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Remissvar från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) gällande 
M2006/4085/Na, rörande Meddelande från Kommissionen, KOM (2006) 231 och Förslag 
till Europaparlamentets och Rådets Direktiv (2006) 232 det s.k. ”EUs Markdirektiv” 
utsänd av Miljö- och Samhällsbyggnadsdepartementet.  
 
 
De lösa jordlagren är den tunna hud varpå den biologiska värld vi känner vilar, oavsett om 
situationen över eller under vattenytan betraktas. De lösa jordlagren är, med några undantag, 
underlag för de fotosyntetiserande växterna, som genom omvandling av solens energi 
producerar syre och materia. Genom dessa processer produceras de första stegen av föda 
jämte det andningssubstrat som är nödvändiga för existens av djurvärlden inklusive 
mänskligheten.  
 
 
Den ovan beskrivna betydelsen av marken och dess lösa jordlager, är av det moderna 
industrisamhället ofta förbisedd, genom att de biologiska processer som där försiggår i 
allmänhet tages för givna. Markens obeständighet som resurs är dock påtaglig. Arealen 
jordbruksmark globalt som historiskt övergivits eller allvarligt försämrats är av samma 
storleksordning som den åkerareal som brukas i dag. Därför är det initiativ som nu tagits av 
Europeiska Unionen (EU) av synnerlig betydelse. KSLA vill med några synpunkter bidra till 
diskussionen om detta initiativ.  
 
Odlingsmarkens, för framtiden bibehållna, vitalitet är inte bara en aktuell fråga i Europa utan 
av utomordentlig internationell vikt. Det är därför betydelsefullt att EU nu tar detta initiativ 
vilket förhoppningsvis kan påverka också länder och regioner utanför EU i riktning mot 
växande intresse för markfrågorna. Många konflikter på den internationella arenan handlar 
både historiskt och i nutid ytterst om möjlighet till försörjning med mat och vatten. Kraven på 
odlingsmarkens produktionsförmåga ökar starkt genom befolkningsökningen, önskemål om 
bättre och mer varierad kost samt efterfrågan på biomassa för andra ändamål än mat och 
foder. Det finns, för olika former av jordbrukande, kvar en del odlingsreserver i bl. a. Afrika 
och Sydamerika. Men ändringar i klimatet och överutnyttjande av vattentillgångarna kommer 
troligtvis att reducera åtminstone delar av dessa resurser. Betydande arealer högvärdig 
odlingsmark exploateras årligen i samband med utbyggnad av bostäder, 
kommunikationsleder, industrier och som en effekt av vattenreglering. Vikten av att 
underhålla markresursen är således växande.  
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En utomordentligt viktig punkt i dokumenten är artikel 15, kapitel IV, i Direktivet, COM 
(2006) 232 som gäller ”Medvetandegörande och allmänhetens medverkan”. Utan tvekan är 
denna process av avgörande betydelse för direktivets genomförande. Då direktivets 
genomförande är av stor betydelse för mänsklighetens lyckliga fortlevnad, måste detta bli en 
för de nationella regeringarna viktig uppgift. Stora krav på acceptans i det politiska och 
administrativa etablissemanget kommer att ställas, samtidigt som stora krav på pedagogik vis-
a-vis allmänheten vid genomförandet kommer att krävas. 
 
KSLA vill fästa uppmärksamheten på att skogsmarken inte omfattas av något större intresse i 
dokumenten, vilka främst behandlar jordbruksmark. Skogsmarkens betydelse i sammanhanget 
får dock icke negligeras. Skogen har bland annat utomordentlig betydelse som vattenrenare, 
erosionshämmare och utjämnare av häftiga vattenflöden. Vidare hindrar träden nederbördens 
häftiga anslag mot marken och minskar risken för erosion. Trädens rötter hindrar, med samma 
positiva effekt, markpartiklar från att slits loss och föras bort. Trädens kronor fångar också 
upp en del av nederbörden. 
 
Träd minskar vindens hastighet och friktion mot markytan, varigenom effekterna av 
vinderosion minskas, såväl genom minskad avgång som ökad deposition. Trädens rötter är 
aktiva i markbildningsprocesser. Genom växttäckets kontinuitet i skogsmark pågår 
markprocesser som inte kan fortgå med intensivare markpåverkan, t.ex. i jordbruket. 
Skogsbestånd i ett helåkerlandskap är precis som åkermark i ett helskogslandskap av 
utomordentlig betydelse för biologisk mångfald. Skogsmarkens vård griper således in i flera 
av de identifierade problemområdena. 
 
