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Våra nuvarande odlingssystem är ofta inte hållbara - Ex USA mellanvästern 
Majs och sojabönor på ett ställe, djur på annat och människor på ett tredje
Ett resultat av en optimering med avseende på arbetskraftens produktivitet och 
kortsiktigt ett effektivt användande av insatsmedel. Prokopy et al. (2020)

Hur landade vi här?



Hållbara agroekosystem tenderar att ha positiv påverkan på 
natur-, socialt- och mänskligt kapital medan ohållbara 
system urholkar dessa tillgångar och lämnar mindre till 
framtiden. 

Konceptet hållbarhet kräver inte att alla tillgångar förbättras 
samtidigt.

Ett system som bidrar mer till tillgångarna kan anses mer 
hållbart, men det är troligt att det alltid finns avvägningar så 
att när en tillgång ökar, minskar en annan
Pretty & Bharucha (2014) Annals of Botany 114: 1571–1596.

Vad är hållbart?



1750 - Gunnar Brusewitz. Sveriges Nationalatlas, Jordbruk

Vad som är hållbart förändras över tid



1900 - Gunnar Brusewitz. Sveriges Nationalatlas, Jordbruk

• Bra växtföljder
• Näringscirkulation 

inom gård
• Med tiden blev 

produktiviteten för låg
• Långsam utarmning
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enclosure acts – skiftesreformerEspecially, the former widespread and interconnected meadows got fragmented. The fields grew bigger, as many meadows were ploughed.



1990 - Gunnar Brusewitz. Sveriges Nationalatlas, Jordbruk

• Specialisering
• Beroende av insatsmedel
• Produktiva



Specialiseringens konsekvenser
t.ex. hösteveteväxtföljder

Foto: Göran Bergkvist

• Bördighetsproblem utan djur och vallar
• Ineffektiv resursanvändning (ex Oerke, 2006)
• Näringsobalanser inom landet
• Miljöpåverkan
• Liten motståndskraft mot störningar
• Beroende av insatsmedel. Kraftigt selektionstryck = 

resistens! T.ex. herbicidresistens



Foto: Peter Sylwan

Jordbearbetning som främsta redskap förbrukar 
kapitalet och innebär t.ex. selektion mot några få 
vandrande perenna ogräs och störningsälskande 
ettåriga arter
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Marken ligger bar och det är inte bra för markstrukturen och den långsiktiga bördigeheten – mark ska vara bevuxen



Framtida odlingssystem
…kräva små insatser av direkt kontroll 
och bidra till hållbart jordbruk i alla dess 
dimensioner.

Foto: Göran Bergkvist



Vilket väder ska vi anpassa till?

CMIP6 - Mean temperature (T) Change °C - Near 
Term (2021-2040) SSP2 4.5 (rel.1961-1990) -
Annual (34 models). Regions: N.Europe

Scenario för utsläpp = SSP2 4.5 (medel)

Nederbördens modellerade fördelning under året över tiden
- grönt=ökad nederbörd, rött=minskad nederbörd
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Change in soybean potential yield (not considering trafficability) in Sweden. Only actual arable land is taken in 
consideration. On the left, 2000-2018 baseline yield using observed weather. On the right, simulations for the 

2040-2060 period, with an increase in 2ºC in temperature. In this case, the maximum yield increment is minimal 
(~10 to 15%), but the big difference is that the actual low-yielding areas will have a better yield potential. Despite 

the increase in temperature, yields are limited by water availability during summer months.

2000-2018 2040-2060Nya grödor Sojaböna
Marcos Lana et al., opublicerat



Slutsatser angående klimatförändringens 
påverkan
• Ändrar vilka grödor och odlingssystem som är mest gynnsamma, fler 

möjligheter.
• Temperaturen kommer att öka och med den vattenbehovet. Spara 

vatten till sommaren.
• Mycket nederbörd under perioder med liten tillgång på ljus ställer krav 

på att hålla marken bevuxen (skyddad) under vintern. 
• Svårigheter att etablera grödor både höst och vår pga blöta 

förhållanden. Anpassa odlingsteknik och grödval.
• Sommartorka begränsande. Undvik grödor med stort vattenbehov 

under sommaren eller bevattna
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Vallen i växtföljden bygger naturkapitalet
Kan den också vara lönsam och bygga socialt och mänskligt kapital?
Se Tidåker et al., 2016 JTI-rapport 2016, Lantbruk & Industri nr 445. pp. 69.

