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1 I korthet 
I de klimatförändringsscenarier som studerats kommer det förändrade klimatet att påverka jord-
bruket i Sverige på ett i huvudsak gynnsamt sätt i ett 25-årsperspektiv. Enligt de klimatscenarier 
som rapporten utgår ifrån kommer årsmedeltemperaturen att stiga med ca 1º C och att nederbörd-
en kommer att öka något, särskilt vintertid. Rapportens titel ”En meter i timmen” är ett konkret 
sätt att åskådliggöra hur klimatförändringen påverkar växtzonerna. Mycket översiktligt flyttas de 
norrut med den takten och som annorlunda kan uttryckas som ca en mil per år. 

Avkastningen i odlingen av olika grödor kan öka genom högre årsmedeltemperatur och mera ne-
derbörd, ökad CO2-koncentration i luften eller genom ändrad odlingsteknik, nya sorter m.m. Den 
viktigaste frågan för denna rapport är att försöka avgöra vilken av de tre faktorerna som kan på-
verka jordbruket mest under de kommande ca 25 åren. Genomgången visar att den tredje faktorn, 
om den hittillsvarande utvecklingen i stort fortsätter, kommer att påverka mer än de andra två. 
Sett i ett längre perspektiv har avkastningen ökat med ca 1 procent per år. Ökad CO2-koncentra-
tion kan bidra med en skördeökning på några procent. Det är svårt att dra någon bestämd slutsats 
om hur en viss gröda och på en viss plats kommer att påverkas av just den klimatförändring som 
väntas ske under 25-årsperioden.  

Den något högre medeltemperaturen kan komma att ändra grödfördelningen. Majs är en gröda 
som har börjat odlas i Sverige och odlingen kan väntas öka ytterligare. En ökning av odlingen av 
höstsådd spannmål kan också väntas. En övergång till såväl majs som höstsådd spannmål jämfört 
med vårsådd spannmål ger ett ökat skördeutbyte. 

Det ändrade klimatet medför en försämrad situation ifråga om sjukdomar och skadegörare. Detta 
gäller såväl smittämnen som insekter och gäller såväl inom växtodlingen som inom animaliepro-
duktionen. Insekter i olika utvecklingsstadier kan förorsaka skador genom att de hämtar näring 
från växter eller djur och kan dessutom vara bärare av olika smittämnen. Vidare kommer också 
förekomsten av ogräs påverkas och som kommer att konkurrera med nyttoväxterna om resurserna. 

Risken för förluster av växtnäringsämnen från jordbruksmark är starkt kopplad till avkastningsni-
våer och val av grödor och växtföljder, men också marktemperatur, markfuktighet och nederbörd. 
Alltså finns det krafter som verkar i riktning mot både större och mindre förluster av växtnärings-
ämnen. 

I vilken grad konkurrenskraften för det svenska jordbruket kommer att förändras jämfört med 
jordbruket i andra länder och som en följd av ändrat klimat i Sverige jämfört med förändringar i 
andra länder är, med ledning av bearbetningar med ekonomiska modeller, inte möjligt att avgöra i 
dagsläget.   

De förändringar som väntas ske förutses ha ett långsamt förlopp. Detta medför att de förändringar 
som jordbrukarna behöver göra kommer successivt. Den bedömning som görs beträffande forsk-
ning och utveckling är att den behöver fortsätta för att t.ex. utveckla ny teknik och nya sorter, att 
finna metoder för att minska verkningarna av skadegörare och att minska de negativa verkning-
arna på miljön av jordbruksdriften. Behovet av ny inriktning förefaller inte vara en förstahands-
fråga, snarare är det en fråga om intensiteten. 

De områden där det kan vara angeläget med ökad uppmärksamhet redan nu för att ta höjd för för-
ändringar framöver är vattenhushållning och stallar. På båda dessa områden är avskrivningstider-
na långa. Vattenhushållningen gäller såväl avvattning och möjligheter till bevattning. Ifråga om 
stallarna kan det redan nu planeras för bättre ventilation för att klara längre värmeböljor. 





   5

2 Sammanfattning 
2.1 Rapportens syfte och avgränsningar 
Det förändrade klimatet kommer att påverka jordbruket på flera sätt. Syftet med rapporten är 
att på ett lättillgängligt sätt redovisa hur denna påverkan kan komma att ske.   

De olika klimatscenarier som redovisas av t.ex. Rossbycentret på SMHI1 ger något olika 
resultat, men riktningen är entydig och är statistiskt signifikant. Klimatscenarierna beskriver i 
regel förändringar långt fram i tiden, t.ex. framåt nästa sekelskifte, eftersom syftet i många 
fall är att beskriva klimatförändringarnas påverkan för planering för bebyggelse m.m.  

Siktet i den här rapporten är något oprecist uttryckt en generation, som skulle kunna översät-
tas till en 25-årsperiod. I vissa hänseenden kan dock jordbrukets planeringshorisont vara 
längre, detta gäller främst vattenhushållnings- och byggnadsfrågor. I allmänhet är planerings-
horisonten kortare än 25 år. Under den tidsperioden kan årsmedeltemperaturen stiga med ca 
1º C. Emellertid är det inte uteslutet att utvecklingen tar andra vägar, t.ex. att temperaturen 
kommer att stiga mera. Det behövs en handlingsberedskap om en sådan, i och för sig oväntad, 
utveckling kommer att inträffa. Handlingsberedskapen bör vara inriktad dels mot att det finns 
kunskaper om vilka nya krav som ställs för att hantera skadegörare och sjukdomar i både 
växtodlingen och i animalieproduktionen, dels mot att ligga i framkant ifråga om kraven på 
byggnader och vattenhushållningsfrågor. 

Ambitionen för rapporten är inte att försöka ge en exakt prognos om hur jordbruket kommer 
att utvecklas fram till en viss tidpunkt. Den bedömning som gjorts under arbetet med denna 
rapport är att det finns så många osäkerheter, t.ex. rörande marknadens utveckling, att det 
skulle bli närmast meningslöst att redovisa resultaten. Däremot kan vissa utvecklingstenden-
ser redovisas rörande riktningar för utvecklingen i olika hänseenden. T.ex. redovisar OECD 
och FAO i deras årliga Outlook bedömningar om prisutvecklingen för jordbruksprodukter, 
men som sträcker sig endast ca 10 år framåt i tiden.  

En viktig avgränsning för rapporten är att den är helt inriktad mot att belysa verkningarna för 
jordbruket, särskilt i Sverige, av ett förändrat klimat. Den motsatta frågeställningen, nämligen 
jordbrukets påverkan på klimatet, behandlas inte här. Därför diskuteras inte heller frågor om 
olika politiska styrmedel för att påverka avgången av växthusgaser från jordbruket eller att 
jordbruksmarken kan fungera som en kolsänka. Jordbruksverket återkommer senare med 
analyser av hur jordbruket påverkar klimatet. 

Tonvikten i rapporten mot växtodling blir stark. Detta beror på det självklara faktumet att 
växtodlingsfrågor och marknaden för vegetabilier direkt påverkas av det ändrade klimatet i 
betydligt högre grad än animalieproduktionen. Ingen särskild fördjupning har gjorts gällande 
grönsaker samt frukt och bär. 

                                                 
1 Källa: http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=7776&l=sv. 
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2.2 Allmänna slutsatser 
Klimatförändringen förväntas gå så långsamt att några särskilda planeringsproblem inte i nå-
gon nämnvärd grad kommer att uppstå för jordbruket. Den nordliga odlingsgränsen för olika 
grödor flyttas så långsamt att det inte blir några problem med kunskapsöverföring. Inte heller 
menar man att problematik rörande växtnäring eller skadegörare och ogräs förändras så 
snabbt att det väntas uppstå sådana problem. Detta hindrar givetvis inte att t.ex. skadegörar-
situationen kan bli mera svårhanterad framöver. För animalieproduktionen kan högre tempe-
raturer och ökad fuktighet under i varje fall en stor del av året inverka negativt för spridningen 
och sammansättningen av parasiter och smittor. Vidare kan variationen i vädret bli större. 
Detta kan försvåra jordbrukarnas planering och även påverka avkastningen i odlingen nega-
tivt. 

Det finns dock ett par områden där man redan nu bör uppmärksamma att förändringarna sett 
över en längre period kan bli uppenbara och där beslut idag kan ha verkningar långt in i fram-
tiden. Det ena området gäller vattenhushållningsfrågor i jordbruket. Detta gäller såväl dräne-
ring som möjligheterna till bevattning. Mera nederbörd, särskilt vintertid, kan på sina håll 
ställa större krav på dränering. Å andra sidan kan det uppstå perioder med torka. Frågan om 
möjligheterna att ordna tillgång till vatten för bevattning kan då aktualiseras. Frågor kring 
reglering av sjöar och vattendrag, bebyggelseplanering samt om invallningsföretag utan sär-
skild anknytning till jordbruket är allmänna samhällsplaneringsfrågor och behandlas inte när-
mare inom ramen för denna rapport. 

Det andra området som kan behöva uppmärksammas gäller utformningen av stallar, särskilt 
för grisar och fjäderfä. Det varmare klimatet och då särskilt att det sommartid kan bli fråga 
om perioder med höga temperaturer kan bl.a. ställa krav på bättre ventilation än vad som är 
fallet idag. Risken för värmestress, som kan leda till hälsostörningar men även dödsfall, är 
uppenbar om temperaturen under längre perioder stiger till för höga nivåer. Grisar och fjä-
derfä är särskilt känsliga för otillfredsställande ventilation. Särskilt gäller detta om det skulle 
visa sig att situationer med extrema väderförhållanden visar sig bli vanligare framöver. 

Inriktningen av forskningen har ett långsiktigt perspektiv. Den allmänna slutsats som dragits 
rörande forskning inriktad mot ändamålsenligt och konkurrenskraftigt jordbruk är att inrikt-
ningen inte behöver förändras starkt. Snarare är det en fråga om intensiteten. Detta gäller 
också forskning och utveckling nära det praktiska jordbruket, sortförsök och liknande. 

2.3 Vad påverkar produktivitetsutvecklingen 
Produktiviteten och produktivitetsutvecklingen är av grundläggande betydelse för omfatt-
ningen av jordbruket i öppna ekonomier. Sådana förändringar kan hänföras såväl till ändrat 
klimat som till andra faktorer. Produktiviteten kan t.ex. uttrycka det täckningsbidrag som er-
hålles per insatt enhet av arbete och/eller kapital. I detta sammanhang uttrycks produktiviteten 
och produktivitetsutvecklingen på ett förenklat sätt, nämligen som avkastningen mätt i kg per 
hektar eller utvecklingen av avkastningen för olika grödor. Med hänsyn till de frågor som 
hanteras i rapporten delas de faktorer som är styrande för produktiviteten och produktivitets-
utvecklingen in i följande kategorier: 
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- ökad CO2-koncentration, 

- det varmare klimatet med mera nederbörd särskilt vintertid (förutom ökad CO2-koncentra-
tion) och 
- nya sorter, ändrad odlingsteknik och ändrade insatser av olika produktionsmedel. 
 

Det är helt uppenbart att styrande för produktivitetsutvecklingen även framöver blir i första 
hand den tredje kategorin av faktorer, nämligen nya sorter, ändrad odlingsteknik och ändrade 
insatser av olika produktionsmedel. Det är mycket vanskligt att förutsäga hur avkastningen 
per hektar kommer att förändras. Introduktionen av mineralgödselmedel på bred front från 
slutet av 1940-talet förefaller vara en mycket viktig faktor, tillsammans med de anpassningar 
som behövts i samband med den introduktionen, för den avkastningsökning som har registre-
rats. Under 1900-talets första decennier var avkastningsökningen låg. Vidare har kunnat regi-
streras att avkastningsökningen det senaste decenniet också har varit låg samtidigt som göd-
selgivorna inte har ökat. Dessutom förefaller spridningen i avkastningen ha ökat mellan norr 
och söder, vilket kan vara en effekt av att de bördiga jordarna i goda områden i södra Sverige 
har kunnat tillgodogöra grödan högre gödselgivor, jämfört med situationen på andra håll i 
landet.  

Men även om den slutsatsen skulle dras att det inte längre är möjligt att öka avkastningen 
nämnvärt genom högre gödselgivor, kan därmed inte den slutsatsen dras att avkastningen 
framöver förblir oförändrad. Utöver det konstaterande som gjordes ovan om att gödselgivorna 
inte längre ökas, kan den numera lägre ökningstakten för flera grödor bero på t.ex. omlägg-
ningar av jordbrukspolitiken som sänkt lönsamheten i odlingen. Det är heller inte uteslutet, 
särskilt som man i klimatsammanhang ofta hanterar mycket långa tidsperspektiv, att det sker 
nya teknikskiften framöver till idag okänd teknik som kommer att ge ökad avkastning.  

Jordbruksverkets slutsats rörande produktivitetsutvecklingen framöver, uttryckt som avkast-
ning per hektar för olika grödor, är att det finns förutsättningar för att den kan komma att fort-
sätta att öka i samma takt som den långsiktiga trenden hittills, nämligen med ca 1 procent per 
år. Det verkliga utfallet kommer att påverkas av om ny odlingsteknik introduceras i annor-
lunda takt än hittills, av att priserna på produktionsmedel ökar snabbare än hittills, t.ex. att 
kvävegödselmedel skulle bli avsevärt dyrare än idag beroende på att ytterligare avgifter läggs 
på tillverkningen för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Ökningstakten kan således på-
verkas såväl med olika slag av regleringar som att marknadsprisers förändringar påverkar 
utvecklingen.   

I flera analyser rörande verkningarna för jordbruket av klimatförändringarna läggs verkning-
arna av den högre CO2-koncentrationen vid sidan av de effekter som uppstår till följd av att 
klimatet blir varmare och nederbördsrikare. Den högre CO2-koncentrationen är förvisso en 
viktig orsak till klimatförändringen, men en högre CO2-koncentration förstärker fotosyntesen 
vilket leder till högre tillväxt hos de gröna växterna. Ett skäl till att verkningarna för avkast-
ningen av den framöver högre CO2-koncentration särredovisas, är att styrkan i sambandet 
mellan CO2-koncentration och avkastning är relativt väl känt. Den slutsats som kunnat dras 
med ledning av de studier som gjorts är att avkastning för en viss gröda på en viss plats över 
de kommande 25 åren kan komma att öka med 5 procent som en följd av högre CO2-koncent-
ration. 

Den väntade klimatförändringen, förutom CO2-effekten, för en viss gröda på en viss plats, 
förväntas däremot få liten betydelse för avkastningen för olika grödor. Dock bör den reserva-
tionen göras att det finns olika beräkningsresultat som ger i viss mån divergerande resultat. 
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2.4 Odlingsgränsen flyttas norrut 
Den höjda medeltemperaturen med 1º C under de kommande ca 25 åren medför att odlings-
gränsen för olika grödor successivt flyttas norrut. I de södra delarna av landet med goda od-
lingsbetingelser kan denna förflyttning av odlingsgränsen norrut i första hand medföra att 
majs blir en vanligare gröda. Majs är en gröda som redan odlas i mindre omfattning (ca 10 
tusen hektar under 2007) i Sverige, men som kan förväntas öka framöver. I Danmark har 
majsodlingen ökat från ca 10 tusen hektar i början av 1980-talet till 135 tusen hektar 2006. 
Majs används i första hand för foder åt nötkreatur. I de områden där majs kommer att odlas 
kommer därför troligen nötkreaturshållningen, och inte minst mjölkproduktionen, att utökas.  
Oljeväxter kan, om de kan passas in i växtföljderna, bli vanligare. Andra grödor som är tänk-
bara är sojabönor och solrosor, men dessa bedöms inte få ett stort genomslag. 

Odlingen av vete, i första hand höstvete, sker idag i bördiga områden främst i Götalands och 
Svealands slätt- och mellanbygder. Koncentrationen till dessa områden är dels betingad av 
klimatet men också av att odlingsförhållandena i övrigt är gynnsamma. Odlingen av höst-
sådda grödor kan förväntas introduceras i områden där de idag inte är vanliga. Denna föränd-
ring från t.ex. vårsådd spannmål till t.ex. höstsådd spannmål får i sig en avkastningshöjande 
effekt. Emellertid utgör den spannmålsodling som sker utanför slätt- och mellanbygderna en-
dast ca 20 procent av den totala odlingen. Därför är potentialen för en sådan förändring rela-
tivt begränsad. I slättbygderna uppgår odlingen av vete, råg, höstkorn och oljeväxter till ca 50 
procent av den totala odlingen av spannmål och oljeväxter. I mellanbygderna i Götaland är 
den något lägre. Växtföljdsskäl talar för att det inte finns någon nämnvärd ytterligare potential 
i slätt- och mellanbygder för ökad odling av spannmåls- och oljeväxtgrödor med högre av-
kastning på bekostnad av vårkorn och havre. Odlingsförhållandena i stort kan sätta en gräns 
för en stark expansion i Götalands och Svealands skogsbygder. En ökning, men från en 
mycket låg nivå, kan förväntas i nedre Norrland. 

En potential för ytterligare odling av spannmål, vårsådd och höstsådd, finns i stora delar av 
landet. Odlingen har minskat under de senaste 20 åren. Minskningen kan förklaras bl.a. med 
omläggningar i omgångar av jordbrukspolitiken där riktningen har varit att politiken mer och 
mer frikopplar stödgivningen från produktionen. Gränssättande för omfattningen framöver är 
givetvis lönsamheten i odlingen. Om lönsamhetsförhållandena blir goda kan även fleråriga 
energigrödor komma att introduceras brett. 

För odling av grönsaker samt frukt och bär blir förhållandena i stort bättre. Säsongen förlängs. 
Högre sommartemperaturer kan ge både för- och nackdelar. Särskilt i södra Sverige kan det 
bli torrare på sommaren vilket kan ställa krav på ytterligare krav på bevattning. I växthuspro-
duktionen kan energiåtgången för uppvärmning komma att minska.  

Frågor om grödfördelning som är relaterade till omfattningen av animalieproduktionen åter-
kommer vi till nedan i avsnittet om animalieproduktionen.  
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2.5 Förändrad miljöpåverkan 
Jordbruket påverkar miljön genom utlakning till sjöar och havet av växtnäringsämnen. Vidare 
finns problem med angrepp av skadegörare och med förekomst av ogräs. Angrepp av skade-
görare och förekomst av ogräs kan bekämpas med kemiska medel som kan vara ett arbets-
miljöproblem och som kan förorsaka skador på miljön. Stora ansträngningar görs redan idag 
för att minska skadeverkningarna av såväl utlakning av växtnäringsämnen som vid använd-
ning av bekämpningsmedel. Genom klimatförändringarna kommer problemen att förändras 
successivt. Utlakningen av växtnäringsämnen kan komma att öka inte minst genom mildare 
vinterklimat, medan angrepp av skadegörare och förekomst av ogräs kan komma att öka både 
genom att nya skadegörare och nya ogräs kommer att introduceras och att förekomsten kan 
komma att öka. Klimatförändringen ger förutsättningar för en högre intensitet i odlingen i 
Sverige, därför kan behovet att begränsa utlakningen av växtnäringsämnen komma bli star-
kare framöver. Samtidigt kan en större andel höstsådda grödor ge mindre läckage per produ-
cerad enhet spannmål. Samma nivå på kväveutlakning per producerad enhet kan under nuva-
rande förhållanden nås om vårsäden kombineras med fånggröda. 

