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Förord

Biologisk mångfald och lantbruk – till nytta för varandra

Den biologiska mångfalden i odlingslandskapet är i fara. Från att ha berikat landskapet
med nya miljöer har jordbrukets utveckling sedan mitten av 1900-talet gått i motsatt
riktning. Över 2 000 vilda växt- och djurarter knutna till det svenska odlingslandskapet
finns på rödlistan och riskerar att försvinna på sikt. Fågelinventeringar i Sverige och
övriga Väst- och Nordeuropa visar att även många vanliga fågelarter som till exempel
sånglärka och ladusvala minskar kraftigt.
Ekologiska lantbrukare har goda förutsättningar att bidra till att vända den negativa
trenden. Med höga miljöambitioner, fokus på naturgivna resurser och sitt beroende av
medhjälpare som rovinsekter, humlor, daggmaskar och dyngbaggar för att jordbruket
ska ge avkastning, har de all anledning att värna om det vilda växt- och djurlivet. Vid en
jämförelse av driften på tre typgårdar före och efter omläggning till ekologiskt lantbruk
visar det sig att de flesta av förändringarna är positiva för biologisk mångfald. Orsaker
är bland annat att användningen av kemiska bekämpningsmedel upphör, anläggande av
en växtföljd med mer vall som roterar på alla skiften, samt i två fall större betesareal.
Men det finns också frågetecken kring det ekologiska lantbrukets förmåga och möjligheter att bevara biologisk mångfald. Vad händer till exempel med fältfågel och fältvilt
när vallar, trädor och dikesrenar slås av under den känsliga perioden i maj-juni? Hur
löses bäst en sådan målkonflikt mellan å ena sidan ogräsbekämpning, å andra sidan
viltvård?
För att hantera den typen av komplexa frågor krävs en ökad samverkan mellan forskning, rådgivning och lantbrukare, men också mer tvärvetenskaplig samverkan mellan
rådgivare och forskare inom olika discipliner i lantbruket och naturvården. Mer om hur
det kan gå till samt om det ekologiska lantbrukets potential att bidra till en ökad biologisk mångfald i odlingslandskapet finns att läsa i denna skrift ”Biologisk mångfald
i ekologiskt lantbruk”. Skriften är framtagen inom projekt Biologisk mångfald i ekologiskt lantbruk med finansiell hjälp av det svenska miljöprogrammet för jordbruket.
Projekt Biologisk mångfald i ekologiskt lantbruk är ett samverkansprojekt mellan en
rad olika organisationer delaktiga i utvecklingen av ekologiskt lantbruk och naturvård.
Syftet är att främja biologisk mångfald i ekologiskt lantbruk genom ökad kunskap,
dialog och samarbete mellan näring, forskning, beslutsfattare och ideella naturvårdsorganisationer. Projektet startade 1998 och avslutades 2002. Läs mer på projektets hemsida www.cul.slu.se/biodiv, eller kontakta Olle Kvarnbäck, Hushållningssällskapet tel:
018-56 04 31.

Ett ömsesidigt beroende råder mellan lantbrukaren och ett artrikt växt- och djurliv. Ett
beroende som vårdas med olika ambitioner och
förutsättningar på olika gårdar.

Riccardo Bommarco

Vanliga argument för att bevara och stärka odlingslandskapets biologiska mångfald är att den är vacker,
intressant och en del av vår kulturhistoria. Ofta framhålls också att vi har ett moraliskt ansvar gentemot de
arter som lever i odlingslandskapet. Mer sällan berörs
den fråga som gissningsvis ligger de flesta lantbrukare
närmare: Vad har jag för nytta av biologisk mångfald?
Lantbrukets beroende av biologisk mångfald är mer
grundläggande än vad många i förstone tänker på. Det
handlar inte i första hand om miljöersättningar för
skötsel av betesmarker, utan om att mångfalden av mikroorganismer, markdjur, växter, etc. är en direkt förutsättning för produktiva åkrar, växtförädling och annat
som lantbrukare är beroende av för att kunna producera
de produkter som marknaden efterfrågar.
Samtidigt är mångfalden beroende av lantbrukarens
markanvändning, val av gröda och odlingsmetoder.
Utvecklingen av de areella näringarna – jordbruk,
skogsbruk och fiske – är av avgörande betydelse för den
biologiska mångfaldens framtid.

Ekologi i lantbrukets tjänst
Lantbrukaren drar i sitt dagliga värv nytta av en rad så
kallade ekologiska tjänster för ett fungerande lantbruk.
Sedan mitten av 1800-talet har stora forskningsresurser satsats på att försöka komplettera och ersätta dessa
ekologiska tjänster med bland annat kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel, samt förädling av sorter
som till exempel inte är beroende av insektspollinering.
Framväxten av ekologiskt lantbruk kan ses som en
reaktion mot denna utveckling. Varför försöka ersätta

14-prickig nyckelpiga som fångat en bladlus – ett exempel
på ekologi i lantbrukets tjänst.

Ekologiska tjänster till nytta för lantbruket
Förteckning av tjänster och vilka organismer som gör jobbet.
Tjänst

Vilka gör jobbet?

Fotosyntes

Alla gröna växter och alger

Pollination

Bin, fjärilar, skalbaggar och andra pollinerande insekter

Fixering av kväve från luften

Ärtväxt-bakterier

Nedbrytning av växtrester

Maskar, kvalster, nematoder, svampar, bakterier etc.

Nedbrytning av mockor

Dynglevande insekter, till exempel dyngflugor, dyngbaggar, samt ovanstående

Mineralisering av näringsämnen

Bakterier, svampar, nematoder, protozoer etc.

Förhindrande av jorderosion

Växter med välutvecklat rotsystem eller tätt växtsätt

Hämmande av parasiter på husdjur

Tanninrika växter, till exempel käringtand

Reglering av svampsjukdomar på växter

Markmikroorganismer etc.

Reglering av skadeinsekter

Rovinsekter, till exempel jordlöpare, spindlar, nyckelpigor etc.
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Biologisk mångfald – mått på naturens variation

Odlingslandskapet och mångfalden förr och nu

Biologisk mångfald innebär variationsrikedom bland levande
organismer av alla ursprung (inklusive landbaserade, marina
och andra akvatiska ekosystem) och de ekologiska komplex
arter, mellan arter och av ekosystem (Artikel 2 i Rio-konventionen om Biologisk mångfald). Biologisk mångfald omfattar
både vilda och domesticerade växter och djur.
Den biologiska mångfald som vi idag har i våra ekosystem
är ett arv från evolutionen. Fyra miljarder år av utveckling
har givit oss en natur så komplex och variationsrik att vi bara
börjat lära känna den. Merparten av jordens arter återstår
att upptäcka, om de får finnas kvar. Utdöendehastigheten
är för närvarande cirka 100 gånger snabbare än tillkomsten
av nya arter. Om denna takt håller i sig beräknas artantalet
på jorden ha minskat med 50-90 procent vid nästa sekelskifte.
Störst är minskningen i tropiska områden där också de
artrikaste ekosystemen finns. I internationell jämförelse är
Sverige ett artfattigt land, främst beroende på vårt nordliga

Olle Kvarnbäck

läge

Artrik beteshage på Ljusterö, Uppland.
de ekologiska tjänster som naturen erbjuder när man
istället kan lära sig utnyttja dem på ett bättre sätt?
Vissa av dessa ekologiska tjänster eller funktioner
utnyttjas idag medvetet i den ekologiska odlingen. Ett
exempel är den omfattande odlingen av ärtväxter som
med sin kvävefixerande förmåga ingår som en självklar
del i de flesta växtföljder.
Hur många eller vilka arter som behövs för att upprätthålla och stärka de naturliga och ekologiska tjänsterna har vi idag i de flesta fall endast vaga begrepp om.
Det är först på senare år, i takt med ökat miljömedvetande, som forskningsmedel har satsats på att utveckla
kunskapen kring vilka funktioner olika arter har i produktionen av dessa tjänster.
Det finns givetvis också målkonflikter mellan
odlingen och det vilda växt- och djurlivet. Ogräsen i
åkern konkurrerar med grödan och minskar avkastningen. Åkerholmar och öppna diken, viktiga miljöer

för biologisk mångfald, utgör odlingshinder. Hur
betydande målkonflikterna verkligen är varierar dock
från fall till fall och har sällan ifrågasatts då naturvårdstänkande i lantbruket är relativt nytt. Främst är
det enskilda arter som ställer till problem som åkertistel
och havrebladlus, medan övriga arter är mer harmlösa
eller till och med gynnsamma för odlingen.
Historiskt har målsättningen i lantbruket varit att
hålla fälten rena från ogräs. Utvecklingen av det ekologiska lantbruket har dock öppnat upp för ett nytt tankesätt där målsättningen snarare är att hålla ogräs och
skadegörare på en hanterlig nivå så att de inte inkräktar
för mycket på skörderesultatet.

Var det bättre förr? När det gäller den biologiska mångfalden tyder mycket på att så var
fallet. Med vissa undantag har det moderna
lantbruket hittills haft svårt att samsas med ett
artrikt växt- och djurliv.
Fram till och med 1700-talet finns det skäl att tro att
jordbruket huvudsakligen ökade den biologiska mångfalden i vårt skogrika land. Genom boskapsskötsel och
ängsbruk skapades och bibehölls en mängd olika öppna
eller halvöppna miljöer – lövängar, ljunghedar, skogsbeten, enefälader, ekhagar etc. Åkerbruket gav plats
för en mängd ettåriga örter som tidigare inte funnits
i landet, eller som funnits sällsynt i slänter eller andra
platser med blottlagd jord.
I olika bygder tillämpades olika betesstrategier vilket
gav olika växter och växtsamhällen möjlighet att trivas
och utvecklas. Landskapet förändrades hela tiden då
som nu, men i ett långsammare tempo och i mindre
skala. Det ökade i sin tur växters och djurs möjligheter
att hinna anpassa sig till förändringarna. En nödvändig kontinuitet av livsmiljöer kunde bibehållas trots förändringarna.
Industrialiseringen av jordbruket har inneburit ett
negativt trendbrott för biologisk mångfald i jordbruket,
framförallt under andra hälften av 1900-talet. Åkrarna
har blivit större och följer i ökad utsträckning räta
linjer. Valet av gröda har blivit mer ensidigt och antalet
sorter som odlas har blivit färre. En följd av att bruket
av lokala lantsorter ersatts av några få högavkastande
sorter med en dominerande ställning på marknaden.
De flesta naturliga betesmarker och ängar som fanns
i början på 1800-talet har beskogats eller odlats upp.
Småbiotoper som öppna diken, åkerholmar, gärdsgårdar och åkerrenar har tagits bort för att underlätta
brukandet med moderna maskiner. Användningen av
pesticider har gjort växtskyddet kortsiktigt effektivt,
men också utarmat floran och faunan i åkermarken.
Handelsgödseln har möjliggjort en ökad specialisering
där växtodling och djurhållning skiljts åt, inte bara
mellan olika gårdar utan även mellan olika regioner.

