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Sammanfattning 
 
I den här kunskapssammanställningen tar vi upp frågor som rör hur ett förändrat klimat kan 
komma att påverka tillväxt och skörd av olika jordbruksgrödor, samt hur klimatet kan påverka 
risken för angrepp av nya och redan etablerade skadegörare och växtsjukdomar i Sverige. 
 
Ökad temperatur leder till förlängning av växtsäsongen och utrymme för produktionsökning. I 
takt med att klimatet blir varmare kan nya grödor odlas. Men ett ändrat klimat kommer också att 
medföra en ändrad risk för skador, och ökande kostnader för skadebekämpning kan påverka 
ekonomin inom jordbruket negativt. Modellering är ett verktyg för att uttrycka kunskap kring 
komplexa processer och skeenden. Empiriska (statistiska) modeller kan användas för att 
kvantifiera samvariation, och processbaserade effektmodeller för att göra framtidssimuleringar. 
Utifrån den till synes enkla frågan om hur en temperaturökning kan komma att påverka en gröda 
kan man ta flera processbaserade modelleringssteg, från en fenologisk beskrivning av grödan, via 
en ekosystemmodelleringsansats där man inkluderar effekter av viktiga skadegörare, till frågor 
som rör anpassning av brukningsmetod, ekonomi och hantering av klimatrelaterade osäkerheter. 
För hantering av skadegörare kan det sista steget vara väl så viktigt som de två tidigare, då 
beslutsfattare är i behov av information för att kunna vidta lämpliga åtgärder i relation till 
begränsade resurser. Vid varje modelleringsansats behöver man fundera igenom hur resultaten 
ska användas. Givet studiens avgränsning, vilka ekosysteminteraktioner behöver studeras för att 
ge en rimligt bra bild av utfallet? Hur pass detaljerad behöver modellens tidsmässiga och 
rumsliga upplösning vara för att kunna ge ett bra beslutsstöd?  
 
Genom en litteraturstudie av internationella vetenskapliga publikationer drar vi slutsatserna att: 

- det finns både empiriska och processbaserade modeller för flertalet grödor och de 
ekonomiskt viktigaste skadegörarna 

- för skadegörare är modellering av klimatrelaterad fenologi och utbredning vanligare än 
modellering av populationsdynamik och skaderisk 



2 
 

- endast ett fåtal modelleringsstudier belyser interaktionen mellan gröda och skadegörare, 
och det saknas ofta information om hur skaderisken påverkas av anpassning till lokala 
förhållanden, väderleksextremer, predatorer och parasiter 

- endast ett fåtal studier analyserar beslutssituationer, och hitintills har ingen studie använt 
den kunskap kring sannolikhet och osäkerhet i utfallet som följer med 
klimatprojektionerna  

- samlad och likvärdig information för potentiellt viktiga grödor och skadegörare i Sverige 
behövs för att kommunicera kunskap kring klimatförändringseffekter och för att få en 
helhetsbild av anpassningsutrymmet 

- modellutveckling bör bedrivas i dialog mellan forskare och olika aktörer inom 
jordbrukssektorn för att öka användbarheten av den information som tas fram. 

 
 
 
Nyckelmeningar 
Klimatet påverkar i hög grad förutsättningarna för jordbruket. Högre temperaturer ger längre 
växtsäsong, och kan göra så att skadeinsekter hinner med en extra generation per år. Om det blir 
varmare kan nya grödor odlas i Sverige, samtidigt som nya skadegörare kan komma att etablera 
sig. Ekosystemmodellering är ett forskningsverktyg för att ta fram kunskap om 
klimatförändringseffekter och anpassningsmöjligheter. 
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1 Bakgrund 
 
 
1.1 Klimatanpassning – för nutid och framtid 
Klimatet beskriver den naturliga variationen i väderlek under en längre period. För temperatur 
och nederbörd kan en 30-års period vara tillräcklig för att göra en bra beskrivning av 
mellanårsvariation för ett område, medan längre tidsperioder kan behövas om man vill analysera 
extrema väderlekshändelser, t.ex. svåra stormar med höga vindhastigheter eller kraftiga 
översvämningar. Storskaligt klimat påverkar förutsättningarna för jordbruk, vilket återspeglas i 
indelningar av odlingszoner. Mellanårsvariationer i väderlek kan ha stor betydelse för 
produktionsutfallet, och ogynnsamma väderlekssituationer kan leda till missväxt. En systematisk 
utvärdering av katastrofer orsakade av väderleksextremer kan användas för att förbättra 
möjligheten att minska risken för skador genom anpassning (Mechler et al. 2010). 
 
