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Hoten mot marken
Att bevara marken som odlingsresurs när 

förutsättningarna förändras 

Kerstin Berglund, Inst f mark och miljö, SLU, Uppsala

Produktionsförmågan är god i 
svensk åkermark idag! 

- jordarna är unga, 
- ofta näringsrika 
- klimatet är gynnsamt

Men…
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Hoten mot marken är många!

• Erosion (vatten och vind)
• Försaltning
• Markpackning
• Hårdgörning av mark
• Ökenspridning
• Översvämningar och jordskred
• Förlust av organiskt material
• Föroreningar
• Förlust av biologisk mångfald

Hoten mot marken

Bedömning av risken för markförsämring. Soil threat map of Europe summarized for the 
low, moderate and high category of degradation. For the shaded areas, not all threats are 
mapped. (RECARE project, Soil threats in Europe, 2016)
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Hoten mot marken

De största hoten i Sverige är
• Markpackning
• Förlust av organiskt material
• Hårdgörning av mark

I viss mån
• Erosion (vatten och vind)

Hoten mot marken Markpackning

Karta över alvjordar med hög relativ densitet (RND>1). Relative normalized density 
(RND) for European subsoil horizons covering the depth 0.25 – 0.7 m as calculated by 
Eqs. 3ab based on the SPADE8 database (Koue et al., 2008). RND>1 may be 
considered a dense soil. (RECARE project, Soil threats in Europe, 2016)

Ultuna lera
Opackad  Packad
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Hoten mot marken Förlust av organiskt material 
på torvjord

Andelen av markytan som täcks med torvMarkytesjunkning på Bälinge mossar 1908 till idag

Hoten mot marken Förlust av organiskt material 
på mineraljordar

Topsoil organic carbon content 
(g/kg) (LUCAS, JRC)

Mullhalten ökar i svensk 
åkermark!

Ökning sedan 90-talet 
från 2,48 till 2,67 procent 
= en ökning med 7,7 procent

Den tydliga förklaringen är att 
vallodlingen ökat under 
perioden.

Källa: C. Poeplau, M. A. Bolinder, J. Eriksson, M. Lundblad, and T. 
Kätterer. 2015. Positive trends in organic carbon storage in Swedish 
agricultural soils due to unexpected socio-economic drivers.länk till annan 
webbplats, öppnas i nytt fönster Biogeosciences 12, 3241–3251 ss.
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Hoten mot marken Hårdgörning av mark

Totalt under perioden 
1960–2005 har 66 700 
hektar jordbruksmark 
tagits i anspråk då 
tätorterna vuxit (SCB, 
2008).

Arealen jordbruksmark 
som försvunnit vid 
bebyggelse och 
vägutbyggnad under 
perioden 1996–2005
har beräknats till 3 430 
hektar, varav 2 700 
hektar till nybyggnation 
och 730 hektar för 
vägutbyggnader 
(Jordbruksverket, 
2006).

Minskning (%) i areal odlad mark 2000 till 2006 pga av tätorter och vägar 

Hoten mot marken Erosion (vatten)

Vattenerosion ton/ha/år
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Hoten mot marken Erosion (vind)

De mest vinderosionsutsatta 
områdena i Sverige är de 
större mulljordsområdena. 

Antal dagar per år med vindar 
som kan orsaka vinderosion

Hoten mot marken

Vad händer i ett 
förändrat klimat?



7

Klimatet nu….

Relativt hög nederbörd under vegetationsperioden (527 mm)
Tjälen ”hjälper till” med såbäddsberedningen
Risk för blött vid skörd och höstsådd
Vintern håller ned sjukdomstrycket

Klimatet i framtiden?

Vegetationsperioden blir längre
Höjd medeltemperatur
Ökad årsnederbörd (630 mm)

Ökad nederbörd på vintern
Minskad nederbörd på sommaren
Ökad risk för kraftiga regnskurar
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Hoten mot marken
• Markpackning – antagligen ett ökat problem

• Förlust av organiskt material 
- På torvjordar, snabbare oxidation vid högre 
temperatur
- På mineraljordar, beror även på om tillförseln 
av organiskt material ökar eller ej

• Hårdgörning av mark  - beror ej av klimatet

• Erosion (vatten och vind) 
– risk för mer extremt väder med mer erosiva
regn och hårdare vindar

Vad händer i ett förändrat klimat?