Effekterna av jordbrukets industrialisering på den
biologiska mångfalden har inte inskränkt sig till landmiljön, utan även påverkat vattenekosystemen genom
utdikning och näringsläckage till sjöar och hav.
Förändringen av jordbruket har fått stora effekter
på den svenska floran och faunan. Ett exempel är att
den nationella rödlistan innehåller över 2000 växt- och
djurarter som är knutna till odlingslandskapet (se faktaruta om rödlista nedan).
Är den svenska utvecklingen av jordbruket unik? Nej,
inte alls. På många andra håll har utvecklingen gått i
än högre fart. Så är till exempel fallet i Syd- och Mellaneuropa.

Rödlista över hotade arter
En rödlista är en förteckning över arter som enligt speciella
kriterier bedöms löpa risk att försvinna från det område som
listan avser, till exempel ett land eller hela världen. Arterna
placeras i kategorier som speglar risken för försvinnande.
I Sverige tar Artdatabanken (vid SLU) tillsammans med
Flora- och Faunavårdskommittéerna fram ett förslag till
rödlista. Naturvårdsverket fastställer sedan listan, då som
Sveriges officiella rödlista. Den senaste rödlistan (år 2000)
följer ett internationellt system som har tagits fram av IUCN
(International Union for the Conservation of Nature).

Olle Kvarnbäck

där organismerna ingår. Begreppet rymmer mångfald inom

Ett modernt odlingslandskap, Uppsalaslätten.
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Stenskvätta. Insektsätare som gärna reder sitt bo i stenrösen. Har minskat kraftigt.

Bo Tallmark

Åtgärder bromsar negativ utveckling
Baksidan av jordbrukets utveckling började uppmärksammas på 1960-talet och har sedan dess i ökande grad
fått uppmärksamhet inom jordbrukssektorn. Nya styrmedel har införts och olika satsningar på såväl information som nya varumärken har genomförts. Exempel är:
1) Statliga ersättningar: I slutet på 1980-talet infördes
statliga naturvårdsersättning (NOLA) och Landskapsvårdserättning (LOLA) till lantbrukare som skötte
särskilt värdefulla marker. I början av 90-talet erbjöds
ersättning för att göra lantbruket mer extensivt genom
att öka trädesarealen, anlägga våtmarker eller ha extensivt bete på åkermark. I och med EU-inträdet 1995 då
Sverige införlivades i unionens jordbrukspolitik har
ersättningarna till jordbruket ökat väsentligt och en
växande del av kakan har en koppling till att gynna
biologisk mångfald. Kopplingen är dock inte alltid så
tydlig eller kraftfull. Totalt omfattar miljöersättningarna till jordbruket drygt två miljarder per år.
2)Information: Sedan EU-inträdet 1995 har svenska
staten och EU tillsammans satsat cirka 30 miljoner
årligen på information om biologisk mångfald och kulturmiljövärden i jordbrukslandskapet. Informationskampanjen Markernas Mångfald (1996-2000) har nu
ersatts av Levande Landskap (2002-2006).
3) Lagstiftning: 1994 infördes ett generellt lagskydd

Enkelbeckasin. Har drabbats hårt av utdikningen i jordbrukslandskapet.
dåligt undersökta. Bland misstänkta orsaker finns brist
på bra häckningsmiljöer, dåligt med föda, miljögifter,
plundring av bon, jakt och biotopförstörelse i övervintringsområdena. Det finns dock inget som tyder på att
hela förändringen kan skyllas på vad som händer i övervintringsområdena i till exempel Afrika. Västeuropas
befolkning måste leta orsaker i sina egna marker.
Förändringar av fågelbestånd
Treårsmedelvärde för åren 1999-2001 jämfört med medel-

för särskilt värdefulla typer av småbiotoper (mindre än
1 ha). Detta, kallat biotopskyddet, omfattar bland annat
alléer, odlingsrösen, stenmurar, öppna diken, åkerholmar, källor och småvatten. 1999 infördes miljöbalken
som innebar skärpta straff för brott mot miljöreglerna
och att bevisbördan läggs på den som tänker utföra en
åtgärd i miljön. Bevis måste finnas för att de åtgärder
vidtagits som behövs för att förebygga skador i miljön.
4) Marknadssatsningar: KRAV har ända sedan starten
1985 marknadsförts som ett miljövänligt alternativ som
gynnar flora och fauna i jordbrukslandskapet. 2002 är
205 000 hektar (cirka 7 procent) av den svenska åker
och betesmarken kontrollerad av KRAV. Flera aktörer
som Naturskyddsföreningen och ICA har försökt skapa
varumärken för naturbeteskött laddade med biologisk
mångfald. På senare tid har flera sådana satsningar
med regional profil sjösatts, till exempel Kaprifolkött i
Bohuslän och Mälarhagskött i Uppsala län.
Åtgärderna ovan har bland annat resulterat i att
betesdriften har ökat. Idag hålls fler marker öppna
med hjälp av betande djur jämfört med i början på
1990-talet. Igenväxningen av landskapet har hejdats
i många bygder. –Ännu är det dock svårt att se några
konkreta resultat ifråga om floran och faunans situation
i jordbrukslandskapet. För många arter är läget fortsatt
kritiskt.

värde för perioden 1975-1984.
(Källa: Svenska häckfågeltaxeringen)

Minskat i antal
(procent)
Göktyta
Hämpling
Skogsduva
Stenskvätta
Törnskata
Enkelbeckasin
Sånglärka
Gök
Entita
Ladusvala
Näktergal
Stare
Hussvala
Tofsvipa
Tornseglare
Sädesärla
Ormvråk
Gulsparv

70
70
70
70
65
60
50
50
50
50
45
45
40
40
40
30
20
20

Oförändrad/
osäker trend

Ökat i antal
(procent)

Fasan
Buskskvätta
Gröngölin
Kaja
Storspov
Ärtsångare

Törnsångare 60
Grönfink
50
Pilfink
50

Olle Kvarnbäck

Hans Ackered

Allt färre fåglar
Av alla vilda växter och djur i det svenska landskapet är
fåglar förmodligen den grupp som vi har bäst kontroll
på ifråga om beståndens storlek. Årligen inventeras
fågelbestånden under häckningstid i flera hundra
områden med en standardiserad metodik som möjliggör jämförelser mellan år.
Inventeringen som pågått sedan 1975, går under
namnet Svenska häckfågeltaxeringen och är en del i
den svenska miljöövervakningen. Syftet är att övervaka förändringar i de svenska fågelbeståndens storlek.
Kunskapen om fågelfaunan kompletteras av att flera
fågelstationer, främst Ottenby på Öland och Falsterbo i
Skåne, bedriver ringmärkning och sträckfågelräkning
på ett systematiskt sätt.
Vid jämförelser av fågelfaunans storlek och artmångfald mellan dagens situation och tjugo år tillbaka tonar
en dyster bild fram. Särskilt illa verkar det ha gått för
många av de fåglar som är knutna till jordbrukslandskapet. I nedanstående tabell beskrivs utvecklingen för
27 arter som traditionellt är starkt knutna till jordbrukslandskapets miljöer.
Trenden är att de flesta arter minskar medan ett fåtal
arter ökar eller har en oförändrad population. För en
del arter som tidigare var relativt vanliga börjar tillståndet se kritiskt ut. Det gäller till exempel göktyta och
skogsduva.
Liknande utveckling som den svenska kan ses i andra
västeuropiska länder. Ett exempel är England där man
noga följer utvecklingen av fågelbestånden. Där har
studier även visat att beståndet för till exempel sädesärla
minskar kraftigare i odlingslandskapet än i landskapet i
övrigt. Många sädesärlor flyttar in till tätorterna istället för att stanna kvar i ett utarmat odlingslandskap.
Orsakerna till att så många arter minskar är tyvärr
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Satsningarna på betesmarker har bromsat förlusten av biologisk mångfald – men räcker det? Lövbråten, Västergötland.
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Ekologiskt lantbruk vinner terräng

KRAV- regler viktiga för mångfalden
Det ekologiska lantbruket har höga mål och ambitioner
såväl ifråga om miljövård, djuromsorg som lantbrukarens
sociala och ekonomiska villkor. Detta kommer bland annat
till uttryck i ett omfattande regelverk för ekologisk produktion som i Sverige handhas av KRAV, Kontrollföreningen för
ekologiskt produktion. Reglerna revideras årligen och de
anslutna gårdarna kontrolleras genom fältkontroller.
KRAV har 29 medlemsorganisationer som tillsammans
representerar hela kedjan från producent till konsument
samt miljö- och djurskyddsintressen. Alla har möjligheter till
inflytande över regelverket och – i förlängningen – över det
ekologiska lantbrukets utveckling.
Det finns idag få KRAV-regler som direkt handlar om biologisk mångfald. Ett undantag är regeln om skötselplan för
Olle Kvarnbäck

natur- och kulturvärden. Däremot finns många regler som
har en stor indirekt effekt på biologisk mångfald genom att
påverka produktionen i en mångfaldsvänlig riktning. Fram-

KRAV-anslutna lantbruk åtar sig att ha en skyddszon
mot vattendrag. Skyddszoner med kraftig vegetation ger
skydd åt både vatten och fältvilt och fungerar som övervintringsplats för rovinsekter. Oxsättra, Uppland.

förallt gäller det reglerna om utevistelse, självförsörjning,
kraftfoder, bete och reglerna om läkemedel och kemiska
bekämpningsmedel. Under år 2002–2003 görs en översyn
av reglerna för bland annat natur- och kulturskydd.

Bättre än konventionell odling?
Att jämföra ekologiska och konventionella lantbruk i
fråga om biologisk mångfald är svårt, för att inte säga
omöjligt att göra på ett heltäckande sätt. Det kan vara
större skillnader mellan gårdar inom ett driftssystem
än mellan gårdar med olika driftssystem. Mycket styrs
av gårdens naturgivna förutsättningar – arrondering,
tillgång till naturbetesmarker, vattendrag etc. – men

KRAV-odlingen ökar. Drygt tvåhundratusen hektar av
den svenska jordbruksmarken kontrollerades av KRAV år
2001.
emellan. Internationellt går ekologiskt lantbruk under
benämningen ”organic agriculture”.
Många faktorer påverkar mångfalden
Kan omläggning till ekologiskt lantbruk vara ett sätt
att vända den negativa trenden för den biologiska
mångfalden? Frågan låter sig besvaras först efter en
granskning av den mängd faktorer som påverkar den
biologiska mångfalden på en gård. Hit hör:
• Brukningsintensitet.
• Näringstillgång (jordens naturliga sammansättning
av bland annat kalk, kväve etc samt storlek på
tillförsel av näringsämnen).
• Tillförselhastighet/mängd organiskt material
i marken.
• Förekomst av hävd, bete/slåtter.
• Variation i växtföljden (växtfamiljer, såtid,
brukningsmetoder).
• Areal och typ av vall.
• Förekomst av småbiotoper och hävden av dessa
(åkerholmar, kantzoner, solitära träd, hamlade
träd etc.).
• Användning och typ av herbicider/pesticider (areal
som bekämpas, antal besprutningstillfällen, typ
av medel och doser).
• Artsammansättning och variation i omgivande
landskap.
• Brukarens inställning till värdet av biologisk
mångfald.