Klimatförändring kan komma att påverka jordbruket i de nordiska länderna: en ökad 
medeltemperatur förlänger vegetationsperioden och möjliggör förändring i val av grödor (SOU 
2007). Men ett förändrat klimat kommer också att påverka risken för biotiska skador orsakade av 
insekter och svampar, och en förändrad väderleksvariation med ökad risk för extrema 
temperaturer och kraftiga regn påverkar risken för abiotiska skador på grödorna (Lipa 2008, 
Roos et al. 2011). För att ge rekommendationer kring när det är lämpligt att börja odla en ny 
gröda är det mer relevant att titta på variationen mellan år än att utgå från en beskrivning av 
medelklimatet för en viss tidsperiod. En bedömning av hur stort risktagande man kan acceptera 
får sedan göras utifrån ekonomiska kalkyler och möjliga alternativ.  
 
 
1.2 Klimatmodeller: väderleksprognoser och framtidsprojektioner 
Väderleksprognoser har länge varit till stor hjälp inom lantbruket för kortsiktig planering av 
sådd, gödsling, bekämpning och skörd. Klimatmodellerna har på senare decennier utvecklats, för 
att kunna simulera hur utsläpp av växthusgaser påverkar jordens klimat. Olika utsläppsscenarier 
har tagits fram, och använts för att simulera hur klimatet kan komma att ändra sig fram t.o.m. år 
2100 (Nakićenović & Swart 2000, Christensen et al. 2007). Dessa framtidsprojektioner kan 
användas för att förstå klimatpåverkan, men de är ingen prognos för hur vädret kommer att bli. 
På kort sikt ligger den största osäkerheten i mellanårsvariationer och på längre sikt finns stor 
osäkerhet i hur koncentrationen av växthusgaser kommer att ändras. Och på både lång och kort 
sikt finns det osäkerheter som hänger samman med modellering av klimatet, och dessa 
osäkerheter hanteras vanligen genom att man jämför data från flera olika klimatmodeller, s.k. 
ensemblessimulering (Hewitt & Griggs 2004, Collins et al. 2006). 
 
Frågor kring klimatförändring har lett till ett ökat behov av effektmodeller inom olika sektorer, 
däribland jordbrukssektorn. En drivande kraft är att klimatmodellering har genomgått en stor 
utveckling de senaste årtiondena (Christensen et al. 2009, Rummukainen 2010, Kjellström et al. 
2011, Samuelsson et al. 2011) vilket har lett till förbättringar i klimatmodellprestanda vad det 
gäller tidsmässig och rumslig upplösning, samt projektioner av framtida klimat. 
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1.3 Effektmodeller: för klimatanpassning av jordbruket 
Data från klimatmodeller kan användas för att driva effektmodeller (figur 1). Det finns flera 
olika typer av effektmodeller, och val av modellkoncept styrs i stor utsträckning av den 
frågeställning man vill belysa. Man kan t.ex. arbeta på artnivå, för att simulera hur fenologi och 
utbredning för en enskild art påverkas av en temperaturhöjning. Med hjälp av 
ekosystemmodeller kan man simulera interaktionen mellan arter, och studera hur klimatet 
påverkar populationsdynamiken genom ändrad konkurrens mellan arter, påverkan på 
störningsfrekvens och skaderisk. Empiriska modeller används vanligen för att svara på frågor om 
när det är lämpligt att så, bekämpa och skörda, och processbaserade effektmodeller för att svara 
på frågor kring effekter av klimatförändring, lönsamhet i långsiktiga investeringar och strategier. 
 
 
 

 
Figur 1: Flödesschema för att beskriva informationsutbyte mellan olika klimat- och effektmodeller. 
 
 
1.4 Målsättning 
Målsättningen med den här rapporten är att belysa nuvarande kunskapsläge vad det gäller 
modellering av grödor och skadegörare i ett förändrat klimat, samt att identifiera potentiella 
kunskapsluckor och möjlighet till modellutveckling och framtagande av scenarier för hur ett 
förändrat klimat kan komma att påverka val av grödor och växtskydd inom det svenska 
jordbruket.  
 
 
2 Metod 
 
 
Underlaget för arbetet har tagits fram genom litteratursökning av vetenskapliga publikationer i 
databaserna ISI Web of Knowledge och Agricola. För skadegörare så har kompletterande 
google-sökningar gjorts på vetenskapliga namn. Sammanställningen bygger på en genomgång av 
publicerade modeller och gjorda simuleringar som beaktar problem och utmaningar som 
klimatförändringarna kommer att medföra för jordbruket, för att besvara följande 
frågeställningar: 
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- Vilka olika typer av modeller finns för att avgöra vilka grödor som är möjliga och attraktiva 
att odla i ett förändrat klimat? Vilken typ av modellkörningar har hitintills gjorts, och för 
vilka regioner och tidsperspektiv? (avsnitt 3) 

- Kan man modellera ekosysteminteraktioner, d.v.s konkurrens mellan gröda och ogräs, samt 
effekter av skadeinsekter och svampsjukdomar? Går det att med hjälp av modellering 
analysera konsekvenser av olika handlingsalternativ? (avsnitt 4) 

