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Första perioden 1975 fram till 1990

•70-talet och början 80-talet präglas av en intensiv produktion
• gynnsamma avräkningspriser och rimliga kostnader
•miljöfrågorna blir efter hand allt mer aktuella 

(Ringsjön, Laholmsbukten och kadmium …….)
• växtodlingen en del i en omfattande animalieproduktion
•betydande resurser för forskning och utveckling

många försök, energi- och industrigrödor ett nytt inslag
•det finns goda utbildningsresurser på olika nivå
• inhemsk avsättning och export via regleringar



Antalet riksförsök (Riksförsök M, heldragen linje) och läns- eller Skåneförsök (Skåneförsök M, 
streckad linje) per fem år i gamla Malmöhus län i Skåne 1981-2015.  



Antal svin i Skåne , olika år

1985 1995 2007

Krist. län 477 441 382 556 269 746

M-län 477 764 388 994 225 583

Summa djur 955 202 771 550 495 329





Aktuell, kunskap kommer från fältförsöken och genom jordbrukardagar.
HIR utvecklas och ”lyfter frågor”. I ökad omfattning större projekt i fält.





Perioden 1990 till 2013 (en lång period med Odling i Balans)

• en begränsad anpassning till 1987 års jordbrukspolitik

- omställning 90 med fokus på att klara ökad konkurrens

• ganska snart en anpassning till EU´s jordbrukspolitik

•mer fokus på ”säkert växtskydd”, Vemmenhögsprojektet

• en fantastisk resa med Odling i Balans, pilotgårdar visar 
vägen för en avvägning lönsamhet  / miljö / hållbarhet

•maskinutveckling och precisionsodling



Perioden 1990 till 2013 (forts.)

• viktiga rådgivningsinsatser via REKO och Greppa Näringen 

• åtgärder för ren luft, rent vatten, markvård och mångfald

• klimatfrågan allt mer aktuell, påverkan resp. näringens egen 
påverkan

• fortsatt debatt beträffande eko och ”konventionell” odling

• växtodlingen möter nya problem: ogräs, markpackning, 
växtföljd …

• i många fall stagnerade skördar, uppåt under senare tid ?
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Viktigt med åtgärder redan på fältet, i hela odlingssystemet, för 

att begränsa behovet för åtgärder i vattenmiljön. En fånggröda 

kan ”brygga över” restkväve till en efterföljande gröda.
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INTENSITET/MILJÖRISK 

Antal ha doser och aktiv substans gram/ha 
 

 Mälardalen  Skånegård 

    

 2001 1,7 839  3,0 2 603 

 2002 2,1 836  4,1 3 955 

 2003 1,5 441  2,8 1 849 

 2004 1,9 436  4,1 3 085 

      

medel 1,8 638  3,5 2873 

 

Hög fyndfrekvens och höga koncentration för prov från gården i 
Mälardalen, (beroende på höga lerhalter med risk för sprickbildning).
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Ofta fler än tio svampbehandlingar, viktigt 

med förebyggande åtgärder och val av en 

säker bekämpnings- / växtskyddsstrategi.



Spridning av stallgödsel och biogödsel för 
kretslopp och bättre N-utnyttjande

• stor andel amm. N

- stor förlust vid spridn.

• bra i växande gröda

• myllning (begr. på lerjord?)

30 m3 = 60 - 70 kg amm. N

cirkulerad gödsel ger en uthållig 

växtnärings- och 

energiförsörjning

80% utnyttjande jämfört med 40%

”sparar” 24 kg N / ha
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Morgondagens frågor och utmaningar, (utan prioritet)

•kan betraktas i kortare och, eller längre tidsperspektiv

•alltmer fokus på hållbarhet, axeln stad-land viktig

- kretslopp av det som lämnar åkern

•stoppa nedgången, vid behov, återskapa bra 
markbördighet

- mullhalt, markfysik och markliv …..

• täckdikning och avrinning ett växande problem

•växtföljder (odlingssystem) som rymmer avbrottsgrödor



Morgondagens frågor och utmaningar, (fortsättning)

•växtskyddsinsatser som kan betraktas som hållbara

•växtodlingsarealen är en fotosyntesyta för mat, foder, 
energi och fiber ….. 

• framtid med det bästa från ”konventionellt”, eko och 
praktiken

•digitalisering som medel för effektivisering / minskad 
belastning ….



Stundande skördar - sjunkande skördar, eller?

• Ett samspel mellan ett stort antal faktorer

- tillgång till sortmaterial, rotdjup och rotvolym

- en mark med bra bördighet

- kontroll växtskydd och växtnäring

- parera klimat / årsmån

- brukaren, hinna med olika moment

• Förändringar krävs för att bryta trenden: 





Jordbrukets klimatpåverkan är inte 
som andras påverkan

Metan från 

djurhållningen

Lustgas 
från kväve

Kol i 
mark

Koldioxid från 
fossil energi

Utsläpp från 
inköpta varor







Viktig, nödvändig,  kunskap för att nå en bred uppslutning



Viktigt att se till helheten - varför band på upptagaren om vi 
kör sönder fälten med fälttransporter?!!

Var går gränsen för att skada 
dräneringsledningarna?



Från rapport SNV, Det framtida jordbruket 2021 
• Jordbruket som energiproducent

• Stimulera vall- energiskogsodling

• Investeringar i markvård (från spannmål)

• Vända befarad minskning av betesdjur

• Initiera FoU för precisionsodling

• Relevanta resultat genom rådgivning

• Öka riskfri användning av avlopps- och 
restprodukter

• Miljöcertifierad produktion

• Teknik och styrmedel för att sannolikt     
nå målen 2021



Jag avslutar med en bild från Skånsk växtodling. Här finns en nära koppling till Birger Håstadius och 
hans framsynta visioner och en företagarnära verksamhet - alltid med bondenyttan för ögonen.

Det är stort att som agronom med storstadsbakgrund få uppleva alla intressanta kontakter, 
utmanande frågeställningar och alla Er erfarna växtodlare.

Ett stort tack för det fina Håstadiuspriset jag mottagit och för Er uppmärksamhet här och nu.