Ekologiska Lantbrukarna

Ekologiskt lantbruk används som gemensam benämning på odlingsformer som baseras på platsgivna och
förnyelsebara resurser. I det ekologiska lantbruket
används inte externa insatsmedel som kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel. Det bygger istället på

en större cirkulation av organiskt material och växtnäring på den enskilda gården. Konkret innebär det att
slåtter-/gröngödslingsvallar med kvävefixerande växter
ingår i växtföljden.
Vidare använder man sig av en varierad växtföljd med
återkommande vall eller gröngödsling för att minimera
såväl ogräsproblem som skadedjurs- och svampangrepp i odlingarna.
I det ekologiska lantbruket måste djurantalet anpassas till gårdens befintliga areal i högre grad, än i konventionellt lantbruk. Detta på grund av att en hög
självförsörjningsgrad på foder liksom en hög vallfoderandel till djuren eftersträvas. Dessutom tillämpas en
förlängd betesperiod (utevistelseperiod). I ekologiskt
lantbruk behövs också större betesareal på grund av att
förebyggande medicinering mot bland annat parasiter
inte tillämpas. Det ställer krav på mer areal att växla

Ekologiska Lantbrukarna

Det ekologiska lantbruket har på senare år växt
sig starkare runt om i världen. Den svenska
utvecklingen med i dagsläget cirka 15 procent
ekologisk odlad areal är inte unik. Anpassning
till och utnyttjande av naturgivna förutsättningar är nyckelord för ekolantbrukaren.

Landskapets utformning är en mycket viktigt faktor för
den biologiska mångfalden. En hög biologisk mångfald
finner man oftast i mosaikartade landskap. Det är viktigt att komma ihåg att alla arter inte gynnas av samma
åtgärder. De åtgärder som görs för att bevara och öka
den biologiska mångfalden måste vara varierade i landskapet. Alla arter kan inte finnas överallt.

Organisk gödsel är en viktig komponent i det ekologiska
lantbruket. Gödselstackar hyser också många småkryp, som
i sin tur blir föda åt exempelvis svalor och andra fåglar.

10

11

Före och efter omläggning till ekolantbruk – exempel

Olle Kvarnbäck

Hur omläggning till ekologiskt lantbruk påverkar
driften och därmed också den biologiska mångfalden beskrivs i detta kapitel utifrån tre olika
gårdsexempel. Samtliga är hämtade från mellansvenska förhållanden på fastmarksjord och
får ses som representativa för respektive gårdstyp, mjölkgård, nötköttsgård respektive spannmålsgård.

Drömmen för en törnsångare? I varierade, flerskiktade skogsbryn med olika slags träd och buskar trivs många djur- och
växtarter.
också av brukarens attityd och intresse för naturvård.
Det finns konventionella bönder som avhåller sig från
att använda pesticider och/eller handelsgödsel, visar
stor miljö- och naturhänsyn och som därmed har en
positiv inverkan på sin närmiljö. Det finns också lantbrukare som inte visar lika stor hänsyn. Dessa skillnader finns också inom det ekologiska lantbruket. Det är
brukaren som sätter sin prägel på gården och gör den
mer eller mindre unik. Därmed påverkar olika gårdar
den biologiska mångfalden på olika sätt.
En genomgång av litteraturen kring det ekologiska
och konventionella lantbrukets påverkan på den biologiska mångfalden (Ahnström 2002) visar att mångfald
generellt gynnas i och på åkermark som brukas ekologiskt. Tydligast resultat återfinns hos fåglar, rovinsekter
(till exempel jordlöpare) och kärlväxter (ogräs). När det
gäller fåglar är artantalet ofta detsamma oavsett brukningsform, men individtätheten är högre på ekologiska
gårdar. Detta visar på en högre ekologisk bärförmåga
på dessa gårdar; fler lämpliga häckningsmiljöer och
mer föda i form av ogräsfrön och insekter.

Få studier har ännu jämfört en gårds biologiska
mångfald före och efter omläggning till ekologisk
drift. Det skulle vara önskvärt att detta gjordes för
att studera om, hur och varför det finns skillnader i
artsammansättning och antal individer mellan konventionell och ekologisk drift under samma landskapsmässiga och miljömässiga förutsättningar.
Enbart sett till vad som förändras vid en omläggning talar mycket för att ekologisk drift av lantbruket
gynnar den biologiska mångfalden. Främsta orsaken
är avsaknad av bekämpningsmedel och en oftast mer
varierad växtföljd med vall vilket påverkar den biologiska mångfalden positivt. I nästa kapitel redovisas en
översiktlig studie där bland annat effekter på den biologiska mångfalden efter omläggning diskuteras.

En stor förändring som sker på mjölk- och köttdjursgårdar vid övergång till ekolantbruk är att inslaget av
baljväxter i vallodlingen ökar. Förstaårsvallen består
till 70-80 procent av röd- eller vitklöver. Klöverandelen sjunker sedan med åren för att bli cirka 40 procent
vid vallbrottet under andra eller tredje året. Typiskt för
ekogården med djur är också kort liggtid på vallarna,
ofta bara två till tre år. Konventionella vallgårdar har
vanligen tre till fyra års liggtid på vallarna.
Utmärkande för ekogårdar i allmänhet är att växtföljden måste rotera på alla gårdens skiften. Det är inte
möjligt att bara odla spannmål utan vall på de bördigaste skiftena. Växtföljden är en del i systemet för att
reglera ogräs. Rådgivningen avråder från mer än två
spannmåls- eller baljväxter till mogen skörd efter varandra.
Baljväxter som ärter eller åkerböna finns också med
på de flesta ekomjölks- eller köttdjursgårdar eftersom
regler och prisnivåer på inköpt protein premierar en
hög självförsörjningsgrad.
Odlingstekniskt är det små skillnader mellan ekologiska och konventionella valldominerade gårdar. Det
är egentligen främst vallbrottmetod och ogräsreglering
som i huvudsak görs på olika sätt. Ekogårdens vallbrott
görs med tallriksredskap eller kultivator samt plog och
svårare rotogräs som tistel och kvickrot regleras med
upprepade jordbearbetningar för att matta ut ogräsen.
Konventionella gårdar väljer vanligtvis kemiska medel
för att bryta vall och reglera rotogräs.
De odlingstekniska skillnaderna mellan konventionellt och ekologiskt lantbruk är däremot mycket större
när det gäller spannmålsgårdar.

Mjölkgården
Gården har 150 hektar åker och 50 mjölkkor som
avkastar cirka 8 500 liter ekomjölk/år. Omläggningen,
som inleddes 1993, har inte inneburit någon förändring i djurantal. När gården brukades konventionellt
var strategin att odla mycket spannmål för avsalu och
köpa in färdigfoder till korna. Idag är gården i princip
självförsörjande på foder.

Förändringar efter omläggning
Betesarealen på åker har fördubblats efter omläggning
beroende på KRAV-regeln som säger att minst 50 procent av grovfodret under växtsäsongen måste komma
från beten. Det finns inga större naturbeten på gården.
Vissa förändringar har dock skett på den fronten efter
omläggning. Runt flera skogbevuxna holmar på och
mellan åkrarna har stängslet tagits bort och djuren går
upp i backarna och betar. Det har gett fina, utdragna
skogsbryn där ljus och värme når ner till marken. Nytt
för i år är att man även tagit på sig att hålla betesdjur
på en närbelägen ö som stått obetad en längre tid. Ön
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omfattar 150 hektar, varav cirka 65 procent är öppna
naturbeten och resten olika former av skog och skogsbeten.
Vallarealen har ökat. Orsaken är dels att man ökat
andelen grovfoder i kornas foderstat och dels att avkastningen sjunkit något på grovfodret. Oljeväxtodlingen
har upphört efter omläggningen och spannmålen till
avsalu har minskat rejält. Istället har fodergrödor som
rågvete och ärter tillkommit.
Bekämpning av ogräs och skadegörare: Under 1980-talet
då gården odlades konventionellt bekämpades ogräs
kemiskt, till att börja med i såväl höst- som vårsäd,
Gårdens växtodling
Före omläggning:
Oljeväxter 7%

Betesvall 7%

Höstvete avsalu 17%
Vall 26%

Korn 20%
Havre 23%
Växtföljd
7-årig: Vall 1, vall 2, oljeväxter/höstvete, vårsäd (havre/korn),
höstvete, vårsäd, vårsäd med insådd.
8 år efter omläggning:
Rågvete 10%

Betesvall 17%

Ärter 7%
Höstvete avsalu 10%

Havre 20%

Vall 36%

Växtföljd
6-årig: Vall 1, vall 2, höstvete, ärter, rågvete, havre med
insådd.
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inte med i växtföljden efter omläggningen eftersom
rapsbaggarna inte kan regleras. Höstoljeväxter skulle
däremot vara möjligt om arealerna varit lämpliga för
detta.

även i vårsäd med vallinsådd. Efterhand upphörde
besprutningen av insådden, senare även av den övriga
vårsäden och i samband med omläggningen även av
höstsäden. Det medel som användes mest var MCPA
(fenoxisyra), och senare även Express.
Idag sköts regleringen av ogräs med hjälp av en särskild växtföljd där vallen finns med på alla skiften och
vid behov med hjälp av luckring med ogräsharv. Brukaren menar att behovet främst finns i vårsäd, sällan i
höstsäd. Luckringen sker på våren så snart jorden bär
maskinerna, normalt i april.
Effekter av omläggningen på biologisk mångfald
+ Förändrad bekämpningsstrategi. Många studier
visar att de kemiska bekämpningsmedlen har negativa effekter på såväl flora som fauna. Att ersätta
kemiska medel med en mer varierad växtföljd, med
mer vall i kombination med ogräsharvning i april,
ger sannolikt en stor positiv effekt.
+ Ökad betesdrift.
+ Mer vall som också roterar på alla skiften. Vallen
ökar det organiska materialet i marken och gynnar
marklivet.
+ Inga tropiska naturmarker tas i anspråk för sojaodling. I dagens konventionella mjölkproduktion
används importerad soja som en viktig foderråvara.
Det ekologiska lantbrukets krav på hög självförsörjningsgrad och hårda krav på hur råvarorna processas
gör att soja används i liten, eller ingen omfattning.
Den totala svenska importen av soja som foderråvara
är för närvarande 385 000 ton varje år. Mycket av
sojan kommer från Brasilien där några av världens
mest artrika savanner odlas upp (WWF, 2002).
Ingen har studerat den biologiska mångfalden i detalj
på den aktuella gården. Brukaren själv tycker att fågellivet är rikt och att det är mer fåglar nu än det var
innan han lade om, bland annat ser han mycket rovfågel. Häger, kanadagås och bäver är tre arter som dykt
upp på gården efter omläggningen. Om det har något
samband är dock osäkert.
Ifråga om ogräs märker han ingen större skillnad
före och efter omläggning. ”Åkersenapen har nog
ökat. Annars är det främst målla, dån och pilört som
tidigare. Men jag har inga stora problem med ogräs på
mina åkrar.”

Ökad betesgång är en vanlig följd av omläggning till
ekologiskt lantbruk.