- Hur påverkar skötsel och väderlek värdväxt, akut skadeorsak, samt skadereducerande och 
skadeförvärrande faktorer? Finns skadekomplex-specifika tröskelvärden för väderleksrespons 
(temperatur, vattentillgång, dagslängd)? Urvalet av potentiellt viktiga skadegörare som 
belyses i rapporten har gjorts i samråd med Jordbruksverket. (avsnitt 5) 

- Vilken typ av kunskap saknas, och hur kan riktade satsningar på datainsamling, övervakning 
och modellutveckling leda till ett bättre beslutsunderlag? (avsnitt 6) 
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förståelse för processer och för att förutsäga skördar. Utvecklingen av dessa modeller började på 
1960-talet, och var ursprungligen ett verktyg för att öka förståelsen för processer hos grödor. 
Utveckling och pågående tester av modellerna har gjort att de ofta har använts i 
applikationsorienterade sammanhang, som verktyg för att förutsäga skördar (Bouman et al. 
1996). De har använts för att studera effekterna av förändringar inom jordbruk, för att studera 
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av SUCROS (Goudriaan & Van Laar 1994) inom markytssystemet JULES. Trots att fokus här är 
något skiljt från den ursprungliga användningen så kan studier som dessa vara värdefulla för att 
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Tillväxtmodeller kan klassificeras som mekanistiska (processbaserade) eller beskrivande 
(empiriska) (Adam et al. 2011). Mekanistiska modeller ger en större förståelse för processer, 
men är oundvikligen mer beroende av parametrar. Beskrivande modeller är mindre beroende av 
parametrar, men p.g.a. sin empiriska natur är de mindre lämpade för extrapolering utanför 
validerade omständigheter. 
 
Alternativ till processbaserade modeller används för att uppskatta framtida förändringar i grödor 
med avseende på produktion, utbredning och tillväxt. Trnka et al. (2011) använde s.k. 
agroclimatic indices för att uppskatta hur mycket klimatförändringar påverkar grödornas 
funktioner. Ewert et al. (2005) och Lobell et al. (2011) använde regressionsanalys för att 
uppskatta förändringar i jordbruksproduktion i Europa och globalt som en funktion av förändring 
av klimat och CO2. Dessa tillvägagångssätt är snarare av beskrivande än förklarande natur, och 
av samma anledning som beskrivande modeller, är de mindre passande för undersökningar 
utanför förhållandena ”just nu”. 
 
Distinktionen mellan mekanistiska och beskrivande modeller är inte en svart-vit kontrast. Medan 
några processer är välkända ner till detaljnivå och kan bli beskrivna mekanistiskt, så är andra 
mindre välkända eller helt enkelt för komplexa för att kunna bli summerade i enkla metoder som 
är giltiga under alla simulerade förhållanden. I praktiken finns ingen modell som är helt 
mekanistisk, eftersom den alltid kommer att förlita sig på modellparametrar som införskaffats 
från laboratorier eller fältstudier. Likväl är metoder som är mer mekanistiska att föredra framför 
empiriska när det gäller att uppskatta framtida fördelning och tillväxt av grödor p.g.a. 
begränsningar i tillämplighet hos beskrivande modeller. 
 
 
3.3 Processerna i tillväxtmodeller  
I tillväxtmodellerna kan produktion beskrivas på olika nivåer. Vanligast är modeller som 
simulerar potentiell produktion, vilket definieras som produktionen som uppnås med temperatur, 
strålning och CO2-koncentration som indata (Van Ittersum et al. 2003). Begränsningar av vatten 
och/eller näring kan reducera den potentiella produktionen (vatten- och/eller näringsbegränsad 
produktion), och den faktiska produktionen som fås kan bli ännu lägre p.g.a. reducerande 
faktorer, såsom ogräs, skadedjur och växtsjukdomar (Bouman et al. 1996, Van Ittersum et al. 
2003). Hur de definierande (potentiell produktion), begränsande (vatten- och/eller 
näringsbegränsad produktion) och reducerande (faktisk produktion) faktorerna behandlas i 
modeller beskrivs nedan. 
 
En översikt över befintliga tillväxtmodeller, tillsammans med (de för Sverige) relevanta grödorna 
de har använts för, ges i tabell 1. Tabellen följer strukturen för integrerade processer enligt 
dispositionen nedan. Trots att grödorna som ges i tabellen kan odlas i Sverige (eller har potential 
att odlas under framtida förhållanden) är studierna som gjorts inte nödvändigtvis representativa 
och applicerbara för svenska förhållanden. 
 