Det behövs fortsatt forskning för att finna metoder för att minska skadeverkningarna. Dock är 
den slutsats som dragits att det i första hand inte är en fråga om ändrad inriktning av den 
forskning som redan pågår, utan om ökad intensitet. Denna slutsats gäller också beträffande 
parasiter och smittor inom animalieproduktionen. 

2.6 De internationella marknaderna för 
jordbruksprodukter 

OECD och FAO redovisar årligen i sin Agricultural Outlook prognoser om utvecklingen av 
utbud, efterfrågan och priser för jordbruksprodukter. Slutsatsen från OECD och FAO är att 
prisprognoserna jämfört med tidigare upplagor av Agricultural Outlook måste justeras upp, 
men att man inte bör räkna med så höga prisnivåer, uttryckt i nominella termer, fram till och 
med 2016 som har gällt under 2006 och hittills under 2007. De höjda inkomsterna särskilt i 
länderna utanför OECD-området och ökad användning av biobränslen anges som viktiga or-
saker till de höjda prisprognoserna. 

EU-kommissionen har i sin bedömning av utvecklingen fram till och med 2014 redovisat slut-
satser som i stort överensstämmer med de slutsatser som redovisas i Agricultural Outlook. 
Den skillnad som möjligen finns är att EU-kommissionen tror att priserna kan komma att 
ligga på en något högre, om än marginellt, nivå. 

Gemensamt för båda rapporterna är att deras bild av utvecklingen är att användningen globalt 
av grödor för bioenergi kommer att öka samt att efterfrågan för livsmedelsändamål och foder 
också kommer att öka. Å andra sidan räknar man också med en fortsatt produktivitetsutveck-
ling som verkar sänkande på priserna. Dessa två faktorer tar således i stort sett ut varandra. 
Med den tidssikt man har i de båda rapporterna har man inte funnit anledning att särskilt up-
pehålla sig vid att det framöver t.ex. kan bli betydligt svårare att bedriva jordbruksproduktion 
i vissa områden i världen. I EU-kommissionens rapport menar man att i slutet av den tidspe-
riod man arbetar med kommer andra generationens etanol att börja slå ut den nuvarande pro-
duktionsprocessen. Användningen av olika spannmålsslag för etanolproduktion kommer där-
med att minska. 
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Bedömningar av de globala marknadsförhållandena på längre sikt än ca 10 år saknas. Ifråga 
om verkningarna av klimatförändringarna måste betydligt längre tidsperspektiv anläggas, 
minst 25 år. Mot bakgrund av de osäkerhetsmarginaler som bedömningar av det här slaget 
omges med, blir således analyser som försöker göra bedömningar på ytterligare längre sikt 
mycket översiktliga och kan möjligen teckna en framtida tendens. Det finns vissa modellana-
lyser att tillgå. Resultaten från dessa analyser är dock starkt divergerande. En slutsats som kan 
dras från en bearbetning med en ekonomisk modell är att arealanvändningen i Sverige skulle 
minska starkt. En slutsats som kan dras från en bearbetning med en annan modell är att jord-
bruket i Sverige skulle kunna hävda sig. Skälet till de divergerande resultaten är med all sä-
kerhet att antagandena om produktivitetsutvecklingen är olika i respektive modell.  

2.7 Hur påverkas odlingen av olika grödor 
Den sammanfattande analys som redovisats ovan i avsnittet om produktivitetsutvecklingen 
har i huvudsak syftat till att beskriva möjliga förändringar utifrån biologiska och tekniska för-
utsättningar. De globala marknaderna för jordbruksprodukter integreras i ökande utsträckning. 
Förutsättningarna, i form av priser på produkter, bestäms således i hög grad av de internatio-
nella utbuds- och efterfrågeförhållandena.  

Vid en bedömning av verkningarna för Sveriges jordbruk av framtida klimatförändringar blir 
en av de viktigaste frågorna hur konkurrenskraften för det svenska jordbruket utvecklas i för-
hållande till utvecklingen i andra områden i världen. Det är uppenbart att det kommer att bli 
tilltagande svårigheter att bedriva jordbruksproduktion i områden på låga breddgrader till 
följd av förväntade höga temperaturer kombinerat med torrare klimat. Samtidigt är det också 
uppenbart att i andra områden blir det mera fördelaktiga förhållanden. Nordeuropa är ett om-
råde som kan förväntas få mera fördelaktiga förhållanden. Den genomgång som gjorts i rap-
porten visar att den höjda CO2-koncentrationen entydigt verkar i riktning mot högre avkast-
ning, tillsammans med att det blir möjligt att odla grödor som avkastar mera. Avkastningen 
till följd av högre temperaturer och fuktighet för en viss gröda kanske däremot inte påverkas, 
allt annat lika. Men det är troligt att avkastningen för grödor med lång växtsäsong kan påver-
kas positivt till följd att dessa kan utnyttja den längre vegetationsperioden bättre än flertalet 
andra grödor. 

Jordbruksverkets slutsats kan sammanfattas i att det finns en teknisk potential, utifrån den 
pågående klimatförändringen, för att öka produktionen i Sverige. Denna potential består av 
fyra olika delar: 
1. Ökad avkastning främst beroende på ökad CO2-koncentration. Kan bidra till en ökning med 
ca 5 procent på en 25-årsperiod. 
2. Ändrat grödval till följd av varmare klimat främst beroende på ökad höstsådd och sannolikt 
ökad odling av främst majs för ensilage. Omfattningen är svår att ange, men torde stanna vid 
några procent sett över en 25-årsperiod. 
3. Att ta i bruk de arealer som idag ligger i träda eller som används för extensiv vallodling. 
Den teoretiska potentialen förefaller vara 400-500 tusen hektar, kanske skulle den praktiska 
potentialen vara 2/3. Om det antas att avkastningsförmågan hos dessa arealer är högt räknat 
2/3 av den genomsnittliga avkastningsförmågan för den använda marken, skulle den tekniska 
potentialen ligga i intervallet 5-10 procent. 
4. Vidare har det konstaterats att den areal som används för spannmål, vall m.fl. grödor har 
minskat med drygt 1 miljon hektar de senaste 75 åren. Avkastningsförmågan hos denna areal 
är i allmänhet låg. Delar av den utgörs av arealer som anges under punkt 3 ovan. Förmodligen 
måste avkastningsförmågan hos den resterande arealen sättas till runt 1/3 av den genomsnitt-
liga avkastningen för den använda arealen. Detta skulle då innebära en ytterligare teknisk po-
tential runt 10 procent. 
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Produktionsökningen enligt punkterna 1 och 2 skulle kunna ”hämtas hem” utan lönsamhets-
förstärkningar över de nivåer som gällt de senaste åren. Hur mycket högre produktionskost-
naderna är enligt punkterna 3 och 4 är i stort sett okänt. Vissa modellberäkningar har gjorts 
inom Jordbruksverket tyder på att den utnyttjade arealen skulle öka, och att träda och delvis 
utnyttjad vall skulle minska starkt, om spannmålspriserna uthålligt blir på de nivåer som gällt 
under sommaren 2007. Den potential som redovisas under punkt 4 kräver förmodligen 
lönsamhetshöjningar som är ännu större för att t.ex. hälften av den arealen skulle komma i 
aktivt bruk. En ytterligare återhållande faktor som håller tillbaka att ta i bruk den arealen, ut-
över låg avkastning och olämplig arrondering, är att det uppstår kostnader för att återställa 
marken till användning för odling av grödor. 

Frågor rörande användning för bioenergiändamål har i stort sett lämnats utanför analysen. 
Den slutsats som kan dras är emellertid att används ”vanliga” jordbruksgrödor, t.ex. spann-
mål, för framställning av bioenergi, påverkar inte analysen alls rörande diskussionen om po-
tentialer. Används däremot marken för odling av salix eller andra långliggande grödor kan 
slutsatserna påverkas. De analyser som har gjorts visar emellertid att en ökad salixodling i 
första hand tränger undan t.ex. spannmål och först i andra hand kommer att utnyttja mark som 
nu inte används aktivt. Skälet till detta är att salix bör odlas på mark även lämpad för spann-
målsodling samt att salix bör odlas på någorlunda stora skiften. Vilken omfattning använd-
ning av mark för bioenergiändamål kommer att få, blir givetvis i hög grad beroende av de 
framtida lönsamhetsförhållandena och om skog kommer att planteras på det som tidigare varit 
jordbruksmark. 

Bedömningar av utvecklingen av den internationella marknaden för olika jordbruksprodukter 
sträcker sig högst 10 år framåt. Det har emellertid gjorts vissa bearbetningar med modeller för 
att belysa utvecklingen på längre sikt än så. Av avgörande betydelse för utfallet enligt dessa 
modeller blir de antaganden som görs av produktivitetsutvecklingen. I nuläget bedöms dessa 
resultat inte kunna läggas till grund för ytterligare långsiktiga bedömningar av utvecklingen 
inom jordbrukssektorn. Det är därför inte möjligt att med någon rimlig säkerhet avgöra i vil-
ken grad de potentialer som redovisades i punkterna 3 och 4 ovan kommer att tas tillvara. 

2.8 Hur påverkas animalieproduktionen 
Produktionen av griskött samt ägg och kyckling är till stor del förlagd till de bördiga odlings-
områdena i södra Sverige. Därmed finns också tillgång till lämpliga spridningsarealer inom 
rimliga avstånd för gödseln. Det finns inte skäl att tro att den regionala fördelningen framöver 
kommer att bli radikalt annorlunda.  

Inom mjölkproduktionen kan en ytterligare stark strukturomvandling förutses. Ett problem 
som måste bemästras i samband med denna strukturomvandling är att arealunderlag för pro-
duktionen av grovfoder i huvudsak måste finnas samlat så att långa transporter undviks och 
att betesarealer kan ordnas nära stallet. Under senare år har observerats att mjölkproduktionen 
har minskat mera i skogsbygder i några delar av landet än generellt i landet. Om utvecklingen 
går i riktning mot odling av mera majs, och mycket talar för det, kan en kraft tillkomma som 
medför en ytterligare omlokalisering av mjölkproduktionen mot de starkare jordbruksbygd-
erna. Detta kan i så fall medföra negativa effekter för den biologiska mångfalden. 
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En viktig fråga rörande utvecklingen av den svenska nötkreaturshållningen (både mjölk och 
nötkött) är vilken konkurrenskraft den kommer att ha. Detta gäller både gentemot vegetabilie-
produktion frikopplad från animalieproduktion i Sverige och gentemot nötkreaturshållningen i 
konkurrentländerna. Hur utfallet blir är bl.a. beroende av i vilken grad fodergrödor, i första 
hand grovfoder, kommer att gynnas av klimatförändringarna (inklusive ändrad CO2-koncent-
ration) jämfört med t.ex. spannmålsodling. Analyser som har gjorts tycks tala för att produk-
tionen av grovfoder kan gynnas. Särskilt gäller detta eftersom majsodling kan komma att in-
troduceras brett i södra Sverige. I vilken grad animalieproduktionen, och då i första hand med 
nötkreatur, kommer att öka i omfattning, torde till slut vara beroende av hur lantbruket i Sve-
rige kan uppnå en tillräcklig produktivitet beroende på andra faktorer än just klimatet. 

Högre temperatur och fuktigare perioder kommer att påverka utbredningen och förekomsten 
av många sjukdomar såväl positivt som negativt. Bland annat kommer många virussjukdomar 
som sprids med insekter att öka. En positiv effekt av klimatförändringen kan bli att det kan ge 
möjlighet till ökad utevistelse för betesdjur och att därigenom behovet av vinterfoder minskar 
och att risken för spridning av vissa smittor också kan minska.  
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3 English summary 
3.1 Purpose and limitations of this study 
Climate change will affect agriculture in several ways. The purpose of this study is to explain 
in an accessible way how this may happen. 

The climate scenarios presented by organisations like the Rossby Centre at SMHI2 show 
somewhat differing results, but they all agree on the main thrust, and this is also statistically 
significant. The climate scenarios mostly describe changes that lie far into the future, like the 
next turn of the century, since their purpose often is to describe how climate change should 
influence things like construction planning.  

In this study, the time period is one generation, or approximately 25 years. However, in some 
aspects, the planning horizon of agriculture may be longer than that; particularly regarding 
water management and buildings. In general, the planning horizon is shorter than 25 years. In 
that period of time, the mean annual temperature may increase by about one degree centi-
grade. However, things may turn out differently, and it is possible that the increase in tem-
perature will be larger than that. We need to be prepared for such an event, unlikely though it 
may be. Our preparedness should focus both on knowledge about dealing with pests and di-
seases in livestock and crop production, and on being frontrunners in matters like building 
requirements and water management. 

The ambition of this report is not to provide an exact prognosis on agricultural developments 
until a certain point in time. During the work on this study, we have reached the conclusion 
that there are so many uncertainties, like market development, that it would be almost point-
less to present such results. However, the direction of certain development trends can be 
mentioned. One such example is the agricultural price prognoses of the OECD and the FAO 
in their annual Outlook report. This reaches only ten years into the future, though. 

One important delimitation of this report is that it is entirely focused on describing the conse-
quences for farming, particularly in Sweden, of changes in the climate. The opposite question, 
i.e. agriculture’s effect on the climate, is not considered. That is why the report also does not 
address matters related to political means of influencing the discharge of greenhouse gases 
from agriculture, or how agricultural land may be used as a carbon sink. The Board of Agri-
culture will come back later with analyses concerning agriculture’s climate effects. 

The study has a strong emphasis on crop production. This is due to the obvious fact that crop 
production and the market for its products are directly affected by climate changes to a much 
larger extent than livestock production. We have not studied vegetables or fruits and berries in 
particular. 

3.2 General conclusions 
Climate change is expected to happen so slowly that it will not cause any significant planning 
problems for agriculture. The northern cultivation limit of various crops will move so slowly 
that transfer of knowledge will not be a problem. Similarly, the situation regarding plant nu-
trients, pests and weeds will also change slowly and not cause that kind of problem. Of 
course, this does not mean that e.g. the pest situation cannot get more difficult to handle in the 
future. As regards livestock production, higher temperatures and increased moisture can have 

                                                 
2 Source: http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=7776&l=sv 



 14 

 

a negative effect on the spread and composition of parasites and contagious diseases, at least 
during a large part of the year. Furthermore, the weather may become more variable. This 
may make it harder for farmers to plan, and also have a negative effect on crop yields. 

However, there are a couple of areas where decisions taken today should take long-term de-
velopments into account. One such area is water management in agriculture. This comprises 
both drainage and irrigation. More precipitation, particularly in the winter, can in certain 
places lead to a greater need for drainage. On the other hand, there may be periods of drought, 
and this may raise the issue of access to water for irrigation. Questions concerning the regula-
tion of lakes and watercourses, building planning, and embankment undertakings with no 
particular link to agriculture are all matters of general planning. They are not considered any 
further in this report. 

The second area that may warrant attention concerns the design of stables, particularly for 
pigs and poultry. Warmer climate, and especially the risk of summer heat waves, can require 
better ventilation than today. The risk of heat stress is obvious if temperatures rise too high, 
and this may cause health deterioration and even death. Pigs and poultry are particularly sen-
sitive to unsatisfactory ventilation. This would be extra relevant if extreme weather becomes 
more common in the future. 

Research has a long-term perspective. The general conclusion is that current research on use-
ful and competitive agriculture does not need to change direction much. Rather, it is a matter 
of intensity. This also applies to research and development close to practical agriculture, like 
variety trials. 

3.3 What affects productivity developments? 
Productivity and productivity changes are fundamental factors for the size of the agricultural 
sector in open economies. Such changes can be attributed both to climate change and to other 
factors. Productivity can for instance express the contribution to profit of each unit of labour 
and/or capital. In this context, productivity and its development are expressed in a simplified 
way, as yield measured in kg/ha, or yield trends for various crops. Considering the issues 
dealt with in this report, the factors that govern productivity and its development are divided 
into the following categories: 

- increased concentration of carbon dioxide 

- warmer climate with more precipitation, particularly in the winter (except increased 
CO2 concentration), and 

- new varieties, changed cropping techniques and changed used of inputs. 

It is quite obvious that productivity development will be mainly governed by the third factor 
also in the future. It is very tricky to predict changes in yield per hectare. The introduction of 
broad scale use of mineral fertilizers in the 1940s (including adaptations required by that in-
troduction) appears to be a very important factor in explaining the observed increase in yields. 
During the first decades of the 1900s, yields did not increase much. It has also been recorded 
that yields increased only slowly in the latest decade, and that fertilizer use did not increase in 
the same period. In addition, differences in yields between the north and the south seem to 
have increased. This may be a result of the fact that the fertile lands in southern Sweden has 
allowed the crops to take advantage of high fertilizer use, compared to the situation else-
where. 

However, even if one reaches the conclusion that increased fertilization cannot increase yields 
much more, this does not mean that yields will stagnate in the future. Apart from the above 
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remarks regarding stagnating use of fertilizer, the current slow increase in yields may be due 
to agricultural policy reform that has reduced cropping profitability. In addition, one cannot 
rule out that future technology leaps could increase yields, especially since climate scenarios 
deal with very long periods of time. 

Regarding productivity development, the Board of Agriculture reaches the conclusion that it 
is possible for yields to increase at the same pace as the long-term trend, that is by about one 
per cent each year. The actual outcome will be influenced by whether or not new technologies 
are introduced at a different pace, and whether or not input prices increase faster than today. 
The latter may occur for instance if nitrogen fertilizers become much more expensive due to 
additional production fees aimed at limiting greenhouse gas emissions. In other words, the 
rate of increase may be influenced by various forms of regulation as well as by changes in 
market prices. 

In several analyses regarding the effects on agriculture of climate change, the effects of higher 
CO2 concentration are placed alongside the effects caused by a warmer climate with more 
precipitation. The higher CO2 concentration is certainly an important cause of climate change, 
but it also fortifies photosynthesis, causing increased growth in green plants. One reason why 
the yield effects of increased CO2 concentration are presented separately is that the strength of 
the relationship between CO2 concentration and yield is fairly well known. The conclusion 
drawn based on previous studies is that yields of a given crop in a given location may increase 
by five per cent in the next 25 years as a result of increased CO2 concentration. 

On the other hand, the expected climate change (apart from the CO2 effect) on a given crop in 
a given location is not believed to have any large effect on crop yields. However, one caveat 
is that there are various calculations that have resulted in somewhat divergent results. 