Växtskydd: När gården odlades konventionellt sprutades spannmålsgrödorna årligen med ogräsmedel,
oftast MCPA (fenoxisyra) eller Express 50. Doserna
anpassades noga efter förekomsten av ogräs i respektive fält och ofta användes halv dos jämfört med vad
som rekommenderas av försäljarna. Svampbekämpning
förekom sällsynt. I oljeväxtodlingen sprutades mot
rapsbaggar, ofta två gånger per säsong. Träda ingick
i växtföljden och där bekämpades ogräsen med ogräs-

Nötköttsgården
Gården omfattar 156 hektar åker och har idag en dikobesättning på 50 kor samt vidareuppfödning. I mitten
på 1980-talet hade gården konventionell gödtjursproduktion men ett 30-tal dikor kom in i produktionen
1990 för att ta hand om naturbeten. Omläggning till
ekologiskt lantbruk inleddes 1995 då 1/3 av arealen
lades om. Tre år senare var hela gården omlagd, även
nötköttsproduktionen.
Förändringar efter omläggning
De permanenta betena ökade från cirka 30 ha till 40
ha i samband med omläggningen. Delar av utökningen
var sämre åkermark som inte ansågs odlingsvärd. Den
främsta anledningen var att dikobesättningen utökades. I och med att en närbelägen gård förvärvades 1999
utökades arealen naturbeten/permanenta beten ytterligare och är idag uppe i 68 hektar. Cirka hälften av
marken är extra värdefull ur naturvårdssynpunkt och
kvalificerar för tilläggsersättning i miljöersättningen
för bevarande av betesmarker.
Vallarealen har ökat nästan fyra gånger jämfört med
den konventionella odlingen. Orsakerna är det ökade
dikoantalet, ändrade foderstater för ungdjur till slakt
samt det faktum att gröngödslingen behövs för kväveförsörjningen.
Den höstsådda arealen har ökat i ekoodlingen eftersom det ger säkrare skördar samt håller tillbaka ogräs
bättre än vårsäd i odlingsformen. Våroljeväxter finns

Gårdens växtodling
Före omläggning:
Träda 15%

Vall 10%

Havre 24%
Höstvete avsalu 45%

Korn 48%

Våroljeväxt/ärter 14%

Växtföljd
Fri: Valet av gröda styrdes av marknadens efterfrågan.

Efter omläggning:
Ärter 22%
Vall 45%
Råg avsalu 23%

Träda 22%
Höstvete avsalu 32%
Växtföljd

Havre 12%

7-årig: Havre med insådd, vall 1, vall 2, höstvete, ärter, råg,
träda.
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Parasitbekämpning: Beträffande avmaskning av betesdjuren har ingen förändring skett i och med omläggningen. De avmaskas inte nu och de avmaskades inte
tidigare heller. Betesparasiterna hålls i schack genom
betesplanering. Dikorna blir immuna och för vidare sin
immunitet till kalvarna genom modersmjölken.
Effekter av omläggningen på biologisk mångfald
+ Fler betesdjur och större betesareal.
+ Förändrad strategi och metoder för att hantera
ogräs och skadegörare.
+ Mer vall.
(-) Färre vårsådda fält. Många fågelarter, till exempel
sånglärkor och tofsvipor trivs bättre i de vårsådda
fältens lågvuxna vegetation än i höstsäd. Å andra
sidan innebär höstsådda grödor (vinterbevuxen
mark) en mindre risk för näringsutlakning och
övergödning av vattendrag. I landet som helhet har
ekologiska gårdar mer, och inte mindre, vårsådda
grödor än konventionella gårdar.
Lantbrukarens iakttagelser: ”Jag ser mycket mera
blommor i hagarna idag än tidigare. Om det beror på
omläggningen till eko-odling, med de förändringar
av driften som skett, eller av en ökad uppmärksamhet från min sida vet jag inte. Stararna har definitivt
ökat på min gård på senare år. Det var tunt med dem
på 1980-talet, men nu ser jag stora flockar som nästan
förmörkar himlen ibland, något som jag känner igen
från när jag var liten. En av mina hyresgäster som är
fågelkunnig har hört kornknarr flera gånger de två, tre
senaste åren.”
Spannmålsgården

tredjedel av gårdens areal upptas av gröngödsling,.
(Gröngödslingsarealen kan reduceras om odlaren är
skicklig på ogräsreglering och KRAV-godkända gödselmedel kan köpas in.)
Exempelgården har 100 hektar åker och är kreaturslös.
Växtskydd: När gården odlades konventionellt sprutades spannmålsgrödorna årligen med bredverkande
ogräsmedel för att få så fullständig effekt på ogräsfloran som möjligt. Tidpunkten för bekämpningen
valdes med omsorg för att kunna minska doserna.
Även i oljeväxterna sprutades mot ogräs, främst mot
målla, samt mot rapsbaggar (då användes en pyretroid).
Svampbekämpning skedde sporadiskt i höstvete och
Gårdens växtodling
Före omläggning:
Träda 10%
Höstvete avsalu 45%

Korn 10%

Radhackning i höstrybs för att reglera ogräs och förbättra grödans övervintring. Bro i Uppland, september 2001.
Oljeväxt 35%
Växtföljd
Fri: (Varierande beroende på bland annat marknadssituationen).
Efter omläggning:
Ärter/Åkerböna 17%
Höstvete avsalu 33%

Träda 33%
Havre 17%

Det är denna gårdstyp som normalt utsätts för de
största förändringarna vid en övergång till ekoodling.
Gröngödsling, i form av en kortvarig (ett-årig) vall,
måste finnas i ekospannmålsodling. Ofta kommer en

Gösta Roempke

medlet Roundup kring midsommar innan den plöjdes
upp och höstsåddes.
Efter omläggningen sköts ogräsregleringen med
hjälp av den 7-åriga växtföljden, där vallen har en
viktig roll. Vid behov regleras ogräset med svartträda.
Trädan plöjs två gånger, första gången i slutet på maj
och andra gången senare på sommaren.
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Växtföljd
7-årig: Havre med insådd, gröngödsling, höstsäd med
insådd, gröngödsling, höstvete, ärter.

raps. På trädan sprutades Roundup för att få bukt med
ogräsen.
I ekologisk spannmålsodling sköts växtskyddet främst
genom växtföljden och via ogräsharvning. Harvningen
sker i maj, strax efter sådd. Förutom att hämma ogräsen motverkar harvningen också ett annat odlingsproblem, skorpbildning. Harvning sker i såväl ärter som
vår- och höstsäd.
Gröngödslingen som återkommer regelbundet i växtföljden, har en betydelsefull roll i växtskyddet. Odlingstekniskt sköts gröngödslingen som oftast domineras
av rödklöver genom två, tre avslagningar per säsong.
Avslagningarna görs innan ogräsen blir för kraftiga
eller innan rödklövern knoppas. I slutet på maj, slutet
juni och eventuellt början på augusti brukar avslagningarna göras på 10–15 centimeters höjd. Maskinerna
som används är betesputsare med rotorer eller slagor.
Även åker- och dikesrenar slås av, oftast i början på juni
(innan det är för sent att köra i spannmålgrödorna).
När dessa åtgärder inte räcker till för att hantera till
exempel tistel händer det att en bit mark läggs i svartträda och bearbetas genom plöjning.

Effekter av omläggningen på biologisk mångfald
+ Gröngödslingen ger förbättrad markstruktur, något
som gynnar marklivet.
+ Upphörd användning av kemiska bekämpningsmedel.
- Mer bearbetning av jord och växtlighet i den för
faunan betydelsefulla perioden maj-juni.
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Omläggning påverkar växter och djur

Fåglar bland vinnarna
Fåglar är en av de organismgrupper som visat sig
gynnas mest av omläggning till ekologiskt lantbruk.
Flera danska och engelska studier visar på signifikant
fler fåglar på ekologiska fält jämfört med konventionella. En svensk studie av sånglärkor i odlingslandskapet (Löfgren 2000) visade på fler häckande lärkor på
ekologiska fält. Som förklaring angavs:
1) En större täthet av de insekter och spindlar som är
lärkungarnas favoritföda.
2) Längre och mer varierade växtföljder, med stort
inslag av vallodling (förstaårsvallar visade sig särskilt
populära), vilket gav lärkorna möjlighet att hitta
lämpliga häckningsbiotoper under hela häckningssäsongen.
Sånglärka
Sånglärkan är ursprungligen en stäppfågel som trivs
bäst i träd- och buskfria områden. I motsats till de
flesta andra fåglar knutna till odlingslandskapet trivs
den bäst på stora fält, förmodligen krävs en sammanhängande öppen yta på minst 20 hektar för att den ska
häcka. Sånglärkan har minskat från cirka två miljoner
par i mitten på 1970–talet till knappt en miljon par år
2000. Den är dock fortfarande allmän på olika typer
av jordbruksmark och på öppna fält är sånglärkan den
vanligaste fågelarten.
Sånglärkan häckar på marken och lägger två kullar
per säsong. Boet består av en grop i jorden, fodrad med
torrt gräs. Boet flyter väl ihop med marken omkring,
vilket gör det svårt att upptäcka. Ruvningstiden är
13-14 dagar och ungarna är flygfärdiga vid 12 dagars
ålder. Det innebär att förstakullen ett normalår i Mellansverige kläcks i månadsskiftet maj-juni och att ung-

arna bör vara kapabla att söka skydd undan jordbrukets
slåtterknivar strax före midsommar. Vid tidigare slåtter eller annan markbearbetning måste lärkan trycka
hårt mot marken för att överleva. Vilken slåtterhöjd
som krävs för att undvika ”lärkslakt” är dock ännu en
obesvarad fråga.
Vältning på våren visade sig i Löfgrens studie negativ för sånglärkan. På fält som vältades halverades antalet revirhävdande sånglärkor. Vart de övriga lärkorna
tog vägen efter vältningen är okänt, men det är rimligt
att anta att häckningsframgången för båda grupperna
minskade.
Vårsådda grödor och förstaårsvallar visade sig mer
populära bland sånglärkorna än höstsådda grödor.
Även trädor utgör ofta fina boplatser för lärkor, frågan
är dock om ungarna klarar det moderna lantbrukets
intensiva bearbetning av trädan.
Gulsparv
Gulsparven, är i likhet med sånglärkan, en markhäckande fågel. I motsats till sånglärkan som gärna söker
sig ut till mitten av fälten, föredrar gulsparven att
lägga sitt bo i närheten av en buske, till exempel i ett
skogsbryn mot öppna fält. Arten finns i många olika
biotoper och är vanlig i småbiotoper som diken och
åkerholmar.
Gulsparven förekommer också allmänt i hagmarker
och energiskogar. Förekomsten av sådana lämpliga
häckningsmiljöer tycks också var viktigare för gulsparven än utbudet av gröda på angränsande fält. Generellt
tycks dock arten föredra sädesfält och områden med
olika grödor, vilket möjligen är en effekt av att fågeln
gör olika födoval under olika delar av säsongen. Under
häckningstiden livnär sig gulsparven främst på animalisk föda, men under resten av året är frön den viktigaste födan.
Gulsparven minskade dramatiskt i samband med
kvicksilverbetningen under 1950–1960, men har återhämtat sig och är nu en av de vanligaste häckande
fåglarna i jordbrukslandskapet. Enligt svenska häckfågeltaxeringen har populationen i Sverige dock minskat

Myller i marken ger balans
De organismer som är aktiva i marken är mikroorganismer (bland annat bakterier och svamp), nematoder,
hoppstjärtar, kvalster och mask. Bland dessa organismgrupper finns nedbrytare, rovdjur och växtätare.