3.3.1 Ljusabsorption, tillväxt och skörd 
Absorbering av ljus är typiskt simulerat som en funktion av hur mycket ljus som upptas och 
därmed av bladarea, och ökar i början av tillväxtperioden med ökad bladarea tills ett värdes nås 
som motsvarar ett täckande bladverk. 
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I de enklaste tillväxtmodellerna är det absorberade ljuset konverterat till tillväxt genom att man 
använder en konstant ljusanvändningseffektivitet (light use efficiency, LUE). Enkelheten i den 
här ansatsen är dess största fördel, eftersom det enbart är en assimileringsrelaterad parameter 
som behöver uppskattas, och en konstant ljusanvändningseffektivitet kan antas så länge 
tillväxtförhållanden inte förändras, t.ex. så länge som växterna har tillräcklig tillgång på vatten. 
Detta tillvägagångssätt används t.ex. i LINTUL (Spitters & Schapendonk 1990). Ett mer 
detaljerat sätt att räkna ut tillväxt är en explicit representation av assimilering och respiration. 
Simulerad assimilering baseras på mängden absorberad strålning, och respiration beräknas för de 
olika delarna av växten. Detta används i t.ex. SUCROS (Goudriaan & Van Laar 1994). 
 
De senaste åren har integrering av grödor i vegetationsmodeller adderat ytterligare sätt att 
simulera assimilering till de som nämns ovan. I dynamiska vegetationsmodeller är fotosyntes 
oftast simulerat som en funktion av tillgängligheten av temperatur och ljus, och ofta används ett 
system baserat på Farquhar et al. (1980). Detta tillvägagångssätt har blivit anpassat för 
simulering av grödtillväxt även i dessa modeller, t.ex. LPJmL (Bondeau et al. 2007) och JULES-
SUCROS (Van den Hoof et al. 2011). 
 
3.3.2 Fenologisk utveckling 
Tillväxt och utveckling av grödor är två processer som har gemensamma influenser, men 
utveckling är inte enbart driven av tillväxt. Fenologisk utveckling drivs primärt av temperatur 
och, i vissa fall, fotoperiod och simuleras ofta i modeller med värmesumma (heat sums): 
temperaturen som överstiger ett givet tröskelvärde och integreras över tiden. 
 
För högre temperaturer kan utvecklingen hos grödor gå snabbare, vilket gör att grödorna når 
blomning tidigare och tiden till mognad minskar. Högre temperatur i framtiden kommer att öka 
längden på den potentiella tillväxtsäsongen eftersom tillväxten kan börja tidigare på våren och 
fortsätta längre på hösten. Samtidigt kan den faktiska tillväxtsäsongen minska för individuella 
grödor eftersom den fenologiska utvecklingen går snabbare. Detta kan motverkas genom att välja 
andra typer eller odlingssätt av grödor för vilka den potentiella tillväxtsäsongen i Sverige har 
fram tills nu varit för kort. 
 
3.3.3 Vattenbegränsningar 
Tillgängligheten av vatten påverkar växtens fysiologi. Detta regleras i huvudsak genom att 
klyvöppningarna öppnas och stängs. Klyvöppningar är öppningar i bladen där utväxling av gaser 
och vattenånga mellan blad och luft sker. Genom att stänga klyvöppningarna kan växten minska 
förlusten av vatten genom respiration, men samtidigt minskar upptaget av CO2 i bladet, vilket 
minskar hastigheten på fotosyntesen. Växter optimerar sitt upptag av CO2 samtidigt som de 
minimerar förlusten av vatten under torra förhållanden. 
 
Denna optimering gör att grödor kan använda vatten mer effektivt under förhöjd CO2-
koncentration i atmosfären. Eftersom CO2-koncentrationen är högre kan upptaget av CO2 hållas 
konstant när grödorna stänger klyvöppningarna mer, vilket resulterar i mindre förlust av vatten 
genom transpiration. Effektivare användning av vatten motverkas av att högre temperatur leder 
till ökad transpiration. 
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I tillväxtmodeller för grödor är vattenbegränsningar vanligtvis implementerade med dess effekt 
på klyvöppningarnas konduktans, och därmed dess effekt på tillgången av CO2 för assimilering. 
Dessutom kan tillgången på vatten ibland påverka uppdelningen av kolhydrater på olika 
växtdelar, då rottillväxt främjas framför bladtillväxt när växten har begränsad tillgång till vatten. 
 
Samtidigt som vattenbrist är relativt oviktigt inom jordbruket i Sverige idag så kan det komma 
att bli viktigare i framtiden. Enligt modellsimuleringar för Sverige förutsägs ökad 
evapotranspiration i framtiden, vilket bara till viss del kompenseras med ökad nederbörd 
(Eckersten et al. 2008a), vilket resulterar i ett ökat behov av vatten till grödorna. Trots den 
tidigare nämnda ökade effektiviteten av vattenanvändning med ökad CO2-koncentration kan 
avsevärda förändringar i den hydrologiska regimen komma att påverka Sveriges jordbruk på 
2000-talet, vilket kan resultera i antingen minskad skörd eller ökade kostnader p.g.a. bevattning. 
På samma sätt kan hydrologiska förändringar vara av vikt för att välja grödor för olika områden 
med tanke på avsevärda skillnader i vattenbehov. Temperaturkraven kommer att bli mer 
restriktiva och kan inte kompenseras med odlingsåtgärder, vilket är en möjlighet med bevattning 
när det gäller torka, så vattenbegränsning kommer att komma i andra hand när det handlar om att 
bestämma grödornas utbredning .  
 