OBS!
y-axeln startar
från 2000

Bergkvist G., & Båth, B. 2015. Aspects of Applied Biology 128, 133-139.

Havrens kärnavkastning 
tre år efter vall beroende 
på växtföljd och 
växtföljdsomlopp
Genomsnitt av 0, 40, 80, 
120 kg N/ha



Vall i växtföljden
Viktigaste bidraget till funktionell biodiversitet
• Ökar avkastningen hos övriga grödor i växtföljden
• Tar bort de mest olönsamma ettåriga grödorna ur växtföljden
• Minskar användning och kostnader för insatsmedel per producerad vara
• Bevarar effektivitet hos insatsmedel
• Skyddar omgivande ekosystem
• Ökar jämviktsmullhalten



Hur kommer vallen in i växtföljden?
• Idisslande djur fördelas jämnare över landskapet
• Idisslande djur äter mer vallgrödor och mindre spannmål
• Enkelmagade djur får del av protein och energibehov från vallgrödor –

biofraktionering
• Vallgrödor används för biogasframställning och rötrest till gödsel
• Affärsmodeller och politik för hållbar livsmedelsproduktion

Notering: För mycket djur och vall har sina speciella problem och 
lösningar i andra delar av landskapet.



Koncept för att adressera framtidens utmaningar
- bygga kapitalet

Ekologisk odling
Principer för ekologisk odling: Hälsa – Ekologi – Rättvisa – Förvaltning
https://www.ifoam.bio/en/organic-landmarks/principles-organic-agriculture
• Definieras utifrån produktionsregler och kan ge mervärde på marknaden
• Adresserar natur-, socialt- och mänskligt kapital
• Löser odlingsproblem huvudsakligen via goda växtföljder
• Tendens till ökat beroende av insatsmedel
• Liten avkastning
• Beroende av mekanisk bearbetning, selektion av ogräs toleranta mot störning. 

https://www.ifoam.bio/en/organic-landmarks/principles-organic-agriculture


Koncept för att adressera framtidens utmaningar
- bygga kapitalet

Conservation agriculture (CA) Bevarande
Tre principer (FAO, 2015. http://www.fao.org/conservation-agriculture/en/):

• Minimal jordbearbetning

• Kontinuerlig marktäckning – gröda, mellangröda eller växtrester

• Varierad växtföljd



Hur påverkar CA kapitalet?
• Bättre infiltration och mindre avrinning ger stor framgång i torra 

områden
• Marken bevuxen eller täckt – minskad erosion och förluster av näring
• Ger, tack vare glyfosat, möjlighet för hantering av herbicidresistens 

genom ökad fröpredation, mellangrödor och vårgrödor istället för bara 
höstsådd – t.ex. renkavle i jämvikt

• Möter det förändrade klimatet genom odling av mellangrödor, ökad 
infiltration, men kan ”tvinga” till vårsådd (kladdar)

• Mindre arbetskraftsbehov under högsäsong
• Glyfosatberoende
• Kopplar huvudsakligen till fältnivån och naturkapitalet



Är ytlig bearbetning en ersättning för glyfosat?
Kemiska ersättare möjliga, men verkar inte ligga i tiden.





• Minimera jordbearbetning
• Hålla marken täckt
• Maximera antalet arter av djur och växter
• Integrera djur och växtodling

Regenerativt jordbruk

Ursprung: 
“The Rodale Center” på 1980-talet
Drivkrafter: 
Frivilliga organisationer (t.ex. The 
Nature Conservancy, GreenPeace)
Stora multinationella företag (t.ex. 
Danone, General
Mills, Kellogg’s, Patagonia)

Koncept för att adressera framtidens utmaningar
- bygga kapitalet





Hur påverkar regenerativt jordbruk 
kapitalet?