Bo Tallmark

Olika arter påverkas olika av en omläggning till
ekologiskt lantbruk. Till vinnarna hör fåglarna
där flera arter visat sig gynnas av ekolantbrukets odlingsmetoder. Även rovinsekter, fjärilar
och många i marken levande djur påverkas av
hur jorden brukas.

med cirka 20 procent sista 10 åren, en trend som känns
igen från vissa andra västeuropeiska länder (till exempel England där gulsparven nu är rödlistad).
Den viktigaste faktorn som påverkar förekomsten
av gulsparv är landskapets struktur, det vill säga förekomst av småmiljöer, skogsbryn eller andra lämpliga
häckningsplatser. Att gulsparven gynnas av omläggning till ekoodling beror främst på att användningen av
kemiska bekämpningsmedel upphör. Det har påvisats
att antalet ägg och antalet flygfärdiga ungar är högre
i områden som inte besprutats. Något som tyder på
bättre födotillgång (ogräsfrön och möjligen insekter)
i dessa områden.

Gulsparv – gillar en varierad kost.

Antal jämförande studier som visar hur organismgruppens
art och/eller individantal påverkas av ekologiskt jämfört
med konventionellt lantbruk.
Organismgrupp

Positivt

Negativt

Ingen skillnad

Mikrober

7

0

0

Protozoer

0

0

1

Nematoder

1

0

0

Hoppstjärtar

4

1

0

Kvalster

3

0

0

Mask

4

1

1

Inom organismgrupperna finns arter som är viktiga
för näringscirkulationen och kvävemineralisering
i marken, omblandningen och bildandet av aggregatstrukturer i jorden och ökningen av porositeten i
marken.
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Ett landskap med stor mångfald. Nynäs, Sörmland.
En rik och aktiv markfauna möjliggör en god
näringscirkulation i marken och minskar också risken
för kraftiga utbrott av växtsjukdomar och skadegörare.
När ett ekosystem har många olika arter minskar
risken att en arts population ska växa till kraftigt och
dominera. Detta för att det är ont om lediga livsutrymmen och för att det finns många rovinsekter.
Markdjuren gynnas generellt av en hög tillförsel av
organiskt material och en låg markbearbetningsgrad.
En hög tillförsel av organiskt material fås främst via
kraftiga grödor med mycket skörderester, vall i växtföljden och spridning av stallgödsel. I fleråriga vallar
kultiveras inte jorden, då kan markdjurens populationer
öka.
Mekanisk ogräsreglering kan användas i det ekologiska lantbruket när ogrästätheten är hög. Ogräsharvningen innebär en bearbetning av markens översta
jordlager (två till fyra centimeter). Den markzon som
bearbetas är oftast torr och innehåller få levande organismer. Man kan därför anta att den mekaniska ogräsregleringen endast har en liten effekt på markdjuren.
Vissa ytlevande skalbaggar och spindlar gynnas av den
lätta luckringen av jorden som harvningen står för.
Odlade växter kan gynna vilda
Ett rikt odlingslandskap, ett av regeringens miljökvalitetsmål, kännetecknas av en rik flora i ett brett perspek-

tiv. Med rik flora avses grödorna och deras genetiska
variation, de växter som trotsar människan och växer i
åkern (de så kallade ogräsen), betesmarkernas varierade
och spännande flora liksom de stora fristående träden
på åkerholmarna.
Diskussioner om biologisk mångfald är ofta en diskussion om floran i naturbetesmarkerna och på slåtterängar. Dessa två naturtyper har hävdats av människor
och våra husdjur under tusentals år och skapat förutsättningar för en rik, varierad och specialiserad flora
av gräs, halvgräs och örter. Naturbetesmarkerna och
slåtterängarna kännetecknas av en låg näringsstatus
och den ständiga störningen som bete och slåttern
innebär.
Några arter som anses som typiska naturbetesmarksarter är jungfrulin, ängsskallra, kattfot och darrgräs.
Det finns få studier som jämför hur ekologisk och konventionell drift påverkar betesmarker. I KRAV-reglerna
finns regler om att minst 50 procent av grovfoderintaget
ska komma ifrån bete. Vidare finns det rekommendationer om att inte stödutfodra och inte avmaska djur
som går på botaniskt rika betesmarker. Jordbruksstatistiken visar också att KRAV-gårdar i genomsnitt
sköter större arealer naturbetesmark än konventionellt
brukade gårdar.
Småbiotoperna i landskapet är viktiga för mångfalden av växter. Även i detta ämne finns det få jämfö-

reagerar snabbt på förändringar i miljön och är därför
intressanta att studera för att upptäcka hur miljöförändringar påverkar faunan.
Mest kända bland svenska fjärilar är dagfjärilarna
(120 arter i Sverige). En del av dagfjärilarna har en
begränsad utbredning, de finns till exempel bara på
Gotland (grönfläckig kålfjäril) eller på mycket sydliga
respektive nordliga breddgrader. 31 av de svenska dagfjärilarna är rödlistade. Av dessa 31 arter är 24 på ett
eller annat sätt knutna till jordbrukslandskapet.
Fjärilarnas krav på sin miljö varierar med fjärilens
livscykel. De vuxna fjärilarna är framför allt beroende
av blommande örter eftersom de behöver nektar för att
kunna flyga och reproducera sig. Fjärilslarven däremot
äter växternas gröna delar. I många fall kan en fjärilsart bara klara av att leva på en växtart, eller ibland på
en grupp av närbesläktade växter. Fjärilslarver är med
andra ord beroende av sin värdväxt.
Olika fjärilsarter rör sig olika mycket i landskapet;
vissa fjärilar flyger riktigt långt. Ett exempel är tistelfjärilen som migrerar från Syd- och Mellaneuropa
under tidig sommar för att sedan reproducera sig på
våra nordligare breddgrader. Andra fjärilsarter däremot
är mer eller mindre stationära, de förflyttar sig inte mer
än några hundra meter under sin livstid. De olika fjärilsarternas flygförmåga kan vara av avgörande betydelse
för hur fjärilarna påverkas av förändringar i miljön.

Växter på åkern
Det ekologiska lantbruket är beroende av en varierad
växtföljd för att upprätthålla näringsnivån i marken,
minska risken för uppslag av växtsjukdomar och skadeinsekter samt att hålla nere mängden ogräs. På ekologiska gårdar odlas därför ofta många olika grödor, till
exempel spannmål, trindsäd och vall.
Ekologiska fält har ofta fler ogräsplantor av fler olika
arter än konventionellt odlade fält. En rik flora är i sin
tur en förutsättning för att det ska finnas en mångfald
av insekter, spindlar, fåglar och däggdjur. Ju fler odlade
grödor det finns på en gård desto fler vilda växtarter
kan finna sitt livsrum där.
Vid omläggning från konventionell till ekologisk
odling förändras på sikt ogräsfloran. Med tiden
kommer troligen antalet arter att öka med en förskjutning mot mindre kvävegynnade arter. Dessa arter är
oftast mindre och har lägre biomassa vilket gör att de
oftast också är ett mindre problem för lantbruket. Arter
med god konkurrenskraft i kväverik mark är däremot
ofta storvuxna och kan vara allvarliga konkurrenter till
grödan.
Trots att antalet ogräsplantor oftast ökar vid omläggning till ekologiskt lantbruk behöver det inte innebära
att biomassan av ogräsen ökar. En studie på Ekhaga
ekologiska försöksgård i Uppsala visar att individantalet av ogräs har ökat sedan omläggningen. Däremot
har inte biomassan av ogräs ökat.
De arter som har minskat i odlingslandskapet är
oftast sådana som uthärdar och konkurrerar bra vid
lägre näringsnivåer än dagens dominerande ogräs.
Detta gör att ovanligare och hotade (rödlistade) ogräs
oftare återfinns på ekologiskt odlade fält.
Fjärilar landskapets finsmakare
Fjärilar (Familj Lepidoptera) fyller, tillsammans med
humlor och bin, en viktig funktion som pollinatörer
av såväl våra grödor som vilda växter. Fjärilar, liksom
de övriga insekterna och andra kortlivade organismer,

Anki Weibull

Olle Kvarnbäck

rande studier mellan ekologisk och konventionell drift.
Mångfalden påverkas dock generellt sett negativt av
vindavdrift från gödsling (organiskt och oorganiskt)
och bekämpningsmedel (pesticider, herbicider och fungicider). Åkrarnas och åkerkanternas ogräs och dess
blommor är en viktig födokälla för de i Sverige minskande populationer av humlor och solitära bin.

Påfågelöga.
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mellan de olika grupperna har olika arter olika anpassningar, beteenden och födoval. Arterna konkurrerar
med, eller till och med äter varandra inom de tre grupperna vilket gör att om förutsättningarna blir bättre för
en art så kan det indirekt påverka andra arter.
Många av arterna kan flyga, antingen aktivt eller passivt (spindlar förflyttar sig med vinden). En del arter
kan flyga men gör det inte speciellt ofta. Istället är de
väldigt rörliga på marken och kan röra sig över relativt
stora ytor (upp till en kvadratkilometer) under sin livstid. Detta gör att enskilda individer av rovinsekter rör
sig genom flera olika livsmiljöer under sin livstid.
Att rovinsekterna är artrika, uppvisar många slags
anpassningar, beteenden, födoval samt att de rör sig
mellan olika livsmiljöer gör att de reagerar på förändrade odlingsmetoder och andra miljöförändringar.
Olika arter reagerar dock på förändringar på olika sätt.
Deras roll som naturliga fiender till skadeinsekter i
grödor gör dem intressanta för dagens lantbruk. Rovinsekterna är till direkt nytta för lantbrukare, speciellt
lantbrukare som inte använder kemiska insektsbekämpningsmedel.

Vad kan den enskilde lantbrukaren göra?
Det finns 31 rödlistade dagfjärilar i Sverige varav 25 arter
är knutna till jordbrukslandskapet. Dessa rödlistade arter
har mycket specifika värdväxtkrav och återfinns på mycket
sällsynta marker, som till exempel slåtterängar. För dessa
arter är det viktigt att upprätthålla skötsel på naturliga
fodermarker och kanske försöka restaurera igenväxande
ängs- och hagmarker, med specifikt syfte att gynna just
dessa rödlistade arterna.
Skötselrekommendationer för rödlistade arter måste vara
specifikt utformade efter arternas speciella krav. Men för
de lite mer allmänt förekommande fjärilarna finns det dock
vissa generella rekommendationer att ge, som även har
stora möjligheter att gynna naturliga fiender till skadegörare. Den enskilde lantbrukaren kan försöka att ha många
olika livsmiljöer på sin gård, såsom stråsäd, vall och skog.
Att sköta sina betesmarker är också mycket viktigt, dessa
bör betas och kanske röjas vid behov.
Befintliga åkerholmar kan också skötas på likartat sätt.
Genom att bevara eller nyskapa småbiotoper, till exempel
åkerholmar, stenrösen, renar och diken, ökar man landskapets mosaik. Man kan också utvidga skyddszonernas

Levnadssätt
De flesta rovinsekter klarar inte att övervintra i fält
utan vegetation, utan övervintrar i allmänhet i åkerrenar, dikeskanter och i fält med fleråriga grödor som
vall. När de vaknar eller kläcks på våren eller försommaren sprider de sig från övervintringsområdena ut i
områden där de inte har kunnat övervintra, men där
det finns gott om föda.
De flesta arter rovinsekter äter flera olika typer av
byten, de är så kallade generalister. Det innebär att de
inte är beroende av en typ av byte, utan trivs bäst när

bredd eller anlägga sprutfria kantzoner. Detta gör inte bara
landskapet mer mosaikartat utan ökar även tillgängligheten
för rekreation.