Frekvensen och magnituden av extrema väderlekshändelser kan komma att öka i ett varmare 
klimat. Det är dock inte klart hur dessa händelser kan komma att påverka grödorna och om 
skördeförlusterna orsakade av torka och värmestress kommer att öka i framtiden. Modellen 
CERES-Wheat som beskriver väderlekens påverkan på vete visar att trots högre temperatur och 
mindre nederbörd så kan skördeförlusterna på grund av torka komma att bli lägre än vad de är 
under nuvarande klimatförhållanden till följd av förbättrad vattenhushållning och tidigarelagd 
mognad (Eitzinger et al. 2003). Detta bekräftas av Semenov (2009), som dock även påpekar att 
värmestress vid tidpunkten för blomning kan komma att orsaka omfattande produktionsförluster. 
Den här typen av modellresultat kan bidra till värdefulla insikter för framtida satsning på 
förädling och framtagning av nya vetesorter. 
 
3.3.4 Näringsbegränsning 
I tillväxtmodeller för potentiell produktion antas det att det finns tillräckligt med näringsämnen 
för tillväxt, d.v.s. det finns inga begränsningar av växtnäring. Detta har delvis passat bra för 
norra Europa, där det har funnits mineralgödsel tillgängligt som använts för skördeökningar de 
senaste decennierna. Emellertid, med fokus både på regioner där mineralgödsel inte är vanligt 
eller där spridning av växtnäring har reducerats till att möta det verkliga behovet, för att minska 
läckage till grundvattnet, har även näringsbegränsningar inkluderats i ett antal tillväxtmodeller. 
 
Konceptuell förståelse för näringsbegränsningar har utvecklats under den senare halvan av 1800-
talet och tidigt 1900-tal av Von Liebig, Liebscher och Mitscherlich (De Wit 1992). Deras teorier 
karakteriseras ofta som “Liebigs minimilag” (“Law of the minimum”, Von Liebig, den mest 
begränsade faktorn bestämmer skörden), “Lagen om optimum” (“Law of the optimum”, 
Liebscher, effekten av de begränsade faktorerna kan bli adderade och effekten av en förändring 
av en begränsande faktor är större om andra faktorer är nära sina optimum) och “Lagen om 
konstant aktivitet” (“Law of the constant activity”, Mitscherlich, begränsande faktorer skalar 
produktion till sitt optimum på ett oberoende sätt). Dessa teorier är fortfarande basen för 
simuleringar av näringsbegränsningar i tillväxtmodeller för grödor. 
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Generellt är kväve det mest begränsande näringsämnet för grödornas tillväxt i Sverige, vilket 
även ges mest uppmärksamhet i tillväxtmodellering. Förutom kväve är även fosfor och kalium 
ibland integrerade i simuleringsmodeller. Grödornas kväveupptag simuleras oftast som en 
funktion av grödans kvävebehov (baserat på det optimala kväveinnehållet) och det tillgängliga 
kvävet i marken (ex. Wolf 2002). Modeller som simulerar kväveupptag är vanligtvis en funktion 
av tillgängligt kväve i marken kopplade till omfattande modeller för mark- och kvävedynamik 
(ex. Eckersten et al. 2001) för att fånga skillnader i kvävetillgänglighet p.g.a. mineralisering, som 
beror på temperatur. 
 
Näringsbegränsningar kommer sannolikt inte bli ett problem inom svensk jordbruk p.g.a. den 
höga tillförseln av t.ex. kväve, och det kommer sannolikt inte finnas naturliga restriktioner för 
tillväxt av grödor i framtiden. Däremot kan mineralgödsel bli ett socio-ekonomiskt randvillkor 
p.g.a. priset på mineralgödsel eller möjligheten av miljörestriktioner, för att följa nationella och 
internationella direktiv för t.ex. kvalitet på yt- och grundvatten. Modellen AgInput har tagits 
fram för att beräkna hur jordbruket påverkar transport av näringsämnen och bekämpningsmedel 
till vattendrag, baserad på jordart, klimat och huvudsakliga odlingsåtgärder. Tidpunkt för åtgärd 
påverkas av väderlek, och modellen beräknar behov av bevattning och biomassaproduktion. I 
grundutförandet finns data från Kalifornien för 98 grödor och 126 bekämpningsmedel, men 
modellen kan anpassas till lokala förhållanden (Wang & Keller 2009). 
 