• Marken bevuxen – minskad erosion och förluster av näring
• Oftast ekologiskt vilket förmodligen innebär mer mellangrödor, vall och vårsäd 

än CA
• Integrering av husdjur och växtodling medför vallar
• Stor potential för förbättring av dåligt fungerande jordar
• Stort fokus på markbördighet medför att onödigt mycket näring kan byggas in 

i jorden om den redan är välfungerande = miljökostnad
• Biostimulanter och dyra analyser (nytta?), tveksam kunskapsbakgrund
• Adresserar natur-, socialt, och mänskligt kapital



Agroekologi (FAO)

• Vetenskap som studerar samspel inom agro-ekosystemet
• Odlingsmetoder som syftar till hållbara och stabila skördar
• En social rörelse som lyfter fram jordbrukets 

multifunktionella roll, social rättvisa, naturens egenvärde 
och stärker den ekonomiska livskraften på landsbygden. 

Populärt i EU ”Green deal”. Läs ”Farm to Fork”
Det är till detta forskningsmedel går



1. Kretslopp
2. Minska insatser
3. Jordhälsa
4. Djurhälsa
5. Biodiversitet
6. Synergi
7. Ekonomisk diversifiering
8. Samproduktion av kunskap
9. Sociala värden och dieter
10. Rättvisa
11. Förtroende mellan producenter och konsumenter
12. Starka institutioner (som stödjer familjejordbrukare)
13. Delaktighet (producenter och konsumenter är delaktiga i beslut)

Agroekologi (FAO) – Präglar EUs politik
13 principer (Wezel et al. (2020) Agron. Sustain. Dev. 40: 40)



Wezel, et al. (2020) Agron. 
Sustain. Dev. 40: 40

Ökad resursanvändningseffektivitet

Ersätt insatsmedel med ekologiska tjänster

Planera jordbrukssystem för optimal användning av lokala resurser

Utveckla livsmedelssystemen med bra koppling mellan konsumenter och producenter

Bygga ett globalt livsmedelsystem baserat delaktighet, lokal anpassning, likvärdighet och rättvisa



Framgångsrikt exempel 
på agro-ekologisk 
omplanering
Ex. Intensive silvopastoral systems 
in Latin America

Gynnar bönder och miljön, men skyddar
inte de återstående vilda skogarna

Land sparing vs land sharing problem

Photo: Fernando Uribe, CIPAV.

Murgueitio, E. (2011) For. Ecol. Manage. 261, 1654–1663
Kremen (2020). Emerging topics in Life Sciences 4, 229-240.



Exempel på hur vi arbetar med agroekologisk transformering
Traditionell växtföljd = ris-ris-träda år efter år

Photo: La Nguyen ICRAF



Photo: La Nguyen ICRAF

Befolkningstillväxt–
Permanent jordbruk på sluttande mark



Photo: La Nguyen ICRAF

Perenna komponenter i odlingssystem med ettåriga grödor är 
nyckeln till agroekologisk transformering till hållbart jordbruk 
- t.ex. Gräsremsor till foder längs konturerna



Photo: La Nguyen ICRAF

Do, V.H, La, N., Mulia, R., Bergkvist, G., Dahlin, A.S. , Nguyen, V.T,  Pham, 
H.T. and Öborn, I. (2020) Fruit tree-based agroforestry systems for
smallholder farmers in northwest Vietnam—a quantitative and qualitative 
assessment. Land 9, 451; doi:10.3390/land9110451



Exempellandskap i Son La Vietnam

Photo: La Nguyen ICRAF



Slutsatser angående framtidens odlingssystem
• Jordbruks- och odlingssystemen behöver ständigt förändras för att 

adressera nya utmaningar kopplade till hållbarhet.
• Klimatförändringarna innebär ökade möjligheter och utmaningar. 

Anpassningar kopplade till vattenhushållning och odlingssystem måste 
ske.

• Ekologisk kunskap behöver integreras bättre med tekniska lösningar
• Lokalanpassa jordbruks- och odlingssystem, inklusive koppling till 

samhälle
• Alla steg i värdekedjan måste engageras för att det hållbaraste 

jordbruket ska bli mest lönsamt på kort sikt.
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