Olika arter har oftast lite olika krav på sin livsmiljö.
Om landskapet innehåller fler miljöer så finns det god
potential att det också innehåller fler arter. För fjärilarnas del verkar det som om landskapets utformning
är viktigare är odlingssystemet, ekologiskt eller inte.
Detta beror troligtvis på att fjärilarna utnyttjar nektarresurser på åkermark samtidigt som de är beroende
av den icke brukade marken för sin reproduktion.
Rovinsekter håller rent i lantbruket
Jordlöpare (Familj Carabidae), kortvingar (Familj Staphylinidae) och spindlar (Ordening Araneae) är tre artrika
grupper som är vanliga i det svenska jordbrukslandskapet. Spindlar är visserligen inte insekter, men har ungefär samma ekologiska funktion som rovinsekter.
Kortvingar och spindlar är utpräglade rovdjur medan
vissa arter jordlöpare kan vara växtätare eller allätare
(äter både växtmaterial och andra djur). Både inom och
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Vad påverkar mångfalden av fjärilar?
De flesta vuxna dagfjärilarna kan utnyttja åkermarkernas blommande ogräsflora som nektarresurs, men
utnyttjar oftast annan mark, som naturbetesmarker,
vägrenar och åkerholmar, för att hitta lämpliga äggläggningsplatser där larvens värdväxt också finns.
I vissa fall kan lämpliga värdväxter finnas på åkermarken, några av pärlemorfjärilarnas larver lever till
exempel på violer. Men det är inte säkert att fjärilarna
väljer att lägga sina ägg på ogräsen i åkern; man vet till
exempel att puktörneblåvingen föredrar den värdväxt
som omges av en lågvuxen vegetation.
Många fjärilsarter attraheras av en blommande
klövervall, och en del av blåvingarna kan utnyttja just
klöver som värdväxt till sina larver. En klövervall kan
fungera som ett utmärkt ställe både för födosök och
reproduktion. Den ekologiska odlingen skulle på så
sätt kunna vara gynnsam eftersom ekologiska gårdar
generellt sett odlar mer vall än vad som är vanligt på
andra gårdar. Slås vallen innan larverna hunnit utvecklats färdigt finns dock risken att klövervallen kan
påverka populationer av dessa blåvingar negativt.
Kemiska bekämpningsmedel kan påverka fjärilar
negativt. En engelsk studie har visat att antalet observationer av fjärilar var högre i sprutfria kantzoner för
13 av 17 fjärilsarter (Rands & Sotherton 1986). Dock
kunde man inte visa på någon skillnad i antalet arter
mellan besprutade och sprutfria kantzoner. Detta kan
bero på att de arter som är känsliga för störningar och
har lite mer uttalade krav på miljön, redan har försvunnit ur odlingslandskapet. De arter som finns kvar
påverkas av kemiska bekämpningsmedel, men klarar
fortfarande av att hitta lämpliga platser att leva på.
Landskapets utseende spelar roll för artrikedomen av
fjärilar. I ett mosaikartat landskap finns möjlighet för
fler arter att finna lämplig plats för såväl födosök som
äggläggning. Avstånden mellan reproduktionsplatsen
och eventuell nektarresurs på åkermarken är små. På så
sätt kan både de arter som kan flyga långt och de arter
som har dålig flygförmåga utnyttja landskapet på ett
mer optimalt sätt. Dessutom erbjuder ett mosaikartat
landskap bättre möjlighet till vindskydd och skapar
också ett varmare mikroklimat. Något som är viktigt
för utvecklingen av larverna. I ett landskap som är
homogent och enformigt är möjligheterna sämre att
hitta optimala platser för födosök och äggläggning.
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Bladlössens fiende. Pterostichus cupreus är en av de vanligaste jordlöparna i jordbruksmark.

de hittar en variationsrik föda. Vilka byten de föredrar
samt till vilken grad de är generalister varierar kraftigt
mellan olika arter rovinsekter. Många rovinsektsarter
är aktiva jagare som söker upp sina byten, medan speciellt en del spindelarter väntar på att bytena ska komma
så nära att de kan attackera eller att de fångas i ett nät.
En del arter, speciellt de lite större, föredrar att söka sin
föda på marken medan de lite mindre håller mest till
uppe i bladen, även om de kan gå ner på marken för att
förflytta sig mellan plantor.
Parning och förökning sker ofta ute i fälten och inte
vid övervintringsplatserna. Efter att skörden har mognat
och skördats försvinner en stor del av rovinsekternas
byten, och de börjar istället letar efter lämpliga övervintringsplatser. En del arter kan överleva vintern som
ägg, larver eller puppor i fälten även om de plöjs upp.
Påverkan på mångfalden av rovinsekter
Faktorer som i allmänhet gynnar mångfalden av
rovinsekter är att det finns många olika typer av byten
eftersom de är olika effektiva på att fånga olika byten.
En annan faktor som har stor betydelse för vilka arter
rovinsekter som finns är vegetationens struktur. Vissa
arter (till exempel en jordlöpare) trivs på ganska öppna
marker, medan andra (till exempel en spindel) trivs i tät
vegetation.
Kemiska insektsbekämpningsmedel kan ha en direkt
kraftig negativ inverkan på rovinsektsfaunan efter
bekämpning eftersom rovinsekterna också kan ta skada
av bekämpningsmedlet. Även om rovinsekterna inte
drabbas direkt av bekämpningsmedlet så kan de drabbas negativt indirekt genom att deras födobas till stor
del försvinner. Dock brukar rovinsekter kunna återkolonisera fälten efter bekämpningen så länge det finns
obesprutade områden som de kan överleva i närheten av
det sprutade fältet. Dessutom kan ogräs utgöra strukturellt annorlunda vegetation jämfört med grödan och
därmed skapa förutsättningar för fler arter.
Användandet av stallgödsel istället för handelsgödsel kan också ha positiva effekter på mångfalden av
jordlöpare, även om resultaten inte är entydiga. Det är
framför allt i ettåriga grödor som stallgödsel tycks ha
positiv effekt på mångfalden av jordlöpare. Orsaken är
att stallgödsel ökar mängden bytesdjur i marken vilket
framför allt är viktigt för jordlöparnas larver. Handelsgödsel ger ofta ökad växtproduktion som i sin tur
kan gynna artantal och tätheter av jordlöpare. I vallar,
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Så blir ekolantbruket ännu bättre på biologisk mångfald

Vad kan den enskilde lantbrukaren göra?
Olika arter av rovinsekter finns i olika miljöer, och det är
därför viktigt med många olika livsmiljöer (till exempel
stråsäd, vall, åkerrenar, åkerholmar) på en gård för att få
en hög biologisk mångfald på gården som helhet. De olika
miljöerna ska helst vara jämt utspridda i landskapet så att
det skapas mycket övergångszoner. Mycket permanenta
Riccardo Bommarco

ytor intill åkrar och fält som åkerrenar, åkerholmar, diken,
vägkanter, odlingsrösen och andra småbiotoper är viktiga
övervintringsområden och gynnsamma för mångfalden av
rovinsekter både i enskilda fält och på gården som helhet.
Både förändringar i landskapet och vissa av förändringarna i odlingsmetoder som gynnar mångfalden av rovinsekter
skulle innebära minskad areal för odling, lägre avkastning per
ytenhet, samt att odlingen skulle bli mer arbetsintensiv (fler
odlingshinder), alltså medföra kostnader för den enskilde
lantbrukaren. I gengäld skulle den biologiska mångfalden
öka, vilket kan resultera i ekonomiska vinster i form av biologisk bekämpning av skadegörare. Rovinsekter har en betydande inverkan på tätheten av skadeinsekter.
Det finns studier som visar att flera arter av rovinsekter är
bättre på att tillsammans bekämpa skadeinsekter än de är
var för sig. Dock är det än så länge ganska ovisst om hur stor
betydelse mångfalden av rovinsekter i sig har jämfört med
tätheten av några enskilda arter.

betesvallar och trädor kan mångfalden av jordlöpare
öka med konstgödsling för att det skapar en högre
växtproduktion som är gynnsam för jordlöpare En
måttlig markbearbetning påverkar vissa arter jordlöpare negativt (de som övervintrar som fullvuxna), men
andra arter gynnas (de som övervintrar som ägg, larver
eller puppor). Blir markbearbetningen alltför omfattande minskar dock antalet arter jordlöpare.
Typ av livsmiljö (stråsäd, vall, betesmark, åkerrenar
etc.) är en viktig faktor för hur många arter och vilka
arter rovinsekter det finns. Olika arter rovinsekter har
olika rörelseförmåga. Arter med dålig rörelseförmåga är
sämre på att komma ut i ettåriga grödor, men kan finnas
i vallar och betesmarker. Dessutom varierar bytesdjuren
i olika livsmiljöer vilket ytterligare kan skapa skillnader
mellan olika livsmiljöer. Fält med fleråriga grödor, till
exempel vall och betesmarker men också trädor, är i allmänhet mer artrika miljöer för rovinsekter än ettåriga
grödor. För mångfalden av rovinsekter i större skala än

En fin miljö för rovinsekter med omväxlande öppen åker
och flerårig vegatation i vallar och åkerkanter.
ett enskilt fält (till exempel en gård) är därför antalet
olika typer av livsmiljöer viktigt.
Det är inte bara vallar, betesmarker, och dylikt som
skapar övervintringsplatser och stabil födotillgång i
odlingslandskapet. Mellan fält finns ofta åkerrenar eller
dikesrenar, och mellan fält och andra livsmiljöer (till
exempel skogsområden, våtmarker och betesmarker)
uppstår övergångszoner som är viktiga övervintringsområden och har stabil och bred födobas för rovinsekterna. Från dessa områden kan rovinsekterna sprida sig
till ettåriga grödor efter övervintringen. De utgör dessutom bra områden att söka föda i när det inte är mycket
mat i fälten. Gott om sådana områden i förhållande
till fältens areal gynnar mångfalden av rovinsekter i ettåriga grödor. Även hur de olika livsmiljöerna är fördelade över gården påverkar mångfalden av rovinsekter i
ettåriga grödor. Finns vall och annan mer stabil markanvändning i närheten av ettåriga grödor brukar detta
gynna mångfalden i de ettåriga grödorna.