3.3.5 Interaktioner mellan grödor och ogräs 
Interaktioner mellan grödor och ogräs har integrerats i tillväxtmodeller för grödor (t.ex. Kropff 
1988, Deen et al. 2003). Denna integration har skett med en, ofta empirisk, beskrivning av 
konkurrensen mellan grödor och ogräs med enkla funktioner härledda från observationer (t.ex. 
Kropff & Spitters 1991). Mer mekanistiska modeller har också utvecklats där konkurrensen 
mellan grödor och ogräs om ljus, och i vissa fall markvatten, beskrivs explicit (Kropff 1988). 
 
Precis som näringsbegränsningar är ogräs ett vanligt bekymmer för jordbrukaren, men det är inte 
avgörande för utbredningen av grödor i framtiden, eftersom det kan motarbetas med 
odlingsåtgärder. Däremot kan den faktiska skörden påverkas av närvaron av ogräs och 
interaktioner mellan grödor och ogräs, och detta har potential att påverka hur jordbrukaren väljer 
att använda kemisk eller mekanisk ogräsbekämpning. 
 
3.3.6 Skadedjur och sjukdomar 
Påverkan av skadedjur och sjukdomar, och deras interaktioner med grödornas tillväxt, kan vara 
komplex. Insekter, svampsjukdomar och virus kan påverka upptag av ljus, syntetisering av 
kolhydrater eller upptag eller transport av vatten och näringsämnen (Goudriaan & Zadoks 1995), 
men även sjukdomar som orsakas av t.ex. luftföroreningar kan leda till avsevärd minskning av 
skördar. Påverkan av ozon (O3) har simulerats beroende på bladålder hos en potatisgröda (Wolf 
& Van Oijen 2003), och en enkel algoritm för ozoneffekter på tillväxt hos grödor i Europa för 
vete och potatis har utvecklas (Pleijel et al. 2004). Effekter från ozon är dock sällan integrerade i 
tillväxtmodeller för grödor. 
 
Tillväxtmodeller för grödor där skadedjur och sjukdomar tas i beaktande är inte heller vanliga, i 
synnerhet inte för applikationer i större rumslig skala. Dock finns det mer detaljerade 
simuleringsmodeller för dessa interaktioner, vilka diskuteras i nästa kapitel. 
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3.4 Fastställa förändringar inom jordbruksproduktion 

Genom att dela upp användningsområdena enligt ovan så kan de existerande modellerna 
karaktäriseras av vilken typ av produktion de använder sig av: potentiell produktion, vatten- och 
näringsbegränsningar och till och med begränsningar från skadedjur eller ogräs. En omfattande 
sammanfattning finns i tabell 1. För att fastställa deras användbarhet för Sverige så har de 
simulerade grödorna även angetts i tabellen. Studier med tillväxtmodeller för grödor som 
fokuserar på framtida klimatförändringar för större regioner finns i tabell 2. 
 
3.4.1 Sverige 
Veteskörden i Sverige förutspås att öka med 10-20% från år 2000 till år 2050 p.g.a. förhöjda 
nivåer av CO2, och trots att kvävemineralisering kommer att öka så kommer koncentrationen av 
kväve i växterna att minska p.g.a. ökad dränering (Eckersten et al. 2001). Silomajs av bra kvalitet 
borde kunna produceras i södra Sverige varje år under slutet av 2000-talet som ett resultat av 
varmare klimat, men i mellersta Sverige kommer ca 30% av skördarna att misslyckas och i östra 
Sverige kommer skördarna att minska mot slutet av 2000-talet efter en initial ökning p.g.a. 
vattenbrist (Eckersten et al. 2011). Att använda temperaturindex kan ge bättre förutsägningar om 
skördar än en tillväxtmodell för veteproduktion på vissa platser i Sverige (Eckersten et al. 2010). 
 
3.4.2 Europa 
Högre nivåer av CO2 förutsägs orsaka en ökning av veteskörden i hela Europa, mer i öst än i väst 
(200 kg/ha/decennium till 2020-talet och sedan 360 kg/ha/decennium, Harrison & Butterfield 
1996). Emellertid så är den viktigaste faktorn för ökad skörd i framtiden odlingsteknik och hur 
jordbrukarna väljer att svara på klimatförändringarna (Ciais et al. 2011, Reidsma et al. 2010). 
Även om man räknar med de skadliga effekterna av O3 så kommer skörden av bevattnad potatis 
fortfarande att öka (2000-4000 kg/ha fram till 2050, Wolf & Oijen 2003) p.g.a. ökade nivåer av 
CO2. Skörden av solrosor kommer först att minska, främst i västra Europa, eftersom de är 
känsliga för torka (50 kg/ha/decennium till 2020-talet), men kommer sedan att öka igen (50 
kg/ha/decennium, Harrison & Butterfield 1996). Kol i marken (soil organic carbon, SOC) i den 
odlade marken i Europa förutsägs att öka något i framtiden. Dock så kommer den totala SOC att 
minska med 39-54% till 2080 (från 1990) p.g.a. att den odlade marken förutspås att minska rejält 
(Smith et al. 2005). 
 
