.  
 
Den avslutande diskussonen leddes av seminariets moderator Harald Svensson, 
Jordbruksverket. Några nedslag:  
 

• Vi kan ha så mycket som 800 000 hektar jordbruksmark för mycket i Sverige i 
dag. 

• Varför ska bioenergi odlas på den sämsta jordbruksmarken, den som inte ens 
lönar sig att bruka i dag? 

• Det reala priset på vete har sjunkit med 0,5 till 1 procent per år under hela 1900-
talet. Virke har ungefär samma fallande prisutveckling.  

• Skiffergasen kan snabbt rita om hela världens energikarta.  
• Det är osannolikt att vi får några snabba prisökningar på energi 
• Vi får allt färre djur i jordbruket, det är därför vi får marginalmarker som inte 

längre behövs i produktionen.  
• Efterfrågan på bioenergi för att producera av värme ökar inte längre i dag. 

 