Att ekologiskt lantbruk är en tillgång för naturvården i odlingslandskapet står relativt klart.
Om det räcker för att klara miljömålen och en
bevarad biologisk mångfald är dock osäkert.
Den viktigaste frågan för mångfalden är kanske
inte om det blir 20, 50 eller 100 procent ekologiska lantbruk framöver, utan hur lantbruket
utvecklas och sköts.
För att ta tillvara biologisk mångfald i odlingslandskapet krävs;
1. strävan efter lösningar som är gynnsamma för både
livsmedelsproduktion och naturvård,
2. kloka avvägningar mellan intressen när naturvårdsoch produktionsintressen ändå kolliderar. Båda dessa
uppgifter kräver mycket och god samverkan både på
tvären, till exempel mellan forskare inom olika discipliner inom lantbruk och ekologi, och ”vertikalt”,
mellan forskare, rådgivare och lantbrukare.
Ett exempel på ett område där samverkan kan och bör
förbättras är den EU- och statsfinansierade miljörådgivningen. Den är idag uppdelad i olika delprogram
där biologisk mångfald hör till ett delprogram (1) och
ekologiskt lantbruk till ett annat (3). Delprogram 2,
miljökänsliga områden, handlar om användning av
bekämpningsmedel och hushållning av växtnäring.
(Privatfinansierad miljörådgivning förekommer i
mycket liten omfattning, troligen för att det är svårt
att konkurrera med den statsfinansierade rådgivningen
som är gratis för lantbrukaren. Däremot finns privatfinansierad produktionsrådgivning inom växtodling,
byggnader, ekonomi etc.)
Uppdelningen av miljörådgivningen ovan i tre delområden är till stor del fiktiv sett ur lantbrukarens
perspektiv. Om man som lantbrukare använder mindre
bekämpningsmedel (delprogram 2 eller 3), eller minskar växtnäringsutlakningen till en å (delprogram 2)är
det en insats för den biologiska mångfalden som kan
vara väl så stor som att hamla några träd eller röja en
igenvuxen åkerholme (delprogram 1).

Följaktligen bör rådgivningen, för att göra största
miljönytta, söka överbrygga gränserna mellan dessa
delprogram som måhända är administrativt lyckade
men lätt utgör en bromskloss för att få en helhetssyn
på miljöarbetet i lantbruket. Ett annat argument för
samverkan i rådgivningen är att miljöfrågorna ofta
väger lätt i kampen med andra starka krafter i utvecklingen av det moderna lantbruket som till exempel
internationell konkurrens, urbanisering och jakten på
allt billigare mat.
Idéer och exempel på samverkan inom rådgivning
1. Kurser på gränsöverskridande teman. Ett exempel
är kursen ”Ekologisk köttproduktion och naturvård i
hagmarker” som hållits vid flera tillfällen av Hushållningssällskapet i Uppsala. Den har varit välbesökt och
bland annat lockat flera yngre lantbrukare som sällan
eller aldrig deltagit i någon rådgivning som enbart
handlar om biologisk mångfald. Kursen har varit en
endagskurs vilket kan vara lite kort tid för ett stort
gränsöverskridande ämne.
I Kronobergs län har länsstyrelsen hållit en hel kursserie om fyra tillfällen på temat Betesdrift. Där handlade träffarna i tur och ordning om 1) Naturbetesmarker,
restaurering 2) Ohävdsarter, landskapsvård, betesdjur,
3)Rationella stallbyggnader inkl. gårdsbesök, 4) Ekologisk köttproduktion (KRAV), framtida EU-stöd , köttklassificering, slakttidpunkt. Kursserien hölls på fem, sex
olika platser i länet och var mycket välbesökt.
Andra tänkbara kursteman:
• Rovinsekter – bondens vänner och ekologisk nyckelgrupp
• Bin i odlingslandskapet – betydelse som pollinatörer,
rödlistade arter. Hur gynnar man vilda bin?
• Skötsel av dikesrenar - ogräsbekämpning, naturvård/
viltvård och kulturmiljövård.
2. Omläggningsplan kombineras med skötselplan.
Skötselplan för natur- och kulturvärden är sedan något
år tillbaka ett krav för alla KRAV-anslutna lantbrukare.
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Rådgivning om biologisk mångfald. Olle Kvarnbäck,
rådgivare vid Hushållningssällskapet, och Olle Linder,
lantbrukare gör skötselplan för natur- och kulturvärden.

Konkret kunskap efterlyses
Flera rådgivare inom delprogram 1 har uttryckt en
avsaknad av konkret kunskap om naturvårdsåtgärder
som är anpassade till det moderna lantbrukets situation. Den kunskap som finns upplevs som alltför generell för att utmynna i konkreta råd.
En anledning till denna avsaknad av konkreta, detaljerade, skötselråd är förstås att naturvård i odlingslandskapet, på professionell nivå, är en relativt ung
verksamhet. Kunskapen om odling och djurproduktion
är betydligt äldre och har därför kommit längre.
Det finns dock också andra orsaker till kunskapsbrist
som kanske går snabbare att göra något åt. Framförallt
att lantbrukarna själva är alltför lite involverade i kunskapsutvecklingen om naturvård i lantbruket. Mycket
av den forskning som har skett om naturvård i odlingslandskapet har skett utan dialog och deltagande av lantbrukare, eller lantbruksrådgivare. Detsamma gäller i
viss mån också utformningen av miljöersättningar. Det
börjar bli bättre, det pågående forskningsprogrammet
HagmarksMistra är ett exempel på det, men ännu finns
mycket att göra i detta avseende.
Naturvården har mycket att lära av det ekologiska
lantbruket, där man arbetar betydligt mer ”bondenära”
med odlingsförsök, demonstrationsodlingar och deltagande forskning/utveckling. Deltagande, eller deltagardriven, forskning innebär att lantbrukaren är med
hela vägen från att formulera forskningsproblemet till
att genomföra försöken och slutligen tolka resultaten.
En tillämpad forskning i ordets rätta bemärkelse. Inom
ekologiskt lantbruk finns flera projekt med deltagande/
deltagardriven forskning. I naturvården saknas i princip sådana projekt. Det ekologiska lantbruket har också
en mycket stark intresseorganisation, Ekologiska lantbrukarna, vilka är aktiva i såväl den jordbrukspolitiska
debatten som i forskningspolitiken. När får vi se en
Landskapsvårdarnas förening?
Ett sätt att snabbt kunna presentera praktiska lösningar är genom att lyfta fram goda exempel. Inom
projekt Biologisk mångfald i ekologiskt lantbruk
anordnades är 2000 en tävling om praktiska exempel
på åtgärder som gynnar biologisk mångfald. Några av
tävlingsbidragen presenteras i nästa kapitel. En stor
poäng med att presentera goda exempel är att någon
faktiskt genomfört åtgärderna, och inte vem som helst
utan en lantbrukare! Lantbrukare lyssnar ofta mer på
sina kollegor än på någon annan.

Goda exempel
– ekologiska lantbruk som satsar på mångfalden
Intresse, engagemang, innovativa idéer och hårt arbete ligger bakom
de goda resultat som nåtts i fråga om biologisk mångfald på många
ekolantbruk runt om i Sverige. Här presenteras några av de bästa exemplen
som vaskades fram i tävlingen ”Goda exempel i odlingslandskapet”,
där lantbrukare runt om i landet år 2000 fick chansen att berätta om sina
åtgärder för att gynna biologisk mångfald.

Vattenvård i Espedalen
CHRISTER ANDERSSON i Espedalen utanför Karlskoga
har en stark känsla för djurlivet, det tama såväl som det
vilda. Hans bidrag till tävlingen Goda exempel rörde
en teknik som han själv utvecklat för att bromsa vattenflödet i dikena och bibehålla lite vatten även under
sommaren. Till gagn för det vilda växt- och djurlivet,
till exempel grodor, insekter, fåglar och fuktälskande
växter. Det långsammare vattenflödet gör också att
vattnet hinner renas från en del närsalter innan de
rinner ut i närbelägna sjöar.
Egen dämningsteknik
Den teknik som Christer använder är att konstruera
små hinder på vissa platser i dikena. Hindren kan bestå
av nivågrävd botten eller stensamlingar som bromsar
upp flödet, utan att helt stoppa det. Som komplement
placeras också löstagbara skivor av skiffer eller plywood
på vissa strategiska platser för att åstadkomma små
dämmen.
Christer betonar att hindren inte görs högre än att
avvattningen av åkermarken fungerar tillfredställande.
”Jag fick idén redan för tio år sedan när det var väldigt
populärt att lägga igen varenda öppet dike. Jag tyckte
det hela var idiotiskt och nu är det också förbjudet. Jag
gör det främst under sommaren för att behålla vattennivån i dikena för fåglar, grodor och insekter. Under
våren tar jag bort skivorna för att de inte ska spolas bort
av alla regn”, säger Christer.

Olle Kvarnbäck

Anna-Lena Berggren

Vad vore då naturligare än att göra skötselplan i samma
veva som man gör omläggningsplan från konventionellt
till ekologiskt lantbruk? Kanske kan de i framtiden till
och med vara delar i samma dokument, i syfte att inte
hacka upp rådgivningen till lantbruket i onödigt många
delar. Kronobergs län, som har varit duktiga på samverkan, har genomfört rådgivning till nya lantbrukare
vid uppstarten av lantbruket. Där har man börjat med
att titta på markerna och göra en skötselplan för naturoch kulturvärden. I samband med skötselplanebesöket
har behov av annan rådgivning identifierats, till exempel om byggnader och ekologiskt lantbruk.
Det kan var givande att samverka men det kan också
vara svårt och jobbigt. Man tycker olika, man måste
jämka sig samman. Det finns konflikter. Följden av
att rådgivningen inom ekologiskt lantbruk respektive
biologisk mångfald kör sitt eget race är dock att dessa
konflikter istället lämnas åt bonden att lösa själv.
Kanske borde det finnas en certifiering av rådgivare?
Alla som arbetar inom något av KULM:s delprogram
borde ha grundläggande kunskaper om de andra delprogrammen. Inte för att alla ska bli experter på allt,
men för att alla ska kunna se kopplingarna mellan olika
kunskapsområden och därigenom också få en bättre
insikt i bondens situation,
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Espedalens öppna diken är en fin miljö för grodor, trollsländor etc. T h lantbrukarna Ulla Inge och Helen Atkinson.
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Olle Kvarnbäck

sorter. Fröblandningen kostar lite mer per kg, men jag
brukar klara mig med en låg utsädesmängd per hektar.”
Christer köpte sin gård i Espedalen utanför Karlskoga i
Värmland 1980. Den omfattar 110 hektar skog och 28
hektar åker. Vid sidan om jord- och skogsbruket jobbar
Christer med att arrangera kurser för Vuxenskolans
räkning och på konsultbasis hjälper han folk som vill
rädda och flytta gamla timmerstugor och uthus, som
annars riskerar att förfalla eller bli föremål för brandkårens brandövningar. Gamla hus är en av hans stora passioner i livet. ”Espedalen börjar snart bli som ett andra
Skansen”, säger han halvt på skämt.
Christer Andersson, stolt pristagare i tävlingen ”Goda
exempel”.
11 olika arter i vallen
Förutom sina vattenvårdande åtgärder gör han mycket
andra bra saker för den biologiska mångfalden. Med
hjälp av sina stutar av Simmental-ras hävdar han flera
beteshagar och han använder en vallfröblandning på
åkern som innehåller 11 olika arter av gräs och örter.
”Det ger lika bra avkastning som att använda färre

Juryns motivering
Tävlingsjuryn var imponerad över Christers enkla och
funktionella teknik att bibehålla vatten i åkerlandskapet utan att ta värdefull mark ur produktion. Motiveringen för att belöna Christer lyder: ”En smart åtgärd
som visar på nytänkande och som är av stor betydelse
för den biologiska mångfalden. Vattenmiljöer är en förutsättning för många växter och djur, och en bristvara i
många odlingslandskap.”

Thomas och Kerstin Björklund med barnen Hanna, Camilla, Staffan, Henrik samt hundarna Nilla och Fanny.