3.4 The cultivation limit moves northward 
If temperatures increase by 1o C  in the next 25 years, the cultivation limit for various crops 
will move northward. In the southern parts of Sweden, where growing conditions are good, 
this would above all result in increased cultivation of maize. Maize is already being grown to 
a limited extent in Sweden (approximately 10 000 hectares in 2007), but this is likely to in-
crease. In Denmark, maize cultivation has increased from 10 000 hectares in the beginning of 
the 1980s to 135 000 hectares in 2006. Maize is mostly used as feed for bovine animals. In 
areas where maize will be grown, it is likely that the keeping of bovine animals will expand, 
particularly in dairy production. Also, if oilseeds fit the crop rotation pattern, they may in-
crease as well. Other potential crops are soybean and sunflower, but these are not expected to 
play any large role. 

At present, wheat (mostly winter wheat) is grown in the fertile plain regions of southern and 
central Sweden. One reason for this is the climate, but other cropping conditions are good too. 
It is expected that winter cereals will be introduced in areas where they are not common to-
day. This change from, for instance, spring cereals to winter cereals will in itself result in an 
increase in yields. However, only 20 per cent of the cereals are grown outside the fertile plain 
regions, so the potential for such a change is limited. In the plain regions, wheat, rye, winter 
barley and oilseeds make up some 50 per cent of total cereals and oilseeds. In the central dis-
tricts of southern Sweden, this share is somewhat lower. For crop rotation reasons, there is 
probably not any significant potential for further increasing the cultivation of cereals and oil-
seeds with better yields than spring barley and oats in the plain regions. The general cropping 
conditions can prevent a strong expansion in the southern and central forest regions. An in-
crease is expected in lower Norrland, but from a very low level. 
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In large parts of Sweden there is potential for growing more cereals, both winter and spring 
crops. Cultivation has declined in the last 20 years. Among the reasons for this trend are seve-
ral changes in agricultural policy in the direction of decoupling support from production. The 
limiting factor for the future extent of cultivation is of course its profitability. If profitability 
turns out to be good, perennial energy crops may be introduced on a broad scale. 

As regards cultivation of vegetables, fruits and berries, conditions will mostly improve. The 
growing season will expand. Higher summer temperatures can be both an advantage and a 
drawback. In southern Sweden in particular, summers may become drier, and this may require 
increased irrigation. As regards cultivation under glass, less energy may be needed for heat-
ing. 

Matters of crop distribution in relation to the size of livestock production will be dealt with in 
the section on livestock production. 

3.5 Expected environmental effects 
Agriculture affects the environment through plant nutrient leaching to lakes and to the sea. In 
addition, there are problems related to the presence of pests and weeds. Pests and weeds can 
be combated using chemical substances that can be a working environment problem and also 
cause environmental damage. Large efforts are already being made to reduce damage of both 
nutrient leaching and pesticide use.  

Climate change will successively alter the problems. Plant nutrient leaching may increase, not 
least due to milder winters, and pest and weed infestations may increase both as a result of the 
introduction of new species and of an increase in current species. Climate change allows in-
creased cropping intensity in Sweden, and this may require more efforts to limit plant nutrient 
leaching. On the other hand, a larger share of winter crops can result in less leaching per each 
unit of cereals. If spring crops are used in combination with laminitis crops, the same level of 
nitrogen leaching per unit of cereals can be obtained under current conditions. 

Further research is needed to find methods of reducing these damages. However, the conclu-
sion reached is that it is not a matter of changing the direction of current research, but of in-
creasing its intensity. This conclusion also applies to parasites and diseases in livestock pro-
duction.  

3.6 International markets for agricultural products 
Every year, the OECD and FAO present their Agricultural Outlook prognoses on supply, de-
mand and prices of agricultural products. Their conclusion is that price prognoses must be 
adjusted upward compared to previous results, but that one should not expect the extreme 
heights of 2006 and 2007 (in nominal terms) to prevail until 2016. Increased income, mostly 
in non-OECD countries, and increased use of biofuels are referred to as important reasons for 
the increased price prognoses. 

The EU Commission’s estimation until 2014 mostly agrees with that of the Agricultural Out-
look. If one is looking for differences, perhaps one could say that the EU Commission be-
lieves in somewhat higher prices.  

The two reports have one thing in common, and it is that global use of crops for bioenergy 
will increase, and so will food and feed demand. On the other hand, the organisations also 
expect productivity to keep increasing, and that will put downward pressure on prices. In 
other words, these two factors more or less cancel each other out. Given the time period cove-
red by the reports, they do not find it necessary to dwell on the fact that farming may become 
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harder in various parts of the world.  The EU Commission’s report claims that at the end of 
the time period they study, second generation ethanol will start to gain market shares from the 
current production process. The use of various cereals for ethanol production will thereby 
decrease. 

There are no estimates of global agricultural markets beyond the next ten years or so. How-
ever, in matters of climate change, one must consider much longer periods of time, at least 25 
years. Given the margins of uncertainty surrounding evaluations of this kind, any analysis 
trying to extend the prognoses even further into the future will be very sketchy, and can only 
suggest future trends.  However, there are certain models available, but their results are very 
divergent. One possible conclusion from one such economic model is that area use would 
decline sharply in Sweden. Another model leads to the conclusion that Swedish agriculture 
could hold its own. The reason for the diverging results is surely that they have made different 
assumptions regarding productivity developments. 

3.7 Effects on crop production 
The analysis above is primarily intended to describe potential changes due to biological and 
technical conditions. The global agricultural markets are becoming more and more integrated. 
This means that the conditions, that is the prices of the products, are largely set by internati-
onal supply and demand. 

When estimating the climate change effects on Swedish agriculture, one of the most important 
questions is how its competitiveness will develop in relation to that of other areas in the 
world. It is evident that it will be increasingly difficult to farm in areas of low latitudes, due to 
higher temperatures and drier climate. At the same time, it is also evident that farming condi-
tions will improve in other areas. Northern Europe is one area that is expected to see an im-
provement. This report shows that increased CO2 concentration will increase yields, and it 
will also be possible to grow crops with higher yields. On the other hand, there may not be 
any positive yield effect due to higher temperatures and moisture, ceteris paribus. However, it 
is likely that yields will improve for crops that can take advantage of the longer growing sea-
son.  

The Board of Agriculture’s conclusion is that there is a technical potential to increase produc-
tion in Sweden, based on climate change. This potential has four elements: 

1. Increased yield, due mostly to increased CO2 concentration. This may contribute to an 
increase by five per cent in 25 years. 

2. Changed crop selection due to warmer climate, mostly because of increased use of 
winter crops and probably increased cultivation of silage maize. It is hard to specify 
the scope of this, but it will probably not be more than a few per cent in 25 years. 

3. Using areas that lie fallow today, or that are used for extensively cultivated grassland. 
The theoretical potential appears to be 400,000-500,000 hectares; perhaps the actual 
potential would be two thirds of this. If one assumes that the potential yield of these 
lands is 2/3 of average yields (which is a generous estimate), the technical potential 
would be something like 5-10 per cent. 

4. Furthermore, the area used for cereals, grassland and other crops has decreased by 
more than a million hectares in the last 75 years. The potential yield of these areas is 
usually low. Parts of it are areas mentioned in indent 3 above. It is likely that the po-
tential yield of the remaining areas must be set to approximately 1/3 of the average 
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yield of the land in current use. This would mean an additional technical potential of 
about 10 per cent.  

The production increase in indents 1 and 2 could be “claimed” without improvements in 
profitability above the levels that have applied in recent years. We know very little about pro-
duction costs associated with indents 3 and 4. Some model calculations performed at the 
Board of Agriculture indicate that the utilized area would increase, and that fallow land and 
partially exploited grassland would decrease strongly, if cereals prices persist at the levels of 
the summer of 2007. The potential referred to in indent 4 would probably require increases in 
profitability that are even larger, in order for, say, half of that area to be brought into produc-
tion. An additional factor restraining the use of this land is that it would be expensive to re-
store it to be fit for cultivation of crops.  

This analysis does not pay much attention to use for bioenergy purposes. However, one con-
clusion is that the discussion on potentials is not affected by whether or not “common” crops 
like wheat are used for bioenergy purposes. On the other hand, if the land is used for growing 
for instance short rotation forest or other perennial crops, the conclusions may be affected. 
However, the analyses show that increased cultivation of short rotation forests mostly crowds 
out cereals, and utilisation of land that is not in current use would only be a secondary effect. 
The reason for this is that short rotation forests should be cultivated on fairly large parcels. 
The future extent of cultivation for bioenergy purposes will of course to a large degree depend 
on future profitability, and whether or not forests will be planted on what used to be agricul-
tural land. 

Estimates of trends on the international markets for agricultural products reach at most ten 
years into the future. However, some model calculations have been made in order to shed 
some light on developments further into the future. Of deciding importance for the results is 
assumptions regarding productivity developments. At present, these results cannot be used as 
a basis for long-term estimates of developments in the agricultural sector. Therefore, it is not 
possible to determine with any reasonable degree of certainty whether and to what extent the 
potentials mentioned in indents 3 and 4 above will become reality. 

3.8 Effects on livestock production 
Production of pig meat, eggs and poultry mostly takes place in the fertile regions in southern 
Sweden. This means that the production, within reasonable distances, has access to suitable 
areas for spreading manure. There is no reason to believe that this regional distribution will 
change radically in the future. 

In dairy production, the large and ongoing structural change is expected to continue. One 
problem that needs to be dealt with in this context is that the areas needed for roughage 
should not be spread out to widely, in order to avoid long transports and to have pastures near 
the stables. In recent years, it has been noted that milk production has declined more in forest 
areas in certain parts of Sweden than in the rest of the country. If more maize will be grown, 
and there is much to suggest this, this would add another incentive for moving milk produc-
tion towards the stronger agricultural areas. If so, this could have a detrimental effect on bio-
diversity. 

An important question for developments in Swedish keeping of bovine animals (both milk 
and beef) is its future competitiveness. This applies both in comparison with Swedish crop 
production unrelated to livestock, and with bovine production in other countries. The outcome 
will depend i.a. on to what extent feed crops (primarily roughage) will benefit from climate 
change (including increased CO2 concentration) compared to the cultivation of e.g. cereals. 
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Analyses seem to indicate that production of roughage will benefit. This is particularly true 
since maize production may be introduced on a broad scale in southern Sweden. In the end, 
developments in livestock production, particularly bovines, will depend on whether or not 
Swedish agriculture can achieve sufficient productivity depending on other factors than cli-
mate. 

Higher temperatures and periods of more moisture will have an effect on the spread and the 
presence of many diseases, both in a positive and a negative way. Among other things, many 
viral diseases spread by insects will increase. A positive effect of climate change can be that 
grazing animals can be kept outdoors more, which would reduce the need for winter feed and 
also the risk of spreading certain diseases. 
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4 Inledning 
Jordbrukets omfattning i Sverige beror på en kombination av tre olika förutsättningar: 

- biologiska, klimatologiska och/eller jordbrukstekniska förutsättningar, 
- marknadsmässiga och ekonomiska förutsättningar samt 
- jordbrukspolitiska förutsättningar 

Bland biologiska, klimatologiska och/eller jordbrukstekniska förutsättningar ingår klimatför-
utsättningarna vid sidan om t.ex. markens bördighet och odlingsteknik. Med marknadsmäs-
siga förutsättningar avses den konkurrenskraft som det svenska jordbruket har i förhållande 
till konkurrentländers konkurrenskraft. Med ekonomiska förutsättningar avses bl.a. de lön-
samhetskrav som företagarna har och som beror bl.a. på inkomstnivåer i konkurrerande sys-
selsättningar. Med jordbrukspolitiska förutsättningar avses de spelregler som sätts upp av 
EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) och även av den nationella politiken, t.ex. miljö- 
och djurpolitiken. 

Kontinuerligt utsätts jordbruket för förändrad påverkan från dessa olika förutsättningar. Det är 
uppenbart att jordbruket i Sverige kommer att påverkas av den pågående klimatförändringen. 
Men en viktig fråga är i vilken grad det inträffar förändrad påverkan från de andra förutsätt-
ningarna och i vilken riktning den inverkar på det svenska jordbrukets omfattning. Det är inte 
meningsfullt att bedöma hur jordbruket i Sverige påverkas av klimatförändringen utan att 
också beakta andra faktorer som också har stor betydelse för hur jordbruket kan utvecklas. 

Syftet med rapporten är att försöka göra en första lista över olika faktorer som kan tänkas 
komma att påverka den anpassning till klimatförändringarna som jordbruket kommer att be-
höva göra. Syftet är alltså inte att ta upp den omvända frågeställningen, nämligen jordbrukets 
påverkan på klimatet. Därför diskuteras inte heller olika politiska styrmedel för att påverka 
avgången av växthusgaser från jordbruket eller i vilken grad jordbruksmarken kan fungera 
som en kolsänka. Dessa frågor är mycket viktiga och kommer att behandlas separat av Jord-
bruksverket. Dessutom är ett syfte med rapporten att diskutera den förändrade påverkan som 
kan komma från olika andra påverkande faktorer. En intressant fråga är t.ex. om förändringar 
hos andra faktorer är av större eller mindre betydelse än den förändrade påverkan som det 
förändrade klimatet väntas ge.  

Rapporten ska ses som en översikt över kunskapsläget på området. Avslutningsvis redovisas 
några exempel där det bedöms finnas kunskapsluckor där fortsatt forskning och utveckling är 
angelägen. 

4.1 Vilket tidsperspektiv bör vi arbeta med? 
Ambitionen är inte att försöka ge en exakt prognos om vad som kommer att inträffa fram till 
en viss tidpunkt. De olika klimatscenarier som redovisas av t.ex. Rossbycentret på SMHI3 ger 
något olika resultat, men riktningen är entydig. Klimatscenarierna beskriver i många fall för-
ändringar långt fram i tiden, t.ex. framåt nästa sekelskifte, eftersom syftet i många fall är att 
beskriva klimatförändringarnas påverkan på planering för bebyggelse m.m. Klimat- och sår-
barhetsutredningen har i regel haft tidsperspektivet fram till ca 2080. Detta tidsperspektiv kan 
vara lämpligt om uppgiften är att ta ställning till exempelvis allmänna utgångspunkter för be-
byggelseplanering och planering av infrastrukturinvesteringar med lång livslängd. Inom

                                                 
3 Källa: http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=7776&l=sv. 
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jordbruket är planeringshorisonten i regel betydligt kortare. Även byggnader och markanlägg-
ningar kan ha en ekonomisk livslängd som inte är längre än ca 25 år. En jordbrukare som eta-
blerar sig torde heller oftast inte ha en längre tidshorisont i sin planering av produktionsin-
riktning. 

Siktet i rapporten är något oprecist uttryckt en generation, som skulle kunna översättas till en 
25-årsperiod. Under den perioden kommer årsmedeltemperaturen enligt redovisade klimat-
scenarier stiga med ca 1º C. Det är helt uppenbart att det är vanskligt att göra bedömningar av 
vilka förändringar som kommer att inträffa för jordbruket i Sverige även under denna, i kli-
matsammanhang, korta tidssikt. Både vilka framtida produktivitetsförändringar som kommer 
att uppstå i Sverige jämfört med andra länder och marknadens utveckling i övrigt, ger vid 
handen att det inte går att dra några meningsfulla slutsatser sett över en så lång period. Där-
emot kan det i vissa fall finnas underlag för att redovisa riktningar för utvecklingen i vissa 
hänseenden. T.ex. redovisar OECD och FAO i deras årliga Outlook4 bedömningar om prisut-
vecklingen för jordbruksprodukter, men som sträcker sig endast ca 10 år framåt i tiden.  

Ett 25-årsperspektiv motsvarar i tiden fram till åren 2030-2035. Relaterar man till de klimat-
scenarier som redovisas av t.ex. SMHI stämmer detta bra med mitten av perioden 2011-2040. 
Till följd av karaktären hos de underlag som funnits till förfogande för arbetet har ambitionen 
att analysera den kommande 25-årsperioden fått frångås då och då. Som nämnts finns inga 
genomarbetade analyser på marknadsområdet som sträcker sig längre än tio år framåt. Å 
andra sidan har klimatrelaterade analyser i regel en betydligt längre tidshorisont än 25 år. 

                                                 
4 Källa: http://www.oecd.org/document/2/0,3343,en_2649_37401_38893378_1_1_1_37401,00.html 
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5 Analysmodellen 
En analys av klimatförändringarnas verkningar för jordbruket måste göras i flera steg. Analy-
sen blir annars alldeles för komplex och förmodligen intetsägande eftersom verkningarna av 
respektive antaganden inte går att hålla isär. 

Som framgått av syftet för denna rapport tas ett något vidare grepp än att enbart diskutera hur 
förutsättningarna för odling ändras till följd av varmare klimat, ökad nederbörd och ändrad 
fördelning av den under året (15) samt ökad CO2-koncentration (2). Det finns också en rad 
andra orsaker till att avkastningen ändras (3) som kommer att diskuteras. Den avkastning som 
blir möjlig att uppnå framöver för olika grödor (4) beror på en kombination av dessa tre fakto-
rer.  

Tillväxten hos en gröda begränsas bl.a. av någon av faktorerna växtnäring, temperatur, vatten, 
ljus och skadegörare. Förekomsten av skadegörare är delvis relaterad till de övriga begrän-
sande faktorerna. Om temperaturen höjs, allt annat lika, kan t.ex. ljus blir en ny begränsande 
faktor. Vid en högre temperatur kan grödan eventuellt dra nytta av mera växtnäringsämnen 
och att avkastningen kan öka. Emellertid kan ändrad fördelning av nederbörden påverka av-
kastningen i den andra riktningen. De ändrade förhållandena vid högre temperaturer kan 
gynna skadegörare, det kan därför krävas mera omfattande bekämpning. 

Det förändrade klimatet ger också nya förutsättningar för djurhållningen (5). 

Om den möjliga avkastningsnivån förändras i växtodlingen ändras också behovet av växtnär-
ingsämnen och som också kan ge ändrade miljöeffekter (6). Det annorlunda klimatet och ev. 
också ändrad avkastning av andra orsaker kan ge ändrade angrepp av skadegörare och ändrad 
ogräsförekomst och som i sin tur kan påverka användningen av bekämpningsmedel och ge 
ändrade miljöeffekter (7).  

Förändring av den möjliga avkastningen kan förändra produktiviteten i jordbruket. En ändrad 
produktivitet tillsammans med prisförändringar som uppstår till följd av förändringar på de 
internationella jordbruksmarknaderna (8) och ändrade priser på produktionsmedel (9) ger för-
ändringar i lönsamheten för olika grödor och djurslag (10). Den ändrade lönsamheten medför 
i sin tur att odling och djurhållning ökar eller minskar i omfattning (11). 

Utöver de komponenter som framgår av den analysmodell som redovisas på nästa sida bör 
också vissa verkningar lyftas fram av en klimatförändring för långsiktiga investeringar. Den 
högre temperaturen på sommaren kan t.ex. medföra behov av bättre ventilation i stallar än 
idag. Ytterligare krav kan behöva ställas på avvattningskapaciteten under vårar och höstar 
samt på bevattningskapaciteten för vissa grödor och markförhållanden. En tredje fråga kan 
gälla hur man bör planera tillgången till lämpliga betesmarker som inte blir upptrampade un-
der regniga vårar och höstar för att därigenom kunna utnyttja den längre vegetationsperioden. 