3.4.3 Världen 
Oberoende om man enbart tar hänsyn till förändring i temperatur och nederbörd (Tan & 
Shibasaki 2003), eller om de fördelaktiga effekterna från högre nivåer av CO2 och jordbrukets 
klimatanpassning även inkluderas i studien (Parry et al. 2004) så förutspås klimatförändringar 
minska skördarna globalt (8-27% minskning från 2000 till 2050 för olika delar av världen för det 
första scenariot, och en genomsnittlig minskning på 9-22% för olika klimatscenario från 1990 till 
2080 för den senare). Minskningen förväntas vara störst i utvecklingsländerna, medan några 
länder kan vänta sig en ökning av skördar (ex. vete i Sverige, som förutspås öka med mindre än 
500kg/ha från 2000 till 2050, Tan & Shibasaki 2003).  
 
Förutom begränsningar från klimatet är beslutet att odla vissa grödor beroende av ekonomiska 
och sociala omständigheter: näringsbehov, nationella och världsmarknadspriser, riktlinjer inom 
jordbruk och miljö och förändring av odlingsteknik. Beskrivningen ovan omfattar inte dessa, och 
diskuterar potentialen för tillväxt för grödor primärt som en funktion av miljömässiga 
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förhållanden. Utbredningen av grödor i framtiden kommer dock att bestämmas av naturliga såväl 
som socio-ekonomiska faktorer. 
 
För att öka realismen hos modellerna och deras förutsägelser om utbredning av grödor kan man 
inkludera en socio-ekonomisk aspekt (Parry et al. 2004, Wu et al. 2007). Klimatförändring och 
ökade nivåer av CO2 fanns vara ansvariga för att den globala nettokolkällan för landbiosfären 
under 1900-1980 förvandlades till en sänka under 1971-2000 (Bondeau et al. 2007). Stehfest et 
al. (2007) utförde en utvärdering av en modell för jordbruk och ekosystem som inkluderade 
effekter av klimat, jordmån och skötsel, och upptäckte att förutsägningar för vete, ris och majs 
stämde dubbelt så bra (66%) som för sojabönor (32%). 
 
Tabell 1. Tillväxtmodeller för grödor och deras användning för framtida förändringar inom 
jordbruksproduktionen i Sverige. Grödor som är relevanta för Sverige (eller kan bli i framtiden) 
är inkluderade. Detta betyder dock inte att de förhållanden som modellerna var utvärderade för 
stämmer med svenska förhållanden. 
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ALMANAC Deen et al. 2003 + +  +  vete  

APSIM Keating et al. 2003 + + + +  korn, raps, hampa, majs, vete, sojabönor, 
solrosor 

 +  

CERES-Wheat Parry et al. 1999 + + +   vete   

CROPSIM Deen et al. 2003 + + + +  vete  

DayCent Stehfest et al. 20007 + + +   vete, majs, sojabönor  + 

EPIC Williams 1990 + + +   majs, vete, korn, havre, solrosor, potatis, 
ärtor, raps, sojabönor 

 + 

EuroSunfl Harrison & 
Butterfield 1996 

+ +    solrosor  

EuroWheat Harrison & 
Butterfield 1996 

+ +    vete  

FOPROQ Eckersten et al. 2010 + +    vete  

INTERCOM Van Ittersum et al. 
2003 

+ + + +  vete, sockerbetor  

LINTUL Van Ittersum et al. 
2003 

+ + +   vete, potatis, raps, majs  + 

LPJ Smith et al. 2005 +       + 
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LPJmL Bondeau et al. 2007 + + +   Stråsäd och rotfrukter för den tempererade 
klimatzonen, majs, baljväxter, , raps, 
sojabönor 

 + 

LPOTCO Wolf & Van Oijen 
2003 

+     potatis  

MAISPROQ Eckersten et al. 2011 + +    majs  

NDICEA Van Ittersum et al. 
2003 

+ +    flera stråsädesarter för den tempererade 
klimatzonen 

 + 

PS1,2,3 Van Ittersum et al. 
2003 

+ + +   vete, solrosor, majs, sojabönor  

ROTASK Van Ittersum et al. 
2003 

+ + +  + potatis, vete, sockerbetor  

SOILN Eckersten et al. 2001 + + +   vete  

SPUDSIM Fleisher et al. 2010 + + +   potatis  

STICS Ciais et al. 2011 + + +   vete, majs  + 

SUCROS Van Ittersum et al. 
2003 

+ +    vete, potatis, sockerbetor, majs  + 

SWAP Van Ittersum et al. 
2003 

+ +    10 stråsädesarter för den tempererade 
klimatzonen 

 + 

SWHEAT/ 
NWHEAT/ 
NPOTATO 

Van Ittersum et al. 
2003 

+ + +   vete, potatis  

WAVE Van Ittersum et al. 
2003 

+ + +   vete, potatis, sockerbetor  

WOFOST Van Ittersum et al. 
2003 

+ + +   10 stråsädesarter för den tempererade 
klimatzonen 

 + 

 
 