Olle Kvarnbäck

Den lilla gårdens möjligheter

Christer visar sin dämningsteknik.

THOMAS BJÖRKLUND driver tillsammans med sin familj,
hustru och fyra barn, ett jordbruk utanför Sköldinge i
Sörmland. Hans far köpte gården 1969 och Thomas
tog över gården i slutet på 1980-talet. På Linds gård
finns cirka 30 ha åker, 7,5 ha naturbete och 60 ha skog.
Driften på gården består huvudsakligen av integrerad
svinproduktion, spannmålsodling i liten skala och
hästuppfödning. Thomas föder upp Connemaraponnys som rids in och sedan säljs till privatpersoner.
Dessutom finns fyra amkor på gården.
Jordbruksmarken är omlagd till ekologisk odling.
Thomas är med i miljöstödsprogrammen för både
biologisk mångfald i betesmarker samt värdefulla
natur- och kulturmiljöer. ”Mitt intresse för biologisk

mångfald väcktes av dessa stöd”, skrev han i sitt bidrag
till tävlingen.
Koloni med starar
När Thomas tog över gården var hagarna kraftigt
igenväxta med sly, men det har han nu fått bukt med.
Han gör dock fortfarande manuella röjningar varje år,
framförallt av örnbräken, en aggressiv ormbunksväxt
som har en tendens att breda ut sig över stora ytor. I en
av hagarna finns en kulle med med mycket träd, många
av dem gamla lövträd fulla med bohål. En koloni med
starar häckar där varje sommar. ”1996 hade jag rådgivning angående stöd för biologisk mångfald och fick då
rådet att hugga ner alla träd för att få stöd för detta
område. Det gjorde jag inte. Däremot glesade jag ur
och tog bort en del barrträd, sly och unga lövträd”,
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Innovativ röjning på Lövbråten
BRÖDERNA TAGE OCH BÖRJE LARSSON har ett soligt
humör. De går och flinar mest hela tiden och verkar
stortrivas med det dom gör. Deras huvudsakliga syssla
och försörjning är att bedriva ekologisk mjölkproduktion med 40 mjölkkor i Sånna utanför Tibro, i Västergötland. Men det är egentligen inte deras arbete
med mjölkproduktionen som har uppmärksammats i
Goda exempel-tävlingen, utan vad de åstadkommit på
gården Lövbråten som de köpte till för ett par år sedan.
Bröderna anmälde sig dock inte själva till tävlingen
Goda exempel. Det var rådgivaren Jan Hill på länsstyrelsen i Västra Götaland som tyckte att Tage och
Börjes fantastiska arbete med den igenvuxna miljön på
Lövbråten borde uppmärksammas.

Thomas Björklund

Innovativ röjning
Lövbråten har en spännande historia. Den ägdes fram
till för ett par år sedan av en uppfinnare. ”Han hade

alltid massor med idéer”, berättar Börje. ”Många fler
än han någonsin hann förverkliga. Vi började arrendera
jordbruksmarken av honom 1996. Då var både åker och
betesmark täckt av en och en halv meter hög aspsly.
Men den var inte tjockare än att den gick att slå av med
en rotorslåttermaskin. Det avslagna materialet samlade
vi sedan upp med rundbalspress!” Håller en rundbalspress verkligen för sly, frågar vi? ”Jodå, när slyet inte är
grövre än fingertjocklek går det bra. Fast man kanske
inte ska ha den allra modernaste pressen”, säger Börje
med glimten i ögat.
Efter slyröjningen släppte de kvigor på bete på både
åker- och hagmark. Resultatet nu efter några år är
enastående. Av slyet syns knappt ett spår och massor
av spännande kulturhistoriska miljöer har blivit synliga efter restaureringen. Här finns många minutiöst
lagda odlingsrösen, eller är det gravsättningar? Här
finns också en välbevarad fägata, kantad av stenmurar,
i vilken man förr drev djuren från gården ut på bete
i skogen. Hagarna utgör också fina fågelmarker. På

Camilla och Hanna Björklund på nyskapade stenrösen.

Våtmark av en slump
Thomas har också nyskapat tre stenrösen och en mindre
våtmark, vilken kom till mest av en slump. Vid nergrävandet av en septitank stötte grävmaskinisten på en
vattenåder. Vattnet leddes bort till ett närliggande dike
som fördjupades och breddades. Vattnet står nu året om
i diket och djurlivet har hittat dit. För att öka artrikedomen i åkerlandskapet och få tillbaka spridningskorridorer för djurlivet har Thomas sått vissa vändtegar
med en örtblandning från en fröfirma. Linds gård
har mycket utåtriktad verksamhet. ”Bo på Lantgård”,
fullbokat hela sommaren, är en del. Alla gäster som

vill tar han med på en guidad rundvandring i hagarna
och det brukar vara mycket uppskattat. Nyligen har
Thomas också slutit ett avtal med en högstadieskola
som kommer att ha projekt om biologisk mångfald på
gården. Thomas kommer att fungera som lärare och få
betalt för det.
Juryns motivering
Tävlingsjuryn var mycket enig om att Thomas skulle
bli en av pristagarna i Goda-exempel tävlingen. Han
har gjort ett helt batteri av åtgärder för att gynna biologisk mångfald i odlingslandskapet och åtgärderna är
väl integrerade i driften av gården. Dessutom visar han
prov på stor entusiasm och vilja att visa upp gårdens
natur- och kulturvärden.
Olle Kvarnbäck

berättar Thomas. Jag har lämnat en del vedbitar för att
det ska dra till sig insekter åt fåglarna. Vedbitarna har
jag placerat på steniga ställen så att de täcker så liten
del av grässvålen som möjligt. Även i de andra hagarna
har jag lämnat vedbitar på strategiska ställen. Vi har
under de sista fem åren lagt ner ett stort arbete på att
restaurera hagarna.”

Tage (t v) och Börje Larsson i samspråk med yrkesbrodern Kjell Angel (mitten).
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Betande djur öppnar upp igenväxta hagar

Olle Kvarnbäck

INGVAR OCH DAGMAR ERIKSSONS gård, Hästnäsviken,
ligger vackert vid sjön Grängen i trakterna av Hällefors, i Västmanland. Det är en släktgård på Ingvars
sida sedan 1700-talet. Gården omfattar 100 hektar
skog, 7,5 hektar åker och ett 14 hektar stort naturbete. I
brukningsenheten ingår i dagsläget även några marker
som tillhör intilliggande små gårdar. Ingvar och
Dagmar tog över efter Ingvars föräldrar för knappt 30
år sedan, 1972. Då bedrevs mjölkproduktion på Hästnäsviken, men 1978 ville inte Arla komma och hämta
mjölken längre. Gården var för liten och låg för avigt
till. Mjölkproduktionen lades ned och jobb fick sökas
på annat håll. Några bekanta som hade får fick istället sköta hävden av betesmarken. Det blev dock lite si
och så med den saken. ”Fåren släpptes ofta ut sent på
våra marker och ibland inte alls”, berättar Ingvar. Så
1985 köpte han tre kor av rasen SRB på livdjursauktion som betäcktes med en Highland Cattle-tjur, och
senare köptes två renrasiga Highland Cattle-kvigor
in. Besättningen för dagen består av elva dikor och en
avelstjur. De har nu gått över till tjur av rasen Hereford,
som de tycker växer bättre.

Fägata på Lövbråten. När bröderna Larsson tog över
gården var den helt överväxt med sly.
åkermarken har Tage och Börje återställt igenfyllda
diken och dessutom grävt fram en stenmur som varit
övervallad med jord. Lövbråten har genom brödernas
försorg blivit en idyll mitt ute i den västgötska skogen.
Uppmärksammade insatser
Intresset för Tage och Börjes arbete med Lövbråten är
också stort från de närboende. Under uppfinnarens tid
var Lövbråten helt stängt för utomstående, på grund av
rädsla för spionage, så nu är nyfikenheten stor. Sedan
Tage och Börje köpte gården 1998 är det många som
promenerar i området och beundrar hur fint det har
blivit. Även Tibro kommun har nyligen uppmärksammat deras arbete genom att tilldela dem ett kulturstipendium på 5000 kr. Den positiva responsen sporrar
bröderna till nya stordåd. I den omkringliggande skogen
gör de ideligen nya upptäckter av odlingsspår som de
röjer fram. Bland det mest fascinerande är två små
tegar på mossjord, omgärdade av stenmurar. Vidare
planerar Tage och Börje att sätta upp små skyltar med
information vid de historiska lämningar som nu blivit
exponerade, allt för att besökande människor ska få så
stor behållning som möjligt.

KRAV-kontrollant
Lantbruket på Hästnäsviken är anslutet till KRAV.
Ingvar arbetar själv som KRAV-kontrollant, vid sidan
av lantbruket. Sin egen gård kontrollerar han dock
inte, förstås.Ingvar och Dagmar blev glatt överraskade
av priset i Goda exempel-tävlingen. ”Jag hade inte en
tanke på att vi skulle delta ens”, säger Ingvar. ”Det var
Maggie Javelius på Länsstyrelsen som ringde och frå-

gade om hon fick anmäla oss. Det blir väl så att man
inte själv ser det man har framför sig jämt.”
Juryns motivering
Familjen Eriksson fick inte priset bara för sin fina
skötsel av värdefull naturbetesmark, utan också för
den ladugård de byggde för ett par år sedan. Det är en
kall, öppen lösdrift med flera innovativa lösningar för
att underlätta djurhållningen. En sådan är den vikbara
kraftfoderkrubban som man fyller på från utsidan och
sedan med ett enkelt handgrepp gör fodret åtkomligt
för alla djuren samtidigt. För att sprida halm i boxarna
används en hökanon som blåser ut, och med hjälp av
geniluckor, fördelar halmen i boxarna.

Artrik hage
Det har varit ett styvt arbete att röja upp i hagen efter
den igenväxning som följde sedan mjölkkorna såldes,
men med hjälp av mycket engagemang av hela familjen
och med bekantas hjälp har Ingvar och Dagmar nu fått
hagen i fin hävd. ”EU-kontrollanten var klart nöjd när

Olle Kvarnbäck

Juryns motivering
Tävlingsjuryns motivering till att belöna bröderna
Larsson lyder: ”Omfattande restaureringsarbete av
stort värde för den biologiska mångfalden i bygden. Att
använda storbalspress till att samla upp sly, var ett nytt
och fräscht grepp”.

han besökte oss i förra veckan. EU-stöden är inget man
blir rik av, men en nödvändig uppmuntran för att man
ska orka jobba vidare” konstaterar Ingvar. Hagen har en
mycket rik flora för att vara i dessa trakter, bland annat
återfinns arter som jungfrulin, ormrot, stagg, knägräs,
ängsfryle, ängsvädd, ängsskallra, slåtterfibbla, darrgräs, blekstarr, ögontröst, kattfot, blåsuga, vårbrodd,
Jungfru Marie nycklar och nattviol. Den fina hävden av
betesmarken på Hästnäsviken uppskattas även av folk
i trakten och sedan 1992 betas även närmaste grannarnas betesmarker av Ingvar och Dagmars djur.

Ingvar förevisar ungdjursladugården.

Oj, vilken mångfald! Erikssons hage lockar besökare som beundrar den rika floran.
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