Förändrade förhållanden ställer krav på förbättrade kunskapsunderlag. Odlingsförhållandena 
ändras långsamt. Detta innebär att jordbrukarna inte behöver räkna med några snabba teknik-
skiften som drivs fram just av klimatförändringen. Den bedömning som har gjorts under ar-
betet är att såvitt gäller odlingsteknik behövs ingen ny inriktning av forskningen. Inte heller 
behöver metodiken ändras för analyser av t.ex. växtnäringsläckage. Men däremot ska inte den 
slutsatsen dras att det nu finns tillräckliga kunskaper rörande odlingstekniska frågor vid nya 
förhållanden. 

                                                 
5 Siffrorna inom parentes relaterar till den figur som visas på nästa sida. 
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När vi närmar oss marknadsfrågorna uppstår flera frågetecken. Den allra mest grundläggande 
frågan gäller hur starka förändringar som kan förväntas i viktiga odlingsområden i världen. 
Styrkan hos dessa förändringar kan bilda underlag för bedömningar om prisförändringar som 
en följd av klimatförändringarna. 
 

Modell för analys av verkningarna av bl.a. ändrat klimat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Varmare klimat samt 
ökad nederbörd och ändrad 
fördelning under året 

(2) Ökad CO2-
koncentration 

(4) Möjlig av-
kastning för resp. 
gröda 

(3) Andra orsaker 
till ändrad 
avkastning 

(6) Behov av ändrad 
tillförsel av växtnäring 
och ändrade 
miljöeffekter 

(7) Ändrade angrepp 
med skadegörare och 
ogräs samt ändrat behov 
av bekämpning och 
ändrade miljöeffekter 

(10) Ändrad 
lönsamhet för 
olika grödor och 
djurslag

(8) Prisförändringar 
genom ändrade 
internationella 
förhållanden 

(11) Förändrad 
odling och 
förändrad 
djurhållning 

(9) Prisförändringar på 
produktionsmedel 

(5) Verkningar för 
djurhållningen 
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6 Förändringar av klimatet och CO2-
koncentrationen 

6.1 Vilka förändringar av klimatet förutses? 
I detta avsnitt redovisas en översikt över vilka förändringar av klimatet som kan förutses 
mellan referensperioden 1961-1990 och 2011-2040. De beräkningar som utförts på Rossby 
Centre6 har i allmänhet sikten fram till perioden 2071-2100, men redovisar även resultat för 
en kortare period. Nedan har tre olika variabler redovisats, nämligen medeltemperatur, vege-
tationsperiod och nederbörd. En klimatförändring innebär även att andra klimatfaktorer kan 
påverkas. Beräkningar med klimatmodeller omfattar även t.ex. vind, havsnivå, soltimmar, 
molnighet osv. Materialet bygger på beräkningar med Rossby Centrets regionala klimatmo-
dell RCA3 och den kopplade RCAO-modellen.  

Klimatförändringar beror på utsläppen av växthusgaser som i sin tur beror på samhällsut-
vecklingen. Klimatscenarier brukar redovisas med utgångspunkt från något av följande fyra 
scenarier om den globala samhällsutvecklingen. 
 (A) Tillväxtinriktad (B) Miljöinriktad 

(1) Globaliserad A1  B1 

(2) Regionaliserad A2 B2 

 
Respektive klimatscenario kan karaktäriseras med dimensioner enligt nedanstående tablå. 
Dimension A1 A2 B1 B2 
Demografi Låg befolkningstill-

växt 
Hög befolknings-
tillväxt 

Låg befolkningstill-
växt 

Måttlig befolk-
ningstillväxt 

Ekonomisk 
tillväxt, nivå 
och fördelning 

Mycket hög ekono-
misk tillväxt och 
global konvergens 

Ojämn ekonomisk 
tillväxt 

Hög ekonomisk 
tillväxt och global 
konvergens 

Måttlig ekonomisk 
tillväxt och lång-
sam global konver-
gens 

Nivå och in-
riktning på 
teknologisk 
utveckling 

Hög innovationsnivå, 
omvandling mot 
tjänsteekonomi 

Långsam och frag-
mentiserad tekno-
logisk förändring, 
långsam spridning 

Ny teknologi främjar 
övergång till tjänste- 
och informationseko-
nomi 

Långsammare och 
mer diversifierad 
teknologisk föränd-
ring än i A1 och B1 

Styrelseskick Marknadsorienterade 
lösningar och frihan-
del 

Beslutsfattande 
decentraliseras 

Globaliserat styrelse-
skick, starkt samar-
bete mellan reger-
ingar, organisationer 
och affärsföretag 

Fokus på lokala 
lösningar och beto-
ning på självför-
sörjning med livs-
medel 

Sociala och 
politiska 
mål/värden 

Medvetenhet och 
betalningsvilja för 
livskvalitet ökar 

Fokus på lokala 
miljöfrågor men 
svagare omsorg 
rörande globala 
miljöproblem 

Stort engagemang för 
miljöfrågor och 
sociala frågor 

Ökad allmän med-
vetenhet om, och 
fokus på, utbildning 

                                                 
6 Rossby Centre är SMHI:s klimatmodelleringsenhet. Vid centret studeras klimatsystemets beteende och och där 
bedrivs forskning om klimatprocesserna. Det främsta arbetsredskapet är de regionala klimatmodeller som 
utvecklas vid centret. Forskningen vid Rossby Centre är fokuserad på regional klimatmodellering. Detta 
innefattar både meteorologiska, oceanografiska och hydrologiska aspekter. De regionala klimatmodeller som 
framtagits på Rossby Centre är främst atmosfärsmodellen RCA, havsmodellen RCO och den sammankopplade 
versionen RCAO.  
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6.2 Förändrad medeltemperatur 
Den tidsperiod som denna rapport utgår ifrån, ca 25 år, är så kort att det inte är någon nämn-
värd skillnad mellan de olika klimatscenarierna. De exemplifieringar som redovisas nedan 
avser genomgående scenario B2, som får representera de olika scenarier som SMHI presente-
rat7.  

Figur 6.1. Medeltemperatur på 2 m nivå under hela året för perioden 1961-1990. Upp till 
Mälardalen uppgick medeltemperaturen till mellan 5 och 10º C och i norra Sverige till mellan 
0 och 5º C. Endast i de nordvästligaste delarna av landet var medeltemperaturen under 0º C. 

 
Figur 6.2. Om perioden 2011-2040 jämförs med perioden 1961-1990 stiger medeltemperatur-
en under året med mellan 1 och 2º C i stort sett i hela landet8.  

 

6.3 Vegetationsperiodens längd  
 
Vegetationsperiodens längd definieras här som antal dagar mellan slutet på den första sam-
manhängande 4-dygnsperioden med medeltemperatur på 2 m höjd > 5º C och slutet på den 
sista sammanhängande 4-dygnsperioden med medeltemperatur på 2 m höjd > 5º C.

                                                 
7 Källa: Rossby Centre, SMHI. http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=8783&l=sv 
8 I rapporten i övrigt antas medeltemperaturen stiga med 1º C. Detta avser en kommande 25-årsperiod och utgör 
således den senare delen av perioden från 1961-1990 och till 2011-2040. 
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Figur 6.3. Allra längst i söder uppgick vegetationsperiodens längd under perioden 1961-1990 
till i genomsnitt 255-270 dagar. I Mälardalsområdet var den ca 200 dagar och i norra Norr-
lands kustland ca 150 dagar. 

 
 

Figur 6.4. Om perioden 2011-2040 jämförs med perioden 1961-1990 ökar vegetationsperiod-
ens längd med mellan 40 och 60 dagar i huvuddelen av Sydsverige och med mellan 20 och 40 
dagar i Mellansverige och jordbruksområdena i norra Sverige. 

 
 

6.4 Nederbörd 
Figur 6.5. Årsnederbörden uppgick under perioden 1961-1990 till mellan 600 och 800 mm i 
större delen av landet. Den var högre på Sydsvenska höglandet och i västra Svealand. 
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Figur 6.6. Under vintermånaderna (december – januari) kommer nederbördsmängden att öka 
uppåt 50 mm under perioden i stora delar av Sydsverige, i västra Svealand samt i delar av 
Norrland. I övriga delar av landet ökar nederbörden med 20 – 40 mm. 

 
Figur 6.7. Under sommarmånaderna (juni – augusti) kommer nederbördsmängden i södra 
Sverige att minska under perioden med upp till 30 mm, medan nederbördsmängden kommer 
att öka något i norra Sverige. 

 

 
 

6.5 Rossby Centres egna kommentarer till sina resultat 
6.5.1 Temperatur och säsonger 
I Rossby Centres scenarier jämförs perioden 1961-1990 med perioden 2071-2100, men resul-
tat redovisas även för perioden 2011-2040 och 2041-2070. För hela perioden ökar Sveriges 
årsmedeltemperatur enligt scenarierna med mellan 2,5 och 4,5 º C. Trots den stora 
variabiliteten från år till år så är trenden tydlig. Den beräknade ändringen är statistiskt 
signifikant redan om man jämför perioden 2011-2040 med referensperioden 1961-1990. Vid 
närmare detaljstudier finner man att temperaturökningen är som störst under vintern. Den 
större ökningen under vintern hänger samman med att snön minskar kraftigt i det varmare kli-
matet varvid strålningsbalans och skiktning påverkas, vilket i sin tur leder till ännu högre 
temperaturer. Den största ökningen under vintern beräknas vara längs Norrlandskusten och i  
Svealand. Detta är de områden där minskningen av snötäckets utbredning är som störst. 
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När det gäller snötäcket är det inte bara utbredningen som ändras. Den del av året som det 
finns ett sammanhängande snötäcke blir kortare. Detta gäller i hela landet utom i Skåne och 
längs Götalandskusten där snösäsongen är kort redan i dagens klimat och där snön försvinner 
så gott som helt i scenarierna för den längre perioden.  

Under sommaren sker största ökningen i temperatur främst i den sydligaste delen av landet. 
Då är det de varmaste dagarna som blir relativt sett ännu varmare, ökningen är större än för 
medeltemperaturen. I övriga landet förväntas temperaturen öka mer likartat både under svala 
och varma sommardagar. Uppvärmningen leder till att klimatzonerna flyttar norrut.  

I de scenarier för den längre perioden som beskrivs ovan beräknas vegetationsperioden, dvs. 
den del av året då dygnets medeltemperatur under en sammanhängande period är över 5º C, 
öka med mellan en och två månader i hela Sverige utom allra längst i söder där den beräknade 
ökningen är uppemot tre månader.   

6.5.2 Nederbörd  
Nederbörden som faller över Sverige förväntas öka under det närmaste seklet med mellan 
knappt 10 och drygt 20 procent.  I ännu högre grad än i fallet med temperatur är det stora va-
riationer mellan olika år och olika decennier. Trots detta är trenden tydlig och skillnaden i 
årsnederbörd jämfört med 1961-1990 är statistiskt signifikant redan under perioden 2011-
2040. Nederbördsökningen är störst under vintern.  

Under sommaren förväntas Sydsverige, tillsammans med söderut i Europa, få minskad 
nederbörd i alla simuleringarna. Längst i norr förväntas dock nederbörden öka något även på 
sommaren.  

I samtliga scenarier gäller att extremnederbörden, exempelvis uttryckt som mängden neder-
börd under ett dygn, förväntas öka. Detta gäller både i områden där den totala nederbörden 
ökar, men också i områden där den minskar. För Sydsverige under sommaren kan man alltså 
säga att det kommer att regna totalt sett mindre mängd och inte så ofta men, då det regnar, 
mer och då främst vid de tillfällen då det är fråga om kraftiga skurar. I norra Sverige under 
sommaren och hela landet under vintern kommer det att falla totalt sett både mer nederbörd 
och oftare.  

6.5.3 Variabilitet och extremer  
När det gäller extrema väderhändelser så framträder en bild av ett framtida klimat med för-
ändringar både i frekvens och i grad av en del extrema händelser i regionen. De kalla extrem-
erna minskar kraftigt under vinterhalvåret. Under sommaren visar beräkningarna på ett var-
mare klimat, men de riktigt stora förändringarna i varma extremer ligger längre söderut i Eu-
ropa. Det är bara i de sydligaste delarna av landet som temperaturen under de varmaste da-
garna proportionellt sett ökar mer än medeltemperaturen. Nederbördsklimatet ser ut att gå mot 
större mängder och mer intensiv nederbörd i hela landet. Det sistnämnda gäller även i Sydsve-
rige på sommaren där nederbörden totalt sett beräknas minska.  

6.6 De klimatförändringar som Jordbruksverket lägger till 
grund för rapporten 

Det generationsperspektiv som valts för denna rapport, ca 25 år, ger en höjning av årsmedel-
temperaturen om ca 1º C. Vegetationsperioden kommer härigenom att förlängas med ca 1 
månad i norra Sverige och upp till 2 månader i södra Sverige. Årsnederbörden kommer att 
öka något, ökningen blir tydlig under vinterhalvåret. Under sommarhalvåret beräknas neder-
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börden minska något i södra Sverige och öka svagt i norra Sverige. Nederbördens intensitet 
ser ut att kunna öka. 

6.7 Ökad CO2-koncentration 
Ökad CO2-koncentration är en effekt av t.ex. ökad användning av fossila bränslen och mins-
kade kolförråd i och på marken. Det finns ett positivt samband mellan CO2-koncentrationen 
och avkastningen för olika grödor enligt nedanstående figur. Det är lämpligt att behandla den 
ökade CO2-koncentrationen separat från verkningarna för jordbruket av klimatförändringen i 
form av t.ex. högre temperatur och ändrade nederbördsförhållanden. Skälet till detta är att 
CO2-koncentrationens verkningar är av annat slag än verkningarna av klimatförändringarna i 
övrigt. 

Diagram 6.1. Sambandet mellan CO2-koncentration och utbyte i form av skörd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Källa: Olesen, Jørgen E. m.fl., Tilpasning til klimaændringer i landbrug og havebrug. DJF rapport Markbrug nr 128. 2006. 

Som framgår av diagrammet ger en fördubblad CO2 -koncentration en ökning av kärnskörden 
med 30 procent, men med stora skillnader mellan arter. T.ex. är ökningen mindre för s.k. C4-
växter såsom majs. Högre CO2-halter ger bättre vattenhushållning.  

Tabell 6.1. Beräknade relativa produktivitetsändringar för vete i EU beroende på änd-
rad CO2-koncentration för SRES-scenarierna A2 och B2 jämfört med år 2000 
 År  A2  B2 
CO2  2020  1,04  1,04 

2050  1,13  1,11 
2080  1,27  1,15 

Källa: Rounsevell, M.D.A., m.fl., 2005. Future scenarios of European agricultural land use. II. Projecting changes in cropland and grassland. 
Agriculture, Ecosystems and Environment 107, 117-135. 
 

 

Slutsatsen blir att den ökade CO2-koncentrationen kan öka skördarna med ca 5 procent under 
en kommande 25-årsperiod. 
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7 Möjlig avkastning för respektive gröda 
Avsnittet inleds med en tillbakablick rörande förändringarna i avkastning för olika grödor 
under 1900-talet. Denna redovisning bildar sedan bas för ett resonemang om en möjlig ut-
veckling framöver. 

7.1 Avkastningsutvecklingen under 1900-talet 
Sammanhängande serier av avkastningsutvecklingen på lång sikt finns endast för ett fåtal 
grödor, spannmål och sockerbetor. För övriga grödor antingen saknas uppgifter för hela peri-
oden eller att det har skett metodförändringar som omöjliggör jämförelser. I diagram 7.1 re-
dovisas utvecklingen av avkastningen för höstvete och för korn under 1900-talet. Variationen 
mellan enskilda år är avsevärd. För att öka överskådligheten redovisas femårsmedelvärden. 
Den genomsnittliga årliga avkastningsökningen har utvecklats enligt följande: 
    Höstvete Korn 

Senaste 100 åren: 1,3 % 1,1 % 

Senaste 50 åren:   1,8 % 1,3 % 

Senaste 10 åren:   0,2 % 1,0 % 

 
Diagram 7.1. Avkastning för höstvete och korn, femårsmedelvärden 
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Källa: Jordbruksverket. Svenskt jordbruk i siffror 1800-2004. Statistikrapport 2005:6. Kompletterat med upp-
gifter för 2005 ur lantbruksstatistiken. 
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I diagram 7.2 redovisas på motsvarande sätt utvecklingen av avkastningen för sockerbetor. 
Den genomsnittliga årliga avkastningsökningen har varit 0,9 procent under de senaste 50 åren 
och 0,8 procent under de senaste 10 åren.  

Diagram 7.2 Avkastning för sockerbetor, femårsmedelvärden 
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Källa: Jordbruksverket. Svenskt jordbruk i siffror 1800-2004. Statistikrapport 2005:6. Kompletterat med upp-
gifter för 2005 ur lantbruksstatistiken. 

 

Det kan konstateras att avkastningen har ökat i stort sett kontinuerligt för de redovisade gröd-
orna. Men för de allra senaste åren förefaller emellertid ökningen för höstvete ha minskat. 
Detta bekräftas också av de s.k. normskördeberäkningar som redovisas. För flertalet grödor 
gäller att normskördarna9 varit oförändrade de senaste åren. 

 

                                                 
9 Syftet med normskördeberäkningarna är att visa den skörd som man kan förvänta sig under normala odlings- 
och väderbetingelser. 
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Diagram 7.3. Utvecklingen av normskördarna i olika regioner för vissa grödor 
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Källa: Jordbruksverket. Statistiska meddelanden rörande normskördar.  
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Som framgår av såväl redovisningen av de faktiska skördarna som normskördarna förefaller 
ökningstakten ha avtagit eller rent av avstannat för spannmål. På spannmålsområdet förefaller 
det dessutom vara de svagare områdena som svarar för minskande skördar medan de bördi-
gare områdena noterar ökningar. För höstraps och sockerbetor noteras ökningar. Matpotatis-
skördarna har däremot minskat genomgående. 

En viktig fråga är vilka orsakerna är till den registrerade utvecklingen där ökningstakten synes 
ha avtagit under senare år. Tänkbara orsaker skulle kunna vara: 
- avsaknad av framsteg inom växtförädlingen, 
- svårare att bekämpa skadegörare, 
- ökade miljöhänsyn som medför ökad försiktighet vid gödsling och användning av bekämp-
ningsmedel, 
- ökad andel ekologisk odling, 
- ökad markpackning, 
- pressade produktpriser som lett till bl.a. sänkta gödselgivor och 
- ändrad jordbrukspolitik. 

