
 
 
 
 
 
 

Hur förena konkurrenskraft och miljömål? 
Karl-Ivar Kumm, SLU Skara 

Konkurrenskraft antas kräva  
• ≥ lantarbetarelön (≥ 1,4 * lantarbetarelön)  
• ≥ låneränta på investeringar 
    vid troliga priser de närmaste 10-20 åren 
 
Miljömål där jordbruket är särskilt viktigt 
• Begränsad klimatpåverkan 
• Giftfri miljö 
• Ingen övergödning 
• Ett rikt odlingslandskap 
 
 



 
 
 
 
 

Lövträdsplantering på 10 ha åker där jordbruk var 
olönsamt pga arronderingen. Lönsammare än  
gårdsstöd (Skräddarbo, Gösta Hedberg, KSLA 29/10)   

 
Skogsplantering på 400 000 ha 
avställd åker utan skyddsvärde  
skulle inlagra 4 Mton CO2 år 2050 
(Reino Abrahamsson, KSLA 29/10) 
 
400 000  ha nedlagd jordbruksmark + 
260 000 ha ”framtida nedlagd åker” + 
430 000 ha överskottsvall och träda 
(Camilla Tolke, KSLA 29/10)  
 
Med spetsteknik skulle svenskt 
jordbruk kunna öka matproduktionen 
och samtidigt bli klimatneutralt  
främst genom landskapsanpassad 
beskogning av marginell åker. Detta 
förutsätter miljöersättningar som  
beaktar både landskaps- och klimat- 
nytta  (K-I Kumm, NV rapport 6578) 

Begränsad klimatpåverkan 

Gran, poppel och hybridasp 1500-2500 kr/ha/år 
ersättning till jordbruksmark (Eriksson m.fl. , 2011) 
 



 
 
 
 
 
 

Giftfri miljö 
 

• Riskerna med växtskyddsmedel har minskat 
     tack vare minskad användning av riskabla 
     svamp- och insektsmedel 
• Antalet hektardoser har inte minskat  
     främst p.g.a. sämre växtföljder  
     (Miljömålsportalen) 
 
• Antalet hektardoser kan minska genom 

bättre växtföljder, bl.a. spannmål + vall. För 
att förena detta med konkurrenskraft krävs 
i många fall samarbete mellan spannmåls-
gårdar och kreatursgårdar eller mycket 
stora företag (Det framtida jordbruket, NV 
rapport 4755)   

       
 

 



 
 
 
 
 
 

Ingen övergödning 
 

Tillförsel av kväve till havet 

• Problem med övergödning 
      främst i Sydsverige 
• Ammoniakmålet uppnått 
• Hög nitrathalt i grundvatten 
     hälsorisk i vissa områden 
     med intensivt jordbruk 
• Kväve till havet har inte  
     minskat trots avloppsrening, 
     minskad kvävegödsling, mera 
     fånggrödor mm  
     (Miljömålsportalen) 

Med precisionsjordbruk samt energiskog (eller vanliga träd) på utlakningskänslig  
mark kan övergödningen elimineras även om animalieproduktionen ökar betydligt  
i Gsk, Gns, Ss, Gsk och Norrland (Det framtida jordbruket, NV rapport 4755). Träd- 
alternativet skulle kräva miljöersättningar som även beaktar ”Ingen övergödning”. 



 
 
 
 
 
 

Ett rikt odlingslandskap 
 

 
Avgränsning till 
• Bibehålla/förbättra åkermarkens bördighet 
• Bibehålla ≥ 450 000 ha betesmark och öppet variationsrikt odlingslandskap 
      



Investering i animalieproduktion kan förbättra bördigheten  
på djurlösa spannmålsgårdar och göra spannmålsodling ekonomiskt 

uthållbar i ”sämre slättbygder”. Lönsam investering kräver spetsteknik 
och kompensation för svenska särbestämmelser (NV rapport 6578) 

 
 
 
 
 



Hur klara betesmarkerna 
när ”billiga befintliga resurser” sinar?   

Stora besättningar på stora sammanhängande betesmarker 
(NV rapport 6578) 
 

Betesentreprenör som 
klarar små betesmarker 
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Ekonomiskt hållbar mjölkproduktion kan kräva ≥ 150 kor 
(NV rapport 6578). Nyodling av skogsmark kan skapa 

arealunderlag för sådana besättningar även i skogsbygder 
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Mål och exempel på medel för ökad måluppfyllelse 

1) Även mera träd i betesmarker begränsar klimatpåverkan (SJV rapport 2011:21).  
    De skulle bli lönsamma vid miljöersättning baserad på landskaps- och klimatnytta (NV rapport 6578). 



 
 
 
 
 

Mål 
 
Konkurrenskraft (Lönsamhet) 
 
Begränsad klimatpåverkan 
 
Giftfri miljö 
 
Rikt odlingslandskap 
 
Ingen övergödning  

Medel 
 
FoU  spetsteknik 
 
Storleksrationalisering 
 
Spannmål + vall + djur 
 
Betesentreprenörer 
 
Nyodling av skogsmark 
 
Skog på marginalmarker utan skyddsvärde 
 
Precisionsjordbruk 
 
  
 

Mål och exempel på medel för ökad måluppfyllelse 

Tänkbara målkonflikter 
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