14 
 

Tabell 2. Studier för nuvarande tillstånd och framtida förändringar av grödor som en funktion 
av klimat och klimatförändringar. 

referens 
rumslig 
omfattning 

tidsmässig 
omfattning beskrivning relevanta grödor 

Eckersten et al. 2001 Sverige 1962-1987, 
2050 

förutsägning för 
klimatförändring 

vete 

Eckersten et al. 2010 Sverige 1915-2005, 
1965-2008 

klimatförändring vete 

Eckersten et al. 2011 Sverige 1961-2100 förutsägning för 
klimatförändring 

vete 

Ciais et al. 2011 centrala/södra 
Europa 

1901-2000 1900-talsklimat och 
förändring av odlad mark 

vete, majs 

Ewert et al. 2005 Europa 2000-2080 förutsägning för 
klimatförändring 

vete 

Harrison & Butterfield 
1996 

Europa 1961-1990, 
2023, 2064 

förutsägning för 
klimatförändring 

vete 

Reidsma et al. 2010 Europa 1990-2003 förutsägning för 
klimatförändring 

majs, vete 

Smith et al. 2005 Europa 1990-2080 förutsägning för förändring 
av odlad mark och klimat  

 

Wolf & Van Oijen 2003 Europa 1966-1985, 
2050 

förutsägning för 
klimatförändring 

potatis 

Bondeau et al. 2007 global 1901-2000 klimatförändring på 1900-
talet 

tempererade spannmål, baljväxter, 
tempererade rotfrukter, raps, majs 

Parry et al. 2004 global 1990-2080 förutsägning för förändring 
av odlad mark och klimat 

vete, majs, sojabönor 

Stehfest et al. 2007 global 1961-2000 klimatförändring vete, majs, sojabönor 

Tan & Shibasaki 2003 global 2000-2050 förutsägning för 
klimatförändring 

majs, vete 

Wu et al. 2007 global 2005-2035 förutsägning för förändring 
av odlad mark och klimat 

majs, vete, sojabönor 

 
 
4 Modellering av skadeinsekter och växtsjukdomar 
 
 
4.1 Vidareutveckling av grödmodeller 
Globala framtidsprojektioner baserade på modellering av grödor och betesmark beskriver hur 
pågående klimatförändring kan komma att påverka produktion och matförsörjning. 
Tillförlitligheten i projektionerna har diskuterats, och en källa till osäkerhet och potentiell 
överskattning av skördeutfallet är att de flesta modeller saknar en beskrivning av hur 
skadegörare, ogräs och extrema väderlekssituationer kan orsaka produktionsförluster (Colbach 
2010, Soussana et al. 2010, Soussana et al. 2009, Scherm 2004). Storleken på överskattningen 
varierar mellan grödor, skadegörare och år. Oftast saknas kvantitativt mått, men ett exempel från 
modellering av majsskörd i Slovakien indikerar att överskattningen i det fallet rör sig om cirka 
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tio procent (Samuhel & Siska 2007). De flesta befintliga grödmodeller simulerar förändringar i 
medelklimatet, men behöver vidareutvecklas för att kunna ta hänsyn till hur en rad olika 
abiotiska och biotiska faktorer påverkar skördeutfallet. 
 
Genom modellering kan man synliggöra hur interaktionen mellan växt och skadeinsekt påverkas 
av klimat och andra miljöfaktorer (Strand 2000). Olika strategier och policy-alternativ för 
skadebekämpning kan simuleras, och utvärderas ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
riskperspektiv (Ladanyi & Horvath 2010). Det finns ett antal studier och modellbeskrivningar av 
olika, vanligen ekonomiskt betydelsefulla, skadegörare som kan användas för att vidareutveckla 
produktionsmodellerna. För vete har man tagit fram en modell, WHEATPEST, som på ett 
mekanistiskt sätt beskriver effekten av olika skadeinsekter, patogena svampar och ogräs 
(Willocquet et al. 2008). En liknande modell finns för skadegörare på potatis (Johnsson 1992). 
Det finns även olika typer av modeller som beskriver angrepp av enskilda patogena svampar; för 
vete finns till exempel modeller för mjöldagg (Rossi et al. 2000) och angrepp av rostsvampar (de 
Vallavieille-Pope et al. 2002, Robert et al. 2004, Gladders et al. 2007). Det är dock viktigt att 
först fundera kring syftet med modellsystemet (figur 2), så att det kan användas för de 
klimatförändringsaspekter, markanvändningseffekter och ekosysteminteraktioner som man avser 
att studera (Garrett et al. 2011). Flertalet insektsarter kommer att påverkas av en 
temperaturökning, men det är långt ifrån enkelt att förstå hur klimatet påverkar enskilda arter. 
Långa tidsserier med övervakningsdata för