Hoten mot marken

Vad händer i ett 
förändrat klimat?

Hur hanterar vi 
förändringarna?
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Fredag 30 maj 2008
Skånska bönder uppmanas spara på vattnet

Tisdag 3 juni 2008
Även halländska bönder uppmanas sluta vattna

Onsdag 4 juni 2008
Vattenstopp slår hårt i södra Sverige

Onsdag 28 maj 2008
Torka hotar i sydost

Torsdag 5 juni 2008
Risk för vattenrestriktioner även längre norrut

Tidningsrubriker 2008

Hur har lantbrukaren det idag?

Tidningsrubriker 2008

Torsdag 21 augusti 2008

Skördeläget värre än på 30 år
Regnet har förstört nästan allt brödvete i Mellansverige 
och nu gror spannmål i fälten. Läget har inte varit lika 

allvarligt på minst 30 år, enligt spannmålshandlare Mats 
Eriksson.

Torsdag 14 augusti 2008

Hans skörd regnar bort
Skörden blir lägre i år. Efter den långvariga torkan 

sätter de kraftiga regnen stopp för tröskningen.

I slutet av juli vände det

“Efterlängtat regn kan rädda skörd”
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Figur A. Höstsådda arealer av spannmål 2003–2012 
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Hösten 2012 - Minsta höstvetearealen på 14 år (SCB)
Utdragna perioder av regnväder under sensommaren och hösten omöjliggjorde 
den planerade höstsådden i stora delar av landet. I Stockholms, Uppsala och 
Västmanlands län har endast omkring en tredjedel av den normala sådden av 
höstvete kunnat genomföras. I Södermanlands, Hallands, Västra Götalands 
och Värmlands län såddes ungefär hälften av vad som är normalt. Endast i 
Skåne och Blekinge län kunde nära nog normala arealer av höstvete sås. Årets 
sådd av höstvete är den lägsta sedan år 1998, som också var ett år med en 
mycket regnig höst. 

Tidningsrubriker hösten 2013
Pressmeddelande från SCB och Jordbruksverket
2013-11-29 

Höstsådda arealer, 2013: Gynnsamt höstväder har gett 
stora höstsådda arealer
Torrt väder i augusti och september medförde att merparten av årets grödor kunde 
skördas tidigt. ……
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Institutionen för markvetenskap, SLU
Ragnar Persson

Hoten mot marken

Utmaningarna är stora!

Men lantbrukarna har 
klarat stora förändringar 
och variationer i både 
väder och vind och politik 
även tidigare!
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Konsekvenser av ändrat klimat

Vegetationsperioden blir längre
Höjd medeltemperatur
Ökad årsnederbörd
Ökad nederbörd på vintern
Minskad nederbörd på sommaren
Ökad risk för kraftiga regnskurar

Stora krav på god dränering för att kunna utnyttja den längre vegetationsperioden

Ökat bevattningsbehov under sommaren 

Ökat behov av att magasinera vatten för bevattning

God markstruktur blir ännu viktigare (bärighet, växtens vattenhushållning, 
utlakning)

Vad göra?

Förbättra markstrukturen
• ”Bra” grödor – fleråriga grödor/vall
• – djuprotade grödor
• – höstsådda grödor
• Återförsel/tillförsel av organiskt material
• Beväxt mark året om – stor vattenförbrukning/torkar upp
• – skyddar marken mot igenslamning/erosion
• Så tidigt

Grundförbättrande åtgärder
•God dränering
•Strukturkalkning på lerjordar 

Undvik att förstöra
•Undvik markpackning
•Minimera antalet körningar
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Var rädd om mullen

Se upp med tunga maskiner och anpassa 
däcktrycket för att minska markpackningen.

Satsa på högre bördighet
för större skördar 
eller ger större skördar 
högre bördighet?

Goda och stabila skördar
med högt utnyttjande av växtnäring och 
bibehållen/ökad mullhalt är det bästa
för både ekonomi och miljö.

Vad göra?

Hoten mot marken

SLUTA BYGG PÅ ÅKERMARK!!

Buy land – they are not making it anymore 
Mark Twain (1835-1910) 
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För framtida generationers välstånd!

VÅRDA DIN JORD 