Utvecklingen på spannmålsområdet med höjda normskördar i bördiga områden och sänkta 
normskördar i svaga områden skulle kunna tolkas så att orsaken till de avtagande skördarna är 
ett uttryck för en allmän extensifiering av jordbruksdriften i svaga områden och att orsaken 
till fallande normskördar inte i första hand är någon eller några av de orsaker som räknades 
upp ovan. Möjligen kan den allmänna extensifieringen bero på pressade produktpriser och 
den successiva omläggningen av jordbrukspolitiken, först i form av sänkta garantipriser och 
införande av arealersättning och sedan en frikoppling av arealersättningen. Men en alternativ 
tolkning skulle lika gärna kunna vara att de sänkta garantipriserna hellre borde minska den 
odlade arealen och att den areal som ändå odlas med spannmål skulle odlas effektivt. 

Den ökningstakt som väljs får efter hand stora konsekvenser. I figuren nedan redovisas två 
exempel, ett med en ökningstakt om 1 procent och ett med en ökningstakt om 2 procent per 
år. Om avkastningen i startpunkten är 3000 kg/ha blir ökningen knappt 1000 kg/ha om vi ut-
går från en ökningstakt om 1 procent, men nästan 2000 kg/ha om vi utgår från en ökningstakt 
om 2 procent. 

Diagram 7.4. Utveckling av avkastningen för en gröda med olika antaganden om ök-
ningstakt 
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7.2 En tänkbar utveckling framöver 
I figuren nedan redovisas ett schematiskt exempel på hur en klimatförändring i Mälardalen 
kan slå igenom i ett hundraårsperspektiv. Grundläggande i figurerna är att temperaturkurvan 
kontinuerligt skiftas uppåt samt att nederbörden omfördelas så att nederbörden under somma-
ren minskar och ökar under vintern. Härigenom kommer vegetationsperioden att förlängas. 
Sett i detta långa perspektiv kan vegetationsperioden komma att förlängas med ca en månad 
på våren och en månad på hösten.  

Figur 7.1. Exempel på verkningarna av klimatförändringen i ett hundraårsperspektiv 
1961-1990    2085 

 
Källa: Se t.ex. SLU. Miljötrender nr 3:2007. SLU och klimatet. 2007 
 
Som framgår av figuren blir vintrarna kortare och mildare. De kortare och mildare vintrarna 
leder till att övervintringen gynnas genom att risken för köldskador minskar men missgynnas 
samtidigt genom att den ökade temperaturen ökar respirationen vilket kan utarma växten och 
öka dess känslighet. Ökat nettoinflöde av markvatten tillsammans med varma perioder under 
snöperioden, torde leda till att förekomsten av vattensamlingar på markytan ökar, och om de 
fryser till kan grödorna skadas av isbrännor. Dessutom finns det risk för angrepp av fusarium 
vid snötäcke utan tjäle. Eftersom det kan bli fler extrema vädersituationer, t.ex. fler kraftiga 
regn, finns det risk för mera liggsäd och andra problem förknippade med regnig väderlek. 

7.3 Förändrade förutsättningar för olika grupper av 
grödor 

7.3.1 Förutsättningarna för höstsådda grödor 
Höstsådden ska ske i god tid innan vegetationsperiodens slut för att växten ska kunna etablera 
sig och bygga upp en viss mängd reservnäring inför vintern. Växten får dock inte ha vuxit för 
mycket innan vintern för att inte störa invintringen och göra växten mindre vinterhärdig, samt 

för att undvika att skadegörare kan frodas i grödan under vintern.  

Nuvarande såtidpunkt av höstvete i Svealand är ca 15 september, dvs. ca 7 veckor innan 
vegetationsperiodens slut. En uppfattning är att höstsådden redan senarelagts drygt en vecka 
de senaste årtiondena. Senareläggningen av höstsådden följer inte utan vidare det faktum att 
vegetationsperioden blir längre. Senareläggningen begränsas nämligen av att den tillgängliga 
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solinstrålningen minskar alltmer framåt hösten, och växtens möjlighet att lagra in tillräckligt 
med reservnäring tar då längre tid. Tidpunkten för höstsådden måste också ta hänsyn till växt-
skadegörares effekter på grödan under hösten.  

Markens bärighet är förmodligen inte något problem för höstsådden, men en senareläggning 
av höstsådden kan begränsas av att markvattenhalterna ökar alltmer framåt hösten.  

Slutsatsen blir att förmodligen kommer såtidpunkten ytterligare förskjuts mot allt senare sådd. 
Men eftersom solinstrålningen minskar successivt senare under året kan man anta att sådden 
kommer att ske tidigare i förhållande till vegetationsperiodens slut. 

7.3.2 Förutsättningarna under våren och sommaren för både höst- och 
vårsådda grödor 

Den successivt ökande temperaturen medger att vårsådden tidigareläggs under förutsättning 
att marken torkar upp tidigare. En konsekvens av klimatförändringen är också att neder-
bördsmängden, åtminstone i södra Sverige, minskar under sommaren, särskilt från juli och 
framåt. Detta kan medföra negativa konsekvenser särskilt för vårsådda grödor. Utöver 
spannmål kan särskilt potatis och sockerbetor påverkas negativt. 

I figur 6.2 redovisas ett exempel på modellberäknade samband mellan förändrad temperatur 
och avkastning. Enligt dessa beräkningar påverkas både höstsådd och vårsådd spannmål ne-
gativt.  

Den längre vegetationsperioden tillsammans med högre temperatur gör det också möjligt att 
framgångsrikt odla majs för ensilage i de södra delarna av landet. I Danmark uppgick od-
lingen under 2006 till 135 tusen hektar, vilket är en kraftig ökning jämfört med tidigare. Fort-
farande är arealen liten i Sverige, ca 10 tusen hektar, men ökningstakten är tydlig. 

Gräs kan utnyttja den längre vegetationsperioden. På hösten kan dock ljuset bli en begrän-
sande faktor. Enligt de modellberäknade samband som redovisas nedan kan gräs utnyttja den 
längre vegetationsperioden väl. 

En ytterligare verkning av den längre vegetationsperioden är att skörden av höstsådd spann-
mål kan komma att ske så tidigt att det blir möjligt att hinna så höstraps. Såväl tidigare skör-
detidpunkt som senare såtidpunkt leder fram till att detta kan bli möjligt. 
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Figur 7.2. Modellberäknad ändring i genomsnittsavkastning i tre lantbruksgrödor vid 
ändringar i medeltemperatur för en lerjord i Danmark  

 
 

Källa: Olesen, Jørgen E. m.fl., Tilpasning til klimaændringer i landbrug og havebrug. DJF rapport Markbrug nr 128. 2006. 
 
Produktiviteten och produktivitetsutvecklingen är av grundläggande betydelse för omfatt-
ningen av jordbruket i öppna ekonomier. Produktiviteten kan t.ex. uttrycka det täckningsbi-
drag som erhålles per insatt enhet av arbete och/eller kapital. I detta sammanhang uttrycks 
produktiviteten och produktivitetsutvecklingen på ett förenklat sätt, nämligen som avkast-
ningen mätt i kg per hektar eller utvecklingen av avkastningen för olika grödor. Med hänsyn 
till de frågor som hanteras i rapporten delas de faktorer som är styrande för produktiviteten 
och produktivitetsutvecklingen in i följande kategorier: 
- ökad CO2-koncentration, 
- det varmare klimatet med mera nederbörd särskilt vintertid (förutom ökad CO2-koncentra-
tion) och 
- nya sorter, ändrad odlingsteknik och ändrade insatser av olika produktionsmedel. 
 
Det är uppenbart att styrande för produktivitetsutvecklingen även framöver i första hand blir 
den tredje kategorin av faktorer, nämligen nya sorter, ändrad odlingsteknik och ändrade insat-
ser av olika produktionsmedel. Det är mycket vanskligt att förutsäga hur avkastningen per 
hektar kommer att förändras framöver. För den avkastningsökning som har registrerats kan 
introduktionen av mineralgödselmedel på bred front från slutet av 1940-talet vara en mycket 
viktig faktor, tillsammans med de anpassningar som behövts i samband med den introduktio-
nen,. Under 1900-talets första decennier var dock avkastningsökningen låg. Vidare har kunnat 
registreras att avkastningsökningen det senaste decenniet också har varit låg samtidigt som 
gödselgivorna inte har ökat. Dessutom förefaller spridningen i avkastningen ha ökat mellan 
norr och söder, vilket kan vara en effekt av att odlingen på de bördiga jordarna i goda områ-
den i södra Sverige har kunnat tillgodogöra sig högre gödselgivor, jämfört med situationen på 
andra håll i landet. 
 
Men även om man drar slutsatsen att det inte längre är möjligt att öka avkastningen nämnvärt 
genom högre gödselgivor, betyder det inte att avkastningen framöver förblir oförändrad. Ut-
över det konstaterande som gjordes ovan om att gödselgivorna inte längre ökas, kan de nu-
mera mindre ökningarna av avkastningen bero på t.ex. omläggningar av jordbrukspolitiken 
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som sänkt lönsamheten. Det är heller inte uteslutet, särskilt som man i klimatsammanhang 
ofta hanterar mycket långa tidsperspektiv, att det sker nya teknikskiften framöver till idag 
okänd teknik som kommer att ge ökad avkastning. För att exemplifiera verkningarna av valet 
av ökningstakt kan en årlig ökning med 1 procent ställas mot en årlig ökning om 2 procent. 
Den lägre ökningstakten ger en ökning om 28 procent, medan den högre ökningstakten ger en 
ökning om 64 procent över en 25-årsperiod. 
 
I tabell 7.1 sammanfattas genom en modellberäkning produktivitetsförändringarna efter orsak. 
Genomslaget för faktorn teknologi är uppenbar. 
Tabell 7.1. Beräknade relativa produktivitetsändringar för vete i EU beroende på änd-
ringar i klimatet, CO2-koncentration och teknologisk utveckling for SRES-scenarierna 
A2 och B2 jämfört med år 2000  
Faktor  År  A2  B2 

Klimat  2020  0.99  1.00 
2050  1.00  0.99 
2080  1.00  1.00 

CO2  2020  1.04  1.04 
2050  1.13  1.11 
2080  1.27  1.15 

Teknologi  2020  1.37  1.20 
2050  1.81  1.28 
2080  2.17  1.28 

Summa  2020  1.40  1.25 
2050  1.92  1.37 
2080  2.42  1.43 

Källa: Rounsevell, M.D.A., m.fl., 2005. Future scenarios of European agricultural land use. II. Projecting changes in cropland and grassland. 
Agriculture, Ecosystems and Environment 107, 117-135.  
 
Jordbruksverkets slutsats rörande produktivitetsutvecklingen framöver, uttryckt som avkast-
ning per hektar för olika grödor, är att det finns förutsättningar för att den kan komma att fort-
sätta att öka i samma takt som den långsiktiga trenden hittills, nämligen med ca 1 procent per 
år. Det verkliga utfallet kommer att påverkas av om ny odlingsteknik introduceras i annor-
lunda takt än hittills eller av att priserna på produktionsmedel ökar snabbare än hittills, t.ex. 
att kvävegödselmedel skulle bli avsevärt dyrare än idag beroende på att ytterligare avgifter 
läggs på tillverkningen för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Ökningstakten kan således 
påverkas såväl med olika slag av regleringar som att marknadsprisers förändringar påverkar 
utvecklingen.   

I flera analyser rörande verkningarna för jordbruket av klimatförändringarna läggs verkning-
arna av den högre CO2-koncentrationen vid sidan av de effekter som uppstår till följd av att 
klimatet blir varmare och nederbördsrikare. Den högre CO2-koncentrationen är förvisso en 
viktig orsak till klimatförändringen. Ett skäl till att verkningarna för avkastningen av den 
framöver högre CO2-koncentration särredovisas, är att styrkan i sambandet mellan CO2-kon-
centration och avkastning är relativt väl känt. Den slutsats som kunnat dras med ledning av de 
studier som gjorts är att avkastning för en viss gröda på en viss plats över de kommande 25 
åren kan komma att öka med 5 procent som en följd av högre CO2-koncentration. 
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Den slutsats som kunnat dras rörande det varmare klimatet med mera nederbörd (förutom 
CO2-effekten) för en viss gröda på en viss plats, är att denna faktor kommer att ha liten bety-
delse den förväntade ändringen av produktiviteten. De beräkningsresultat som verket tagit del 
av visar ifråga om förändringar av avkastningen beroende på varmare klimat med mera ne-
derbörd (förutom CO2-effekten) i viss mån divergerande resultat och att slutsatsen av genom-
gången har blivit att avkastningen i stort sett inte kommer att påverkas. 

Den höjda medeltemperaturen med ca 1º C under de kommande ca 25 åren medför att 
odlingsgränsen för olika grödor successivt flyttas norrut. I de södra delarna av landet med 
starka jordbruksområden kan denna förflyttning av odlingsgränsen norrut i första hand med-
föra att majs blir en vanligare gröda. Majs är en gröda som redan odlas i mindre omfattning 
(ca 10 tusen hektar under 2007) i Sverige, men som kan förväntas öka framöver. I Danmark 
har majsodlingen ökat från 10 tusen hektar i början av 1980-talet till 135 tusen hektar 2006. 
Majs används i första hand för foder åt nötkreatur. I de områden där majs kommer att odlas 
kommer därför troligen nötkreaturshållningen, och inte minst mjölkproduktionen, att utökas. 
En annan användning är för bioenergi. Oljeväxter kan, om de kan passas in i växtföljderna, 
också bli vanligare. Andra grödor som är tänkbara är sojabönor och solrosor, men som inte 
bedöms få ett stort genomslag. 

Odlingen av vete, i första hand höstvete, sker idag i bördiga områden främst i Götalands och 
Svealands slätt- och mellanbygder. Koncentrationen till dessa områden är dels betingad av 
klimatet men också av att odlingsförhållandena i övrigt är gynnsamma. Odlingen av höst-
sådda grödor kan förväntas introduceras i områden där de idag inte är vanliga. Denna föränd-
ring från t.ex. vårsådd spannmål till t.ex. höstsådd spannmål får i sig en avkastningshöjande 
effekt. Emellertid utgör den spannmålsodling som sker utanför slätt- och mellanbygderna en-
dast ca 20 procent av den totala odlingen. Därför är potentialen för en sådan förändring rela-
tivt begränsad. I slättbygderna uppgår odlingen av vete, råg, höstkorn och oljeväxter till ca 50 
procent av den totala odlingen av spannmål och oljeväxter. I mellanbygderna i Götaland är 
den något lägre. Växtföljdsskäl talar för att det inte finns någon nämnvärd ytterligare potential 
i slätt- och mellanbygder för ökad odling av spannmåls- och oljeväxtgrödor med högre av-
kastning på bekostnad av vårkorn och havre. Odlingsförhållandena i stort kan sätta en gräns 
för en stark expansion i Götalands och Svealands skogsbygder. En ökning, men från en 
mycket låg nivå, kan förväntas i nedre Norrland. 

En potential för ytterligare odling av spannmål finns i stora delar av landet. Odlingen har 
minskat under de senaste 20 åren. Minskningen kan förklaras bl.a. med omläggningar i om-
gångar av jordbrukspolitiken där riktningen har varit att politiken mer och mer frikopplar 
stödgivningen från produktionen. Gränssättande för omfattningen framöver är givetvis lön-
samheten i odlingen. Beroende på lönsamhetsförhållandena kan även fleråriga energigrödor 
komma att introduceras brett. 

Eftersom säkra kunskaper saknas om orsakerna till de skillnader som har kunnat mätas upp i 
utvecklingen av avkastningen, kan en slutsats bli att utvecklingen kommer att fortsätta enligt 
den långsiktiga utveckling som kunnat registreras, alltså en ökningstakt med runt 1 procent 
per år. En tydligt lägre alternativt högre ökningstakt skulle behöva motiveras med tydliga skäl 
till varför utvecklingen framöver skulle ta en annan väg. 

För odling av grönsaker samt frukt och bär blir förhållandena i stort bättre. Säsongen förlängs. 
Högre sommartemperaturer kan ge både för- och nackdelar. Särskilt i södra Sverige kan det 
bli torrare på sommaren vilket kan ställa krav på ytterligare krav på bevattning. I växthuspro-
duktionen kan energiåtgången för uppvärmning komma att minska.  
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8 Verkningar för djurhållningen10 
Verkningar för djurhållningen uppstår genom förändrat sjukdomspanorama, negativa verk-
ningar av att värmeböljor kan bli längre och att förutsättningarna för betesdrift kommer att 
förändras. I vilken takt flera av de verkningar som tas upp i detta avsnitt är svårt att avgöra. 
Avsnittet utgörs i hög grad av en bruttolista över de verkningar som skulle kunna uppkomma. 

8.1 Tillgång till vatten 
Djurhållning kräver säker tillgång på vatten av god kvalitet. God tillgång till vatten är en för-
utsättning inte minst för mjölkproduktionen. Ökade såväl som minskade flöden, översväm-
ningar liksom torka samt högre vatten- och lufttemperaturer kan påverka dricksvattenkvalitet-
en negativt. Ett flertal smittämnen som kan förekomma i dricksvatten, såsom EHEC, salmo-
nella och campylobacter, kommer att påverkas av ett ändrat klimat. Vidare kan algfloresam-
mansättning påverkas. Ökade vattentemperaturer kommer att gynna de alger som har förmåga 
att bilda giftiga ämnen, vilket kan påverka och innebära en hälsorisk för boskap som kommer 
i direkt kontakt med ytvatten. 

8.2 Konsekvenser av högre temperaturer för lantbrukets 
djur   

Beroende på årstid förväntas klimatet kunna bli både varmare och fuktigare och varmare och 
torrare. Åtminstone under sommarmånaderna förutses för delar av landet ett torrare klimat 
framöver. Detta kan leda till varierande problem speciellt relaterade till värmestress och brist 
på och/eller försämrad kvalitet hos foder och vatten. Djurhållning på bete kan försvåras av 
dålig tillväxt hos betet.  

Högre temperaturer och fuktigare klimat kan vara gynnsamt för många bärare av smittämnen 
(t.ex. insekter) samt för betesparasiter och betessmittor i allmänhet. Eftersom de flesta insek-
ters och parasiters utvecklingscykler är temperaturberoende, samt för parasiters del också be-
roende av den relativa fuktigheten, hinns fler cykler med vid högre temperaturer och ökad 
fuktighet. Förändringar är att vänta både avseende parasiternas populationstäthet och artsam-
mansättning. Blöta och upptrampade beten kan också öka risken för mastit (via smutsiga juver 
m.m.) och klövinfektioner (klövspaltsinflammation m.m.) eftersom sådana infektioner orsakas 
av bakterier vilka gynnas i ett varmt och fuktigt klimat. 

Värmestress kan leda till olika typer av hälsostörningar. Värmestress kan uppkomma vid om-
givningstemperatur på strax över 30o C för fjäderfä och svin. 