I detta sammanhang är det angeläget att peka på betydelsen av ett balanserat betestryck. 
Sverige har av tradition en relativt jämn fördelning av djur på bete, en stor tillgång när det 
gäller hävd av stora arealer naturbeten. I vissa fall med intensiv hållning av sporthästar och 
nöt kan dock slitaget på marken ge varaktiga skador. 
 
I handlingarna nämns inget om den känsliga miljön i fjällvärlden. De på många håll mycket 
täta renhjordarna med hårt betes- och tramptryck kan leda till vegetationsskador och 
erosionsrisk, vilket påverkar värdefulla vattenmiljöer. I sådana känsliga ekosystem – med 
långsam vetegationstillväxt – kan även små skador utvecklas till allvarlig påverkan och 
därmed äventyra uthållig markförvaltning. Mycket av det som här sagts om fjällen gäller även 
för våtmarkar, vilka inte heller omfattas av dokumenten. 
 
En annan fråga som behandlas styvmoderligt, är översvämningar. Översvämningar nämns i 
förbigående, exempelvis i COM (2006) 232, 2006/0086 (COD) punkt 4, men behandlas 
knappast i dokumenten. Översvämningar är i sammanhanget intressanta av två skäl, dels vad 
de beror på och dels vad de orsakar för skador. Översvämningar bör, eftersom de är delar av 
markvården  både som orsak och som verkan, behandlas mer ingående i ett Europeiskt 
markdirektiv. Det är inte möjligt, att här gå igenom alla orsaker till översvämningar. 
Grundorsaken, onormal variation i väderlek, faller utanför dokumenten. Flera av de 
identifierade problemområdena, markpackning av odlingsmark, hårdgörning samt erosion, 
jordskred och föroreningar är dock på ett eller annat sätt involverade i översvämningar,  
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antingen som orsak eller effekt. En effekt som inte berörts är deposition av eroderat material, 
som kan vara både positivt och negativt. Skogs- och våtmarkers betydelse som erosions- och 
översvämningshämmare har berörts ovan. I sammanhanget måste också graden av 
markpackning, utformning av kanal-, avvattnings- och dräneringssystem betonas. 
Tillsammans med skogsmarken bestämmer dessa system den hastighet varmed vattnet 
transporteras genom landskapet. Detta betyder att i ett hårt exploaterat landskap, tätt befolkat, 
skoglöst, avvattnat, markpackat, förorenat och hårdgjort blir översvämningsriskerna 
betydande jämfört med ett glest befolkat naturlandskap. Detta har givetvis betydelse för 
samhällsplaneringen. KSLA vill således framhålla, att översvämningar såväl med avseende på 
orsaker som effekter skall ingå i ett markdirektiv. 
 
Markpackning är en fysikaliskt mycket betydelsefull faktor beträffande markförstörelse. Den 
har inte effekt endast som försämrare av odlingssubstratet utan påverkar också 
erosionsbenägenheten, inte minst genom koncentrerad avrinning i bildade spår, samt den ovan 
diskuterade översvämningsproblematiken, allt beroende på den packade markens försämrade 
permeabilitet. Ökade forsknings- och utvecklingsinsatser är nödvändiga på detta område.  
 
Salinisering och ökenspridning är ingen huvudfråga i Europa även om detta nationellt kan 
vara allvarliga, ex.vis i Ungern och Grekland. Icke desto mindre är det av stor vikt att denna 
typ av markförstörelse tages på största allvar. Stigande temperaturer och oklar utveckling på 
nederbördsfronten kan leda till att frågan blir avsevärt mer betydelsefull än vad den är nu. I 
det sammanhanget måste de långsiktiga effekterna av odling i arida områden noga följas, 
främst beträffande odlingens effekter på saltanrikning i markens djupare delar. 
 
Sammanfattningsvis anser KSLA det vara utomordentligt viktigt att ett markdirektiv initieras 
och vill betona vikten av medevetandegörande, kunskapsinhämntning,  kunskapsutvidgning 
och kunskapsutveckling av ämnet markvård samt samhälleligt genomförande i planering och 
praktik av dessa insikter. 
 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
 
Åke Barklund 
Åke Barklund 
Akademisekreterare och VD 
            
 
      
 