En positiv effekt av det ändrade klimatet kan dock bli att det kan ge möjlighet till ökad ute-
vistelse för betesdjur och därav ett minskat behov av vinterfoder och en minskad risk för 
smittspridning och sjukdom pga. vissa infektionssjukdomar i luftvägar och mag-tarmkanalen 
vilka främjas av stallklimat och hög djurtäthet.  

                                                 
10 Avsnittet baseras på Klimat- och sårbarhetsutredningens betänkande SOU 2007:60; Sverige inför 
klimatförändringarna – hot och möjligheter och egna sammanställningar. 
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8.3 Verkningar av bristande fodertillgång och 
foderkvalitet  

Klimatförändringar som medför en längre betesperiod och möjlighet till fler vallskördar har 
en positiv effekt på fodertillgången för idisslare. I samband med extrema väderförhållanden 
som översvämningar eller långvarig torka kan dock betesbrist bli ett problem. Betesbrist gör 
att djur måste stödutfodras på betet eller hållas inne och utfodras. Betesbrist samt torrt och 
soligt väder kan dock antas vara negativt för såväl bärare av smittämnen som parasiter vilket 
gynnar djuren. Betesbrist kan också orsaka att djuren ändrar sitt betesbeteende och börjar beta 
av giftiga växter eller att de i högre grad utsätts för parasitsmitta genom att de betar närmare 
marken och närmare fekalt förorenade områden som normalt ratas. Ekologisk produktion är 
extra beroende av bete och grovfoder varför den produktionsformen är extra sårbar. 

Ökande problem med angrepp av mikroorganismer i växande gröda men även tillväxt i skör-
dade fodermedel kan förväntas som en följd av högre temperatur men också som en följd av 
ökad relativ luftfuktighet under lagringssäsongen (vinterhalvåret). Större problem kan för-
väntas med mögelgifter i inhemskt producerade fodermedel men också med salmonella i den 
industriella foderproduktionen. En ökad odling av nya fodermedel som t.ex. majs kommer att 
ge problem med andra mögelgifter än de som hittills förekommit inom stråsädsodlingen. 

Vallodlingen kan också påverkas till följd av nya grödor, anpassade till varmare klimat, i 
vilka angrepp av endofytiska svampar är mer vanliga. Mer omfattande angrepp av olika mik-
roorganismer i växande gröda och lagrade foderprodukter kan medföra djurhälsomässiga kon-
sekvenser, då t.ex. djur exponeras för mögelgifter i fodret. Mykotoxiner har olika effekter 
beroende på vilken substans det handlar om och djurslaget som exponeras. Bland annat kan 
grisars reproduktion och tillväxt störas allvarligt om halterna av mykotoxiner från fusarium-
svampar är höga i fodret. Smakligheten av fodret kan också påverkas varför djuren inte äter 
den mängd som behövs med minskad produktion som följd. 

8.4 Möjliga hälsostörningar  
Dålig foder- och vattenkvalitet påverkar djurets immunförsvar negativt och gör dem mer 
känsliga för infektioner och ämnesomsättningsstörningar.  

Möjliga hälsostörningar till följd av klimatförändringar rör framförallt en ökad risk för vissa 
infektionssjukdomar och toxinförgiftningar. Infektionssjukdomarna är av speciell betydelse 
eftersom de kan vara överförbara till människa (zoonoser). Exempel på infektionssjukdomar 
hos lantbrukets djur med möjlig ökad risk som effekt av klimatförändring är antrax/mjält-
brand (drabbar idisslare – ökad risk vid översvämning/ras, skred), babesios (drabbar idisslare 
– ökad risk vid fästingangrepp, utökad betesgång, omflyttning av djur), bluetongue (drabbar 
idisslare – ökad risk vid utbredning av smittbärare), frasbrand (drabbar idisslare – ökad risk 
vid extrema torrperioder eller rikligt regnande, översvämningar), paratuberkulos (drabbar 
idisslare – ökad risk vid översvämningar, ras, skred och ökade flöden). Exempel på möjliga 
toxinförgiftningar är algtoxinförgiftning (drabbar betesdjur – ökad risk vid högre tempera-
turer, näringsrika vatten, ökad nederbörd och översvämningar), botulism (drabbar alla djur-
slag).  

Generellt gäller även att tillväxten av bakterier gynnas vid varmare och fuktigare klimat vilket 
gör att det blir extra viktigt att hålla god hygien. Den största risken för sjukdom på grund av 
detta rör mastit (juverinflammation) och klövinfektioner.  
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9 Växtnäringsfrågor 
Det förändrade klimatet förväntas, som redan redovisats, påverka skördeutvecklingen för 
många grödor i stora delar av landet. Förlängd vegetationsperiod verkar allmänt höjande på 
skördepotentialen, medan förändrad nederbördsfördelning – lägre nederbörd under vår och 
försommar – kan dämpa skördeutvecklingen. Höjd CO2-koncentration i atmosfären liksom 
teknisk utveckling ger entydiga förutsättningar för ökande skördar. Dessa successiva föränd-
ringar kommer att påverka de optimala gödselgivorna. 

9.1 Gödslingsrekommendationer 
Nuvarande gödslingsrekommendationer för såväl kväve som fosfor är anpassade efter för-
väntad skörd. Utöver denna generella princip har tolkning av det experimentella underlaget 
för kvävegödslingsrekommendationerna givit upphov till viss skillnad i kvävebehov mellan 
Sydsverige och Mellansverige vid motsvarande skördenivåer. Orsaken till detta torde kunna 
förklaras av skillnad i mineralisering samt skillnader i allmänna tillväxtbetingelser. Förlust-
erna (utlakning + denitrifikation) torde inte vara lägre i sydsvensk öppen växtodling är i mel-
lansvensk, så utöver något högre kvävenedfall, måste förklaringen bli att mer kväve frigörs 
från mullkapitalet.  

Tabell 9.1. Riktgivor för kvävegödsling till stråsäd  
 Skörd, ton/ha 

Gröda 4 5 6 7 8 9 

Höstvete bröd, 
södra Götaland 

 115 130 145 160 175 

Höstvete bröd, 
norra Götaland & 
Svealand 

 130 145 160 175 190 

Korn, södra Göta-
land 

70 85 100 115 130  

Korn , norra Göta-
land & Svealand 

80 100 115 130   

Källa: Riktlinjer för gödsling och kalkning, SJV 2006:33. 
 

Den ökade mineraliseringen innebär att mullhalten minskar. En sådan utveckling kan fördrö-
jas om mullhaltsbefrämjande odlingsteknik tillämpas. Samtidigt torde det vara oundvikligt att 
varje odlingssystem i varje enskilt klimatområde leder till en viss jämviktsmullhalt. 

En aktuell fråga i sammanhanget är om de sydsvenska rekommendationerna kan bli tillämp-
bara i Mellansverige om det mellansvenska klimatet förändras till det som för närvarande rå-
der i Sydsverige. I så fall kan det lite översiktligt för flera stora grödor innebära att högre 
skördar kan bärgas utan att kvävegivan skulle behöva öka. Detta kan ske till en viss gräns, 
men ökar skördepotentialen ytterligare måste även kvävegivan ökas. Enligt de skörderelate-
rade gödslingsråden för kväve är tillägget 15 kg N/ton extra skörd. Detta motsvarar ungefär 
innehållet av kväve i den ökade skörden. Håller detta tillägg också i framtiden uppkommer 
inget extra överskott i marken vid ökad avkastning. 

Jämförs de sydsvenska rekommendationerna med vad som tillämpas i övriga delen av norra 
Europa, tycks ingen potential till ytterligare sänkning av rekommendationerna finnas i södra 
Sverige vid olika skördenivåer. Detta medför att ökad skördepotential kommer att leda till 
ökad gödsling med kväve.   
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Nettoeffekten av ökad mineralisering och ökad utlakning/denitrifikation är svår att bedöma 
med hänsyn till gödslingsrekommendationerna. På halvlång sikt är det möjligt att mineralise-
ringen kan balansera ökade förluster, men på lång sikt måste rimligen mineraliseringspotenti-
alen avta. Därmed är det troligt att gödslingsrekommendationerna behöver höjas till följd av 
ökad utlakning.  

Grundrekommendationerna för fosfor baseras på att fosforbortförseln via grödan skall ersättas 
om marken befinner sig i medelklass, att en viss uppgödsling skall ske om marktillståndet är 
svagt och att fosforgödslingen skall understiga bortförseln vid högt marktillstånd. Vid avvi-
kelse från referensskörden i gödslingsråden görs justering med den mängd som motsvarar 
avvikelsen i skörd. Ökad avkastning medför därmed ingen ökad fosforhalt i marken. Vid höga 
marktillstånd rekommenderas ingen fosfortillförsel. Då skall heller inget tillägg göras för 
ökad skörd utöver referensskördenivån. 

9.2 Ändrade förutsättningar för utlakning 
Den ökade marktemperaturen vid det varmare klimatet medför att mineraliseringen gynnas 
och ökad nederbörd under vinterhalvåret att marken lakas kraftigare på lättrörliga växtnär-
ingsämnen. I ett varmare klimat minskar tjälförekomst och andelen av nederbörden som faller 
som snö. Detta förväntas leda till att ytavrinningen avtar och att en större mängd av nederbör-
den infiltrerar marken. Därmed förstärks också lakningseffekten. Ökad frekvens av förhållan-
den med vattenmättnad leder utöver utlakning även till ökad risk för denitrifikation av nitrat-
kväve.  

Växtnäringsläckage från jordbruksmark styrs av ett komplext samspel mellan klimatfaktorer, 
markegenskaper, växtföljd, grödornas tillväxt och avkastningsnivå samt tidpunkt för olika 
odlingsåtgärder, t.ex. jordbearbetning och gödsling. 

Generellt sett är risken för betydande utlakning av kväve störst då marken ligger obevuxen, 
dvs. efter skörd då nedbrytning av skörderester resulterar i lättrörligt nitratkväve som lakas ur 
marken vid nederbörd och avrinning. Temperatur och markfuktighet påverkar mark-mikroor-
ganismernas aktivitet och därmed hur fort organiskt material (skörderester) bryts ned. Dessa 
klimatfaktorer har därför stor betydelse för förekomsten av lättrörligt kväve i marken. Grö-
dans upptag av markkväve styrs i sin tur av en rad klimatfaktorer såsom ljus, temperatur och 
vattentillgång. Risken för kväveutlakning från jordbruksmark är alltså starkt kopplad till ne-
derbördsmönster och temperaturförhållanden. Förändringar i klimatet kommer därför att ha en 
direkt inverkan på risken för kväveförluster från jordbruksmark. Utlakningsrisken är även 
starkt kopplad till produktionsnivåer och val av grödor och växtföljder. Förändringar i grödval 
och markanvändning kommer därmed att ha stor betydelse för utlakningsrisken. 

9.3 Problemet med fosfor 
Jordart, fosforhalt i jorden, topografi och växtlighet ger grundförutsättningarna för risken för 
fosforförluster. Avrinningen av överskottsnederbörd är motorn i processen och fosforförluster 
kan i hög grad relateras till förhållanden med hög nederbördsintensitet. Ökad höst och vinter-
nederbörd ökar risken för uppslamning av jord och transport av jord från fältet. Fosfor förlo-
ras också som fosfatfosfor, främst från växtmaterial vars cellväggar fryser sönder under dagar 
med frost. Den förlängda vegetationsperioden och risken för torka under försommaren be-
döms leda till att andelen höstsådd kommer att öka. Höstsådda grödor kan under vissa förhål-
landen hålla tillbaka erosionen. Däremot medför växtligheten att fosfor kan frysa ut från 
växtmaterialet. Ettåriga grödor med kraftig utveckling under hösten kan anses vara särskilt 
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riskabla i detta avseende. Vid vallodling kan olika stor växtmängd lämnas kvar inför övervint-
ringen. Med hänsyn till risken för utfrysning bör den sista skörden läggas sent, så att växtmas-
san inte onödigtvis släpper fosfor ifrån sig. Denna aspekt måste givetvis kombineras med att 
goda förutsättningar skapas för övervintring. 

9.4 Grödor/odlingsteknik 
Odling av fånggröda har visat sig vara en effektiv metod för att minska utlakningen av kväve. 
Om våren och försommaren blir torrare än idag, vilket förväntas enligt tillämpade klimatmo-
deller, kan det bli betydande problem med att etablera fånggrödan. Meningsfull fånggrödeod-
ling förutsätter vidare att vårsådda grödor odlas. Om andelen höstsådda grödor ökar påtagligt, 
bl.a. beroende på risken för försommartorka, faller förutsättningarna för fånggröda delvis 
bort.  

Grödfördelningen kommer enligt ovan att förändras. Detta påverkar förutsättningarna för 
kväveutlakning. Höstgrödor växer visserligen på hösten och tar upp kväve, men detta upptag 
betyder sannolikt mindre än den ökade kvävefrigörelsen vid tidig jordbearbetning, som är 
nödvändig inför sådd av höstgröda. Generellt sett anses därför inte utlakningen per ha minska 
vid övergång från vårsäd till höstsäd. Per producerad enhet kan dock höstsädesodling ge något 
lägre utlakning. Denna nivå kan också nås om vårsädesodlingen kombineras med fånggröda.  

Den ökade kvävefrigörelsen vid tidig jordbearbetning inför sådd av höstsäd kan delvis hållas 
tillbaka genom val av jordbearbetningsteknik. Reducerad (grund) bearbetning inför höstsådd 
leder till mindre kvävefrigörelse än vid traditionell bearbetning. Denna teknik har dock sina 
begränsningar bl.a. med hänsyn till växtskydds- och ogräsförhållandena.  

Vallarealen är för närvarande större än vad som behövs för dagens djurantal och genom för-
bättrad skötsel skulle arealen kunna minskas. Överföring av vallareal till öppen växtodling 
medför att kväveutlakningen ökar. Ett inslag i grovfoderproduktionen som blivit mer påtagligt 
under de senaste åren är majsodling. Övergång från vallodling till majsodling kräver ytterli-
gare jordbearbetning. I kombination med relativ kraftig gödsling ger detta upphov till ökad 
risk för utlakning.  

Olika energigrödor kan komma att odlas på betydande arealer. Överföring av vall/träda till 
ettåriga energigrödor kommer att leda till ökad utlakning. Ersätts långliggande vall/träda med 
fleråriga energigrödor bedöms ingen större förändring av utlakningen ske. 





   47

10 Växtskyddsfrågor 
I detta avsnitt redovisas några exempel på hur angrepp av viktiga skadegörare och sjukdomar 
på jordbruksgrödor i Sverige kan förändras vid framtida klimatförändringar.11  

10.1 Insekter och virus 
Bladlössen får sannolikt ökad betydelse. Förutom de skador de orsakar genom att suga växt-
näring på plantorna, så är flera arter också bärare av smittämnen för några mycket allvarliga 
virussjukdomar bl.a. rödsotvirus BYDV. Förutsägelsen att det blir mer nederbörd under våren 
framöver kan innebära att vårsådden kan bli fördröjd och därmed ökar risken för betydelse-
fulla angrepp av bl.a. havrebladlöss. 

Varmare höst och mildare vinter innebär även större angrepp av bladlöss på höst/senhöst och 
ökad risk för spridning av rödsotvirus till de höstsådda stråsädesslagen redan på hösten, vilket 
ger omfattande skördenedsättning. Vi har tills nu varit i stort sett förskonade från detta men är 
ett stort problem på kontinenten. Där bekämpas lössen på hösten dels via insektsbetning av 
utsädet men också med sprutning på hösten.  

På grund av den mycket varma och utdragna hösten 2006 förekom spridning av rödsotvirus 
till höstsäden i södra Sverige. I Skåne finns under 2007 betydande angrepp av rödsotvirus i 
höstkorn och höstvete, liksom i Danmark, Tyskland och England. Rödsotsmittan härstam-
made från övervintrade fullbildade havrebladlöss. I Uppland noterades sädesbladlöss som 
födde ungar i höstvete i november. I Östergötland har under april kolonier av sädesbladlöss 
iakttagits. Sådana noteringar av sädesbladlöss i höstvete har aldrig tidigare oss veterligen do-
kumenterats i Mellansverige.  

Vid en ökad majsodling kommer också majsbladlusen att bli vanligare. Det är en viktig bärare 
av smittämne för rödsotvirus. 

Det är också sannolikt att utsädesproduktionen av potatis i norra Sverige kommer att försvåras 
på grund av ökad spridning av potatisvirus Y (PVY) via bladlöss i detta område. 

I höstrapsen förekommer virus som främst sprids med persikbladlusen, vilket har noterats i 
Sydsverige under varma höstar. Detta kommer sannolikt att bli vanligare och få ökad bety-
delse. Även i sockerbetor och potatis kommer virussjukdomar att få större betydelse än idag, 
då bladlusarter som sprider dessa virus också förväntas öka vid varmare väder.  

Virussjukdomen vetedvärgsjuka är ett potentiellt hot mot höstveteodlingen i Mellansverige 
idag. Med varmare klimat kan den randiga dvärgstriten, dom ät bärare av smittämnet, gynnas 
och därmed ökar risken för spridning av sjukdomen, framförallt i torrare delar av Mellansve-
rige.  

                                                 
11 Underlaget för texterna är hämtat från Fanan (Fakultetens framtidsanalys av svenskt jordbruk, SLU) 
www.vpe.slu.se och Klimat och sårbarhetsutredningen (rapport nr 6. Institutionen för Växtproduktionsekologi 
SLU, Roland Sigvald). Texterna baseras även på observationer från växtskyddsenhetens arbete. Texten har 
ställts samman av, förutom Magnus Franzén, Gunilla Berg och Peder Waern. 
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Fritflugan som hittills haft störst betydelse som skadegörare i havre (vårvete), men som ibland 
även drabbar tidigt sådd höstsäd, gynnas av varma torra somrar. Vid en varmare vädertyp 
torde problemen med fritfluga öka i höstsäden. Under senare år har en ökad spridning av frit-
fluga konstaterats till landskapen norr om Dalälven. Förväntad större nederbörd under våren 
kan försena sådden av havre och vårvete, vilket kan leda till att grödornas känsliga stadier för 
angrepp av fritfluga sammanfaller med fritflugans svärmning. 

I områden där sommartorka kan förväntas öka (Sydsverige) kommer skadorna av fritfluga och 
bladlöss ge större skördeförluster än där somrarna förväntas bli mer nederbördsrika (norra 
Sverige). Grödorna har större möjlighet att kompensera skadorna vid god vattentillgång än då 
de lider av vattenbrist. 

En insekt som idag inte finns i Sverige, koloradoskalbaggen, kommer med ett mildare väder 
på hösten att kunna etablera sig i Sydsverige. Insekten som är en betydelsefull skadegörare i 
potatis förekommer idag närmast i Tyskland, Danmark (Jylland), Polen och Balticum. Kolo-
radoskalbaggen behöver näring för att kunna övervintra och milt väder under hösten är nöd-
vändigt för baggens möjlighet att näringssöka. Den kan alltså inte fullborda sin generations-
cykel vid kallt väder. 

Problemen med vetemyggor kan förväntas minska i områden med sommartorka. Dels behövs 
markfukt under försommaren för att de i marken övervintrande larverna skall kunna krypa 
upp till markytan för att förpuppas. Sedan behövs också fuktigt väder eller regn för att den 
generation larver som gör skada i axen skall kunna krypa ner i jorden igen under högsomma-
ren för att där sedan övervintra.  

10.2 Svampsjukdomar 
Rostsjukdomar och gräsmjöldagg kan förväntas få ökad betydelse på stråsäden vid varmare 
klimat, framförallt höstsäden, om inte sorter med god resistens finns att tillgå. Med förlängd 
höst ökar möjligheten för t.ex. brunrost att etablera sig redan på hösten och övervintra i grö-
dan. Brunrostens skadeverkningar blir i regel betydligt allvarligare på den gröda den övervint-
rat än i den gröda där brunrosten etablerat sig under sommaren. Rostsjukdomarna (gulrost, 
brunrost och kornrost) ger mycket stora skördeförluster vid starka angrepp. Brunrost gynnas 
av varma temperaturer och kommer att öka med varmare och torrare väder, detsamma gäller 
kornrost. Gulrost trivs vid lite svalare väder och fukt, men mildare höstar och vintrar kan göra 
att angrepp finns i grödan redan tidig vår och kan sedan spridas vidare. Förädling av sorter 
med god motståndskraft mot rostsvampar blir allt viktigare. 

Bladfläcksvampar som vetets bladfläcksjuka, vetets svartpricksjuka, kornets bladfläcksjuka 
och sköldfläcksjuka kan förväntas minska något i betydelse i områden med ökad ihållande 
sommartorka, medan bladfläcksvamparna kommer att få ökad betydelse i Norrland där fukti-
gare sommarklimat är troligt.  

Angrepp av utvintringssvampar, som t.ex. snömögel, minskar antagligen i samband med mil-
dare vintrar och mindre snö. 

På grund av ökad fuktighet och värme kommer troligen angrepp av potatisbladmögel att bli 
vanligare i Norrland, men möjligen minska i betydelse i södra Sverige.  
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Axfusarios i vete är idag ett stort problem i bl.a. södra Tyskland med inlandsklimat dvs. 
varmt, torrt men med risk för åskskurar. Man kan förvänta sig en ökad risk för axfusarios 
även i Sverige. Ökad majsodling kommer att leda till större smittotryck och ökar risken för 
axfusarios. Detta ger ökad press på bl.a. sortförädling där sorter med resistens blir extra vik-
tiga. Större majsodling, både till ensilage men främst till mogen skörd ger ökade problem med 
fusariumtoxiner i majsgrödan. Fusarium i majs är ännu svårare att hantera än i stråsäd.  

Hur svampangrepp kommer att förändras i oljeväxter är svårt att förutsäga. Växtföljden har ju 
mycket stor betydelse för flera av sjukdomarna. Teoretiskt sett borde bomullsmögel i vårolje-
växter kunna minska i Mellansverige på grund av torrare väderlek under sommaren, medan 
risken för angrepp i höstoljeväxter ökar i Syd- och Mellansverige på grund av blötare vårar. 
Risken för ökade angrepp av torröta är däremot stor i Syd- och även i Mellansverige med mil-
dare och blötare höstar. Klumprotsjuka ökar sannolikt med mildare och regnigare höst och 
vintrar.  

Svampangrepp på sockerbetor kan öka. Cercospora som är vanlig i Tyskland kan förväntas 
öka och även betrosten. Svampsjukdomen Ramularia trivs vid fukt och minskar kanske, men 
redan idag finns en aggressivare form av svampen noterad i Tyskland som eventuellt kan an-
passa sig. 

10.3 Ogräs 
För att en ogräsart ska kunna etablera sig måste flera förutsättningar vara uppfyllda. 

Den måste spridas till platsen där den ska etablera sig antingen på naturlig väg eller aktiv 
transport av människa. 

Den måste kunna anpassa sig till klimatet på platsen. Vegetationsperioden måste vara till-
räckligt lång för att artens livscykel ska kunna fullbordas alternativt att den kan övervintra 
som grodplanta och fullborda livscykeln nästkommande år. Övergången från vegetativ tillväxt 
till regenerativ tillväxt kräver att kraven på fotoperiod är uppfyllda (långdagsväxter, kortdags-
växter, dagsneutrala växter). 

Den måste klara att konkurrera med omgivande vegetation och angrepp från växtätande djur 
och andra skadegörare. 

I fält måste arten även kunna parera de odlingsåtgärder som vidtas på fältet. 

Andelen fleråriga arter och gräsogräs utgör en förhållandevis liten men betydelsefull andel av 
ogräsfloran i Sverige. Samtliga ogräs av betydelse är C3-växter. Få arter är knutna enbart till 
konkurrenssvaga radsådda grödor. Med kommande klimatförändringar kan vi räkna med att 
se ett antal arter som idag inte betraktas som ogräs etablera sig som ogräs. 

10.3.1 Direkta effekter 
Stigande medeltemperaturer kan medföra att möjligheterna för mindre vinterhärdiga arter att 
övervintra som groddplantor ökar. Några tänkbara arter är renkavle, och bägarnattskatta. 
Dessa är idag begränsade till de södra delarna av landet men kan med högre medeltemperatu-
rer eventuellt sprida sig norrut.  

Stigande medeltemperaturer skyndar på plantornas utveckling vilket tillsammans med längre 
vegetationsperioden kan leda till att arter som idag inte hinner fullborda sin livscykel i Sve-
rige kan etablera sig här. Ett exempel på en art som kan bli aktuell är småflen som betraktas 
som ett allvarligt ogräsproblem i asiatiska odlingssystem med vete- och risproduktion. 
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Mindre nederbörd i Götaland och Svealand under sommarmånaderna juni-september kan i 
kombination med högre temperaturer öka konkurrensfördelarna för C4-växter. Dessa har en 
effektivare fotosyntes vid högre temperaturer än C3-växter och hushållar dessutom bättre med 
vatten. I vegetationssamhällen med både C3- och C4-växter har C3-växterna en fördel tidigt 
på säsongen då temperaturerna är låga och markfukten hög medan förhållandet är det motsatta 
under högsommaren. Hönshirs och svinamarant är exempel på växter som kan gynnas. Med 
reservation för att dessa kortdagsväxter inte kan utvecklas på ett gynnsamt sätt vid långa da-
gar som vi har i Sverige. 

Ökad CO2-koncentration skulle öka effektiviteten i fotosyntesen hos C3-växter. Sammantaget 
är dock fördelarna förmodligen större för C4-växter. 

10.3.2 Indirekta effekter 
Ändrat grödval blir möjligt som en följd av längre växtsäsong och högre medeltemperatur. 
Möjligheterna att odla grödor som majs och sojaböna ökar. Båda är grödor som odlas med 
stora radavstånd och konkurrerar därmed dåligt med ogräsen. Detta gäller speciellt tidigt på 
säsongen. Detta ger fördelar för ogräsen. 

Ändrad växtföljd skulle kunna bli följden av vattenunderskottet under sommarmånaderna. 
Istället för vårsäd och våroljeväxter kan man gå över till de mer torktåliga höstvarianterna av 
dessa grödor. Återkommande höstgrödor gynnar arter som gror på hösten och övervintrar som 
groddplanta. 

Större behov av bekämpning kan bli följden av flera arter, olika tidpunkt för uppkomst, ökad 
förekomst av arter där herbicidresistens konstaterats, ökad odling av konkurrenssvaga grödor 
och växtföljder som domineras av höstsådda grödor. 

10.4 Viktigt att följa förändringar i förekomsten av 
sjukdomar, skadegörare och ogräs 

Sammantaget är det ett stort antal faktorer utöver klimatförändringarna som avgör hur sjuk-
domar, skadegörare och ogräs kommer att utvecklas. Att med någon större exakthet säga hur 
utvecklingen kommer att bli är därför svårt. Det är därför viktigt att kontinuerligt följa situa-
tionen i fält och försöka att parera de förändringar som kommer att ske genom att vidta mot-
åtgärder t.ex. att justera bekämpningsstrategier och vidta förebyggande odlingstekniska åtgär-
der, grödval, sortval etc.  
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11 Påverkan på jordbruket genom ändrade 
internationella förhållanden 

Genomarbetade bedömningar av marknadernas utveckling på så lång sikt som denna rapport 
syftar till saknas. Det finns en årlig rapport från OECD och FAO som redovisar en bedömning 
av marknadernas utveckling under den kommande tioårsperioden12. Dessutom finns en rap-
port från EU-kommissionen som också ges ut årligen13. Denna senare rapport bygger i hög 
grad på de bedömningar som görs av OECD och FAO och redovisas inte här eftersom slut-
satserna inte avviker nämnvärt.  

De två modellbearbetningar, Accelerates och Ataem, som redovisas senare som två exempel 
förefaller inte vara genomarbetade utifrån ett marknadsperspektiv på alls samma sätt som 
OECD/FAO-rapporten och rapporten från EU-kommissionen. 

11.1 Agricultural Outlook 
Agricultural Outlook ges årligen ut gemensamt av OECD och FAO med syftet att ge en upp-
daterad analys av den hittillsvarande utvecklingen och att analysera vilka faktorer som kan 
vara avgörande för utvecklingen under den närmaste tioårsperioden. I rapporten tas hänsyn till 
den makroekonomiska utvecklingen, utvecklingen av jordbruks- och handelspolitiken samt 
trender i den teknologiska utvecklingen och i konsumentpreferenser. Däremot beaktas inte 
tillfälliga väderhändelser och den påverkan sådana händelser kan ge för avkastningen för 
olika grödor eller för djurhållningen. 

Världsmarknaderna för spannmål, socker och i ökande grad för oljefröer och palmolja är 
starkt influerade av utvecklingen för biobränslen. Produktionen av förnybar energi i allmänhet 
och biobränslen i synnerhet, har snabbt stigit på den politiska agendan i flera länder och har 
blivit en viktig fråga på marknaderna.  

Jämfört med förra årets rapport i serien Agricultural Outlook har utvecklingen av bioenergi-
politiken, teknologin och animalieproduktionen blivit ännu viktigare faktorer vid bedömning 
av varumarknadernas utveckling. Även om de höjda priserna på olika produkter under 2006 
endast delvis beror på ökad efterfrågan på bioenergi, presenteras i den nu presenterade rap-
porten prognoser som visar avsevärda förändringar av prisprognoserna jämfört med de se-
naste rapporterna. Priserna på jordbruksprodukter har reagerat på högre energipriser sedan år 
2000 genom att produktionskostnaderna har ökat. Men ökad efterfrågan för jordbrukspro-
dukter som råvara för bioenergi, främst från socker, majs, vegetabilisk olja och vete, medför 
en viktig förändring jämfört med den tidigare marknadssituationen. Medan detta tidigare har 
noterats, är det nu en viktig fråga för diskussion och analyser världen över. Vad som, enligt 
rapporten, återstår att se är om bioenergi ger en strukturell förändring av marknaderna för 
jordbruksprodukter och en förändring som ger en högre prisnivå för jordbruksprodukter. En 
annan fråga är om osäkerheten ökar och priserna kommer att variera mera med större bero-
ende av utvecklingen på energimarknaderna, inkluderat de politiska åtgärder som påverkar 
dem. 

                                                 
12 Källa: http://www.oecd.org/document/2/0,3343,en_2649_37401_38893378_1_1_1_37401,00.html 
13 Källa: http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/en/267.htm 
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En slutsats från rapporten är att produktions- och konsumtionsökningen framöver kommer att 
bli lägre i OECD-länderna än i övriga länder. De största skillnaderna mellan OECD-länderna 
och övriga länder noteras för varor med högt förädlingsvärde såsom nötkött, griskött och me-
jeriprodukter, men också för socker. 

Tabell 11.1. Produktionsökningar för olika produkter under perioden 2007-2016, pro-
cent 
 Hela världen OECD-området Utanför OECD-

området 

Vete 0,7 1,0 0,5 

Ris 0,9 0,1 1,0 

Annan spannmål 1,2 1,2 1,3 

Fodersäd till foder 1,0 0,5 1,5 

Oljefröer 2,1 1,3 2,6 

Nötkött 1,5 0,2 2,4 

Fläskkött 1,7 0,4 2,3 

Mjölk 1,8 0,7 2,8 

Socker 1,8 0,3 2,2 
Källa: http://www.oecd.org/document/2/0,3343,en_2649_37401_38893378_1_1_1_37401,00.html 
 
En stor del av skillnaden mellan faktiska och uppskattade priser under 2006 kan förklaras med 
kortsiktiga produktionsförändringar och därmed obalanser mellan utbud och efterfrågan. Men 
mera långsiktiga influenser kan också finnas, även om de har blivit förklädda av mera tradi-
tionella fundamenta på marknaderna. Exempelvis kan reformer som lett till lägre användning 
av exportsubventioner i sin tur ha lett till högre priser på mejeriprodukter och socker. Majs-
priserna i USA har utan tvekan påverkats av ökad produktion av biobränslen. Det är utan tve-
kan ökat intresse i flera länder för att utveckla förnybar energi baserat på jordbruksprodukter. 
Sambandet är väl etablerat i USA och Brasilien och utvecklas som en viktig ytterligare di-
mension vad gäller den globala efterfrågan på spannmål, oljeväxter och socker under den 
närmaste tioårsperioden. Tillsammans med allmänt sett lägre globala lager under senare år 
kommer denna ytterligare efterfrågan att leda till priser på grödor som, sett som genomsnitt, 
är högre än enligt de senaste prognoserna. Icke desto mindre bedöms priserna på spannmål, 
oljefröer och socker att bli lägre än den senaste tidens höga priser. Den högre prisnivån på fo-
dergrödor leder i sin tur också till högre animaliepriser. 

Det finns enligt rapporten flera osäkerheter som gäller marknaderna för biodrivmedel och hur 
starkt jordbrukspriserna kommer att påverkas därav. De osäkerheterna gäller vilken jord-
bruks- och handelspolitik som inrättas för att stödja produktionen av biobränslen från in-
hemska jordbruksgrödor, den tekniska utvecklingen för att skapa andra generationens bio-
drivmedel som använder cellulosa och det framtida priset på olja.  

För flera vegetabilier har noterats starka prishöjningar under 2007. Den bedömning som görs 
av OECD14 är att dessa priser inte kommer att bli bestående på sikt. Däremot tror man inte att 
priserna på dessa produkter kommer att falla tillbaka till de nivåer som gällt t.ex. under åren  

                                                 
14 OECD:s prisprognoser avser nominella priser och är uttryckta i US Dollar. 
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1998-2003. Även priserna på mejeriprodukter har stigit starkt sedan hösten 2006. Här har 
OECD en mera optimistisk inställning och menar att dessa priser kan bli bestående även 
framöver. Priserna på nötkött och fjäderfäkött bedöms öka under prognosperioden. Priset på 
fläskkött bedöms däremot ligga kvar på den nivå som gällt som genomsnitt för de senaste ca 
10 åren.  

11.2 EU-kommissionens bedömning 
EU-kommissionen har i sin bedömning av utvecklingen fram till och med 2014 redovisat slut-
satser som i stort överensstämmer med de slutsatser som redovisas i Agricultural Outlook. 
Den skillnad som möjligen finns är att EU-kommissionen tror att priserna kan komma att 
ligga på en något högre, om än marginellt, nivå. 

Gemensamt för båda rapporterna är att deras bild av utvecklingen är att användningen globalt 
av grödor för bioenergi kommer att öka samt att efterfrågan för livsmedelsändamål och foder 
också kommer att öka. Å andra sidan räknar man också med en fortsatt produktivitetsutveck-
ling som verkar sänkande på priserna. Dessa två faktorer tar således i stort sett ut varandra. 
Med den tidssikt man har i de båda rapporterna har man inte funnit anledning att särskilt up-
pehålla sig vid att det framöver t.ex. kan bli betydligt svårare att bedriva jordbruksproduktion 
i vissa områden i världen. I EU-kommissionens rapport menar man att i slutet av den tidspe-
riod man arbetar med kommer andra generationens etanol att börja slå ut den nuvarande pro-
duktionsprocessen. Användningen av olika spannmålsslag för etanolproduktion kommer där-
med att minska. 

11.3 Slutsatser om utvecklingen av marknaderna på 
längre sikt 

Genomarbetade bedömningar av de globala marknadsförhållandena på längre sikt än ca 10 år 
saknas. Ifråga om verkningarna av klimatförändringarna måste betydligt längre tidsperspektiv 
anläggas, minst 25 år. Mot bakgrund av de osäkerhetsmarginaler som bedömningar av det här 
slaget omges med, blir således analyser som försöker göra bedömningar på ytterligare längre 
sikt mycket översiktliga och kan möjligen teckna en framtida tendens. Det finns vissa modell-
analyser att tillgå. Resultaten från dessa analyser är dock starkt divergerande. En slutsats som 
kan dras från en bearbetning med en ekonomisk modell är att arealanvändningen i Sverige 
skulle minska starkt. En slutsats som kan dras från en bearbetning med en annan modell är att 
jordbruket i Sverige skulle kunna hävda sig. Skälet till de divergerande resultaten är med all 
säkerhet att antagandena om produktivitetsutvecklingen är olika i respektive modell.  

Under den period som har analyserats av OECD och FAO ökar inkomsterna i världen vilket 
leder till ökad efterfrågan på jordbruksprodukter. Likaså ökar efterfrågan för bioenergiända-
mål. Den slutsats som kan dras av analysen är att det finns en potential för ökat utbud som i 
huvudsak lyckas matcha efterfrågeökningen. Den fråga som är central för denna rapport är om 
denna utveckling kommer att fortsätta eller om utvecklingen kommer att ta andra vägar. Om 
produktivitetsutvecklingen blir stark i världen kan situationen mycket väl bli den att priserna 
kommer att falla till de nivåer som vi sett under flera av de år som legat mellan de pristoppar 
som hittills inträffat någon gång per decennium. Detta scenario skulle kunna gälla även för 
den situationen att många av de viktiga odlingsområdena i världen inte drabbas tydligt nega-
tivt av det ändrade klimatet samtidigt som andra områden, t.ex. norra Europa, kan påverkas 
positivt. Å andra sidan skulle också produktivitetsutvecklingen bli lägre än medeltalet för en 
längre period bakåt. Detta scenario skulle kunna gälla för den situationen att de områden som 
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påverkas positivt av klimatförändringarna inte förmår kompensera de områden som påverkas 
negativt. Förutom en allmän temperaturökning skulle detta scenario också kunna bli giltigt 
om förekomsten av extremväder kommer att öka. Sådant extremväder kan bestå av såväl 
långvariga värmeböljor som rikliga regn. 

Den bedömning som kan göras nu är att de inte är möjligt att med en tillräcklig säkerhet göra 
en bedömning av hur världsmarknadspriserna kommer att utveckla sig under en längre tidspe-
riod än en tioårsperiod. De svårigheter som finns utgörs bl.a. av inkomstutveckling, produkti-
vitetsutveckling och inte minst utvecklingen av klimatet som är en del av produktivitetsut-
vecklingen. 

11.4 Det svenska jordbrukets känslighet för ändrad lön-
samhet 

Lönsamheten i jordbruket påverkas av de priser som erhålles för de produkter som produceras 
och av kostnaderna för produktionen. Kostnaderna per kilo producerad vara är bl.a. beroende 
av förutsättningarna för odlingen, varav klimatet är en faktor. Inom ramen för projektet CAP:s 
miljöeffekter har en rapport publicerats under våren 2007 med syftet att genom olika scenarier 
belysa förändringen av produktionen och därmed vilka miljöeffekter som jordbruket ger15. I 
rapporten jämfördes de faktiska förhållandena under 2003 med utfall enligt olika scenarier för 
år 2020.   

Genom att jämföra utvecklingen enligt de olika scenarier man utgick ifrån i denna rapport, 
kan i varje fall två viktiga slutsatser dras. 

Den ena slutsatsen gäller ifråga om produktivitetsutvecklingen. Produktivitetsutvecklingen är 
av avgörande betydelse för utvecklingen av odlingen. Skillnaden mellan ett grundalternativ 
med en produktivitetsutveckling som överensstämmer med utvecklingen för en period bakåt 
och ett alternativ med lägre produktivitetsutveckling, är att avkastningsökningen blir lång-
sammare i Sverige enligt det senare alternativet samtidigt som takten är densamma enligt 
båda alternativen i konkurrentländerna. Odlingen påverkas inte nämnvärt i Götalands södra 
slättbygder och i Götalands norra slättbygder. Detta beror på att odlingen där enligt båda al-
ternativen nästan genomgående är tillräckligt stark för att hävda sig mot konkurrenterna. Situ-
ationen är emellertid inte så gynnsam i andra delar av landet, utan där minskar odlingen 
starkt. Odlingen av den mark som finns utanför slättbygderna i södra Sverige är alltså känslig 
en sänkning av lönsamheten.  

Den andra slutsatsen gäller verkningarna av utvecklingen av priserna och som kan ses som 
spegelbilden av denna förra slutsatsen. En kraftig ökning av spannmålspriserna, t.ex. om bio-
energi skulle bli ett alternativ med god betalningsvilja, tillsammans med en produktivitetsut-
veckling som motsvarar den som uppmätts under en period bakåt, skulle enligt företagna be-
räkningar inverka mycket positivt för odlingen. Till och med indikerar beräkningarna någon 
ökning jämfört med 2003. Med höga priser på energi blir odlingen av energiskog intressant. 

                                                 
15 Källa: Jordbruksverket. Jordbrukets miljöeffekter 2020 – en framtidsstudie. Jordbruksverkets rapportserie 
2007:7. 
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12 Möjlig förändring av odlingen 
12.1 Historiska förändringar av odlingen av olika grödor 
I diagram 12.1 redovisas hur odlingen har förändrats under 1900-talet. Det är tydligt att 
spannmålsodlingen var nästan oförändrad fram till slutet av 1990-talet för att sedan avta. Are-
alen potatis, sockerbetor och rotfrukter har varit jämförelsevis liten och har dessutom minskat. 
Arealen vall- och baljväxter har minskat starkt efter andra världskriget. Från 1920-talet och 
fram till slutet av 1940-talet uppgick den areal som används för de redovisade grödgrupperna 
till ca 3,5 milj. ha. Nu uppgår motsvarande areal till knappt 2,5 milj. ha. 

Diagram 12.1. Åkerarealens användning, ackumulerade femårsmedelvärden för vissa 
grödgrupper, 1000-tal hektar 
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Källa: Jordbruksverket. Svenskt jordbruk i siffror 1800-2004. Statistikrapport 2005:6. Kompletterat med upp-
gifter för 2005 ur lantbruksstatistiken. 

 
I diagram 12.2 redovisas hur åkerarealen har förändrats mellan år 2000 och 2006 uppdelat på 
produktionsområden.  
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Diagram 12.2. Åkerarealens användning i olika produktionsområden  

0

100

200

300

400

500

600

700

G
ss 2000

G
ss 2006

G
m

b 2000
G

m
b 2006

G
ns 2000

G
ns 2006

Ss 2000
Ss 2006

G
sk 2000

G
sk 2006

Ssk 2000
Ssk 2006

N
n 2000

N
n 2006

Ö
n 2000

Ö
n 2006

Övrigt
Träda
Vall
Sockerbetor
Raps och rybs
Spannmål

 
Källa: Jordbruksverket. Statistiska meddelanden om jordbruksmarkens användning. 
 

Sammansättningen av spannmåls- och oljeväxtodlingen varierar starkt mellan olika delar av 
landet. I slättbygderna i Götaland och Svealand användes 2006 mer än hälften av den areal 
som användes för spannmål och oljeväxter för odling av höst- och vårvete, råg, höstkorn och 
rågvete samt oljeväxter. På den återstående arealen odlades korn men också havre. I skogs-
bygderna i Götaland och Svealand användes ca 70 procent av den areal som användes för 
spannmål och oljeväxter till korn och havre. I Norrland uppgick denna andel till ca 95 pro-
cent. 

Diagram 12.3. Den regionala sammansättningen 2006 av odlingen av spannmål och olje-
växter 
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Källa: Jordbruksverket. Statistiska meddelanden om jordbruksmarkens användning. 
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12.2 Beräkningar med ledning av markanvändningsmo-
deller 

För klimat- och sårbarhetsutredningens arbete har två markanvändningsmodeller utvärderats 
av SLU (Ateam och Accelerates)16. I båda modellerna fokuseras mot markanvändningen i 
Europa. Syftet med båda modellerna är att beräkna förändringar i markanvändningen som 
beror på olika relevanta drivkrafter. Bland s.k. socioekonomiska drivkrafter kan nämnas in-
komster och konsumentpreferenser på efterfrågesidan samt priser på insatsvaror, teknologi 
och klimatförändringar på utbudssidan. Politiska drivkrafter utgörs av förändringar i inter-
ventioner på marknaderna i form av handelsliberalisering (WTO), miljö- och landsbygdspoli-
tik m.m. Klimatförändringarna är alltså en av alla påverkande faktorer. 

Som redovisats tidigare görs flera analyser av verkningarna av klimatförändringarna med led-
ning av olika scenarier (t.ex. de ovan refererade A1, A2, B1 och B2). De olika scenarierna har 
givetvis olika påverkan på samtliga de drivkrafter som redovisades ovan, och inte bara på 
klimatet. I Accelerates har förutsägelser om styrkan i de olika drivkrafterna gjorts med led-
ning av expertpaneler som har gjort tolkningar om hur drivkrafterna påverkar jordbruket. I 
Ateam har motsvarande förutsägelser om styrkan i de olika drivkrafterna gjorts direkt genom 
nyttofunktioner som definierats och som styr efterfrågan och som därmed i sin tur påverkar 
markanvändningen. 

Enligt båda modellerna blir den antagna eller bedömda produktivitetsutvecklingen av stor 
betydelse. I tabell 12.1 redovisas ett par exempel för att belysa verkningarna av produktivi-
tetsutvecklingen enligt två scenarier (A2 och B2).  Scenariet A1 ger en större ökning än A2. 
För Ateam avses i tabellen åkermarksprodukter. 

Tabell 12.1. Jämförelser av betydelsen av produktivitetsutvecklingen enligt olika klimat-
scenarier (siffrorna måste kontrolleras i definitiva versioner) 
 

 Basår 2020  2050  2080  

  A2 B2 A2 B2 A2 B2 

Accelerates 100 131 104 177 109 223 115 

Aream 100 136 119 181 127 216 127 

 

Redan år 2020 skulle alltså produktiviteten ha ökat med mellan upp till 36 procent för de re-
dovisade exemplen. Den stora skillnad som ges av de olika modellerna slår givetvis igenom 
kraftigt senare i beräkningarna om hur marknaden för jordbruksprodukter kommer att ut-
vecklas framöver. I tabell 12.2 redovisas den förändring av arealen jordbruksmark som beräk-
nats enligt de olika scenarierna enligt Accelerates (resultat för 2080) respektive Ateam (re-
sultat för 2050). För Accelerates särredovisas även resultaten för enbart klimatförändringar 
(det går inte att utläsa om ökad CO2-koncentration är inkluderat i klimatförändringar). 

                                                 
16 Källa: Eckersten, H. m.fl., Bedömningar av klimatförändringars effekter på växtproduktion inom jordbruket i 
Sverige. Opublicerat underlag till klimat- och sårbarhetsutredningen. Se även SOU 2007:60; Sverige inför 
klimatförändringarna – hot och möjligheter. 
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Tabell 12.2. Förändring av arealen jordbruksmark i Sverige och Europa+ enligt respek-
tive modell och scenario, procent jämfört med basåret17 
 A2 B2

Ateam Sverige  -48 -33

Ateam Europa+ -45 -28

Enbart klimatförändringar 

Accelerates Sverige +28 +21

Accelerates EU +16 +15

Förändringar av klimat och 
socioekonomiska faktorer 

Accelerates Sverige  -21 -72

Accelerates EU15 -1 +5

 

Den slutsats som kan dras med ledning av Accelerates är således att verkningarna av övriga 
drivkrafter är starka. Om enbart klimatet beaktas så ökar den odlade arealen både i Sverige 
och i EU. Det bör då observeras att enbart uppgifter för åren 2050 respektive 2080 finns till-
gängliga. Skulle även år 2020 ha redovisats torde förändringarna ha blivit mindre. 

I ingen av modellerna har användning av arealer för bioenergiändamål antagits. 

I den utvärdering som redovisats till klimat- och sårbarhetsutredningen av SLU har man för-
sökt göra en närmare granskning av orsakerna till skillnader mellan modellerna beroende på 
faktorn produktivitetsutveckling. En sannolik förklaring till skillnaden kan enligt SLU-rap-
porten vara att man i de två modellerna har modellerat markanvändningen på helt olika sätt. 
Däremot konstateras det att ingen av modellerna har modellerat efterfrågan på livsmedel som 
en funktion av priset. Detta kan man se som en brist.  

Den kommentar som kan ges till dessa två modellbearbetningar är att resultaten måste tolkas 
med mycket stor försiktighet. Detta gäller såväl beroende på att resultaten sträcker sig mycket 
långt framåt i tiden och att resultaten blir mycket känsliga för de antaganden som görs efter-
som procentförändringar multipliceras och ger ”ränta-på-räntaeffekter”, som på att det varit 
svårt att göra en bedömning av modellerna eftersom de är kortfattat beskrivna. 

                                                 
17 Refererat i SOU 2007:60. Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter.  
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12.3 Vilka förändringar skulle kunna uppstå framöver?  
I Svealands skogsbygder och i Norrland uppgår åkerarealen till ca 500 tusen hektar, varav 
merparten används för vallväxter. En minskning av spannmålsarealen har noterats de senaste 
åren. Självfallet kan denna odling komma tillbaka igen om förhållandena ändras, men för-
modligen finns arronderingsproblem som är starkt återhållande. En slutsats är att en ökning av 
odlingen av spannmål är möjlig, men det är inte särskilt troligt att den blir omfattande. 

I Svealands slättbygder, med nästan ¼ av landets åkerareal, är spannmålsodlingen betydande, 
men har minskat de senaste åren. Förmodligen är jordbruksreformen en viktig orsak till den 
minskning som har skett. Skulle lönsamheten i odlingen förbättras kan förutsättningar finnas 
att öka arealen. 

 

I Götalands skogsbygder, med 1/5 av landets åkerareal, används 20-25 procent av arealen för 
spannmål. Genom jordbruksreformen har odlingen minskat för såväl spannmål som vallväxt-
er. Jämfört med i Svealands slättbygder kan arronderingsproblem vara återhållande för en 
ökning. 

I Götalands slättbygder är spannmålsodlingen viktig och särskilt i Götalands södra slättbygder 
används åkerarealen även för olika specialgrödor, såsom sockerbetor. Vallgrödor och träda är 
inte viktiga i dessa områden jämfört med landet i övrigt. Expansion på bekostnad av vall och 
träda kan möjligen ske i viss omfattning.  
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13 Långsiktiga frågor 
Mycket talar för det svenska jordbruket med de klimatförändringar som skisseras kommer att 
gynnas genom längre vegetationssäsong, möjlighet till ökade och i vissa fall fler skördar samt 
nya grödor. Ett antal orosmoment finns dock och en planerad anpassning av jordbruket till 
nya förhållanden kan stärka möjligheterna till en positiv utveckling.  

Vattentillgången i det framtida klimatet kommer att se annorlunda ut än dagens. Mer neder-
börd vintertid, men mindre sommartid i de södra delarna av landet, kommer att ställa nya krav 
avseende både dränering och bevattning. För att klara bevattningsbehoven kan nya vattenre-
servoarer behöva anläggas medan diken och täckdiken kan behöva breddas eller dimensione-
ras om, särskilt i västra Götaland.  

Invallningar kan också behöva förstärkas. De olika systemens status inom olika geografiska 
områden, behovet av åtgärder och kostnader såväl för nya bevattningssystem och reservoarer 
som för insatser för markavvattning behöver utredas. Åtgärder för markavvattning, ändringar 
av invallningar eller vattenuttag fordrar ändrade tillstånd eller ibland nya vattendomar. Det 
kan i många fall vara en komplicerad process att ändra tillstånden och vattendomarna. I ett 
förändrat klimat kommer den ursprungligen avsedda funktionen som tillståndet eller vatten-
domen en gång avsåg att säkerställa, i många fall inte att kunna upprätthållas. Lagstiftningen 
inom området bör därför enligt klimat- och sårbarhetsutredningen ses över med utgångspunkt 
i förväntade klimatförändringar med syftet att markavvattningsföretagen och invallningar ska 
kunna behålla sin funktion utan en omfattande rättslig process. I översynen av lagstiftningen 
bör vikten av naturvårdshänsyn och infångning av näringsämnen beaktas eftersom det kan 
vara ett alternativ att på vissa lågt liggande marker anlägga våtmark.  

Våtmarker i jordbrukslandskapet kan tjäna flera syften. Förutom att utjämna flöden kan de 
också fungera som fällor för näringsämnen. Våtmarkens utformning och läge har stor bety-
delse för hur väl näringsämnen kan fångas in.18 

För att minska utlakningen av näringsämnen i ett framtida klimat bör också utveckling av 
odlingssystem och växtföljder ske, bl.a. bör större andel av vårsådd areal besås med fånggrö-
dor eller andra grödor med effektivt rotsystem under höst och vinter och höstbearbetning av 
jord bör minimeras. Informationsinsatser kan här bli viktiga. Vidare bör kunskapen om varia-
tioner i kväve- och fosforläckage lokalt och regionalt ökas. Betydelsen av grödval, jordar, 
gödslings- och bearbetningsåtgärder för läckaget bör studeras utifrån förväntade förändringar 
i klimatet, inklusive klimatets variabilitet. Ytterligare en viktig verksamhet är att upprätthålla 
aktuella kvävegödslingsrekommendationer. 

Risken för kväve- och fosforförluster från jordbruksmark i ett framtida klimat kommer att 
bero på hur väl vi klarar att anpassa grödval, sorter, jordbearbetnings- och gödslingsåtgärder, 
tidpunkter för sådd och skörd samt markanvändning till de ändrade klimatförhållandena. Den 
ökade variabiliteten i vädret mellan olika år, samt ökad frekvens av extrema väderhändelser, 
innebär en osäkerhetsfaktor som komplicerar anpassningen och som generellt kan leda till en 
ökad sårbarhet med avseende på näringsförluster från jordbruksmark. 

Risken för extremt höga temperaturer kommer att öka påtagligt och djurstallar för främst gris 
och fjäderfä bör anpassas för större möjligheter till god ventilation. Byggnormer och rådgiv-
ning för byggnation av djurstallar bör ses över.  

                                                 
18 SOU 2007:60. Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter. 
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Med ökad risk för översvämning i framför allt västra Götaland bör riskerna för spridning av 
smitta från betesmark vid vattenuttag för djur och människor kartläggas och motåtgärder pla-
neras, t.ex. i form av restriktioner för bete nära vattendrag eller varningsfunktioner när över-
svämningsrisk föreligger.    

Nya grödor, förändrade odlingsmetoder och -system, tidpunkter för sådd och skörd samt an-
passade gödselgivor och bekämpningsinsatser kommer att fordras för att jordbruket ska kunna 
dra den fulla nyttan av de i grunden förbättrade odlingsbetingelserna som ett förändrat klimat 
kommer att föra med sig. Flera faktorer, som blötare vintrar, torrare somrar och förändringar 
av skadegörarförekomst talar också för att andelen höstgrödor bör öka. Mer kunskap om sam-
spelet kring grödors tillväxt, skadegörare, ogräs och kvalitet i ett förändrat klimat behövs 
dock. Fortsatt växtförädling och utveckling av grödspecifika tillväxtmodeller, där skadegörare 
och kvalitetsaspekter också ingår, anpassade till förändringar i klimatet är exempel på viktiga 
områden. Nya ekologiskt anpassade odlingsmetoder och odlingssystem behöver utvecklas 
med hjälp av experiment och fältförsök. Insatser för ökad kunskap om tillväxtanpassad göds-
ling och ekologiskt hållbara sätt att minimera skadegörare bör också prioriteras. Det är därför 
angeläget med ökade forskningsinsatser inom området jordbruk och förändrat klimat.  

Trots att förutsättningarna för jordbruk i Sverige generellt förbättras kommer sannolikt ris-
kerna att extrema väderhändelser som torka, intensiva regn och översvämning ger stora skör-
deskador öka.  

Kontinuerligt bedrivs verksamhet för att följa hur olika sjukdomar och skadegörare uppträder 
i lantbruksgrödorna och hur de varierar mellan olika år. Totalt kontrolleras totalt ca 1000 så-
dana rutor i olika lantbruksgrödor. Dessutom görs omfattande inventeringar av betydelsefulla 
skadegörare. Jordbruksverkets växtskyddscentraler har regelbunden kontakt med rådgivare 
och säljare samt ett stort antal lantbruk och får därmed tidigt indikationer på om något som ”ej 
är vanligt” händer i grödorna. Samarbete sker också med såväl inhemska som utländska fors-
kare och rådgivare. Därmed erhålles information om de förändringar som sker i övriga Europa 
både vad det gäller bekämpningsmöjligheter och skadegörare. I arbetet ingår också att anpassa 
och rekommendera lämpliga bekämpningsstrategier till rådande skadegörarsituation. Rekom-
mendationerna revideras årligen och kan därför anpassas till förändrade skadegörarsituationer. 
Det är också viktigt att ta hänsyn till förebyggande odlingstekniska åtgärder, grödval, sortval 
etc. Ett liknande arbete sker också på ogräsområdet. 

Det är angeläget att det tas fram kunskap om hur vi ska hantera nya situationer vad det gäller 
förekomsten av skadegörare och ogräs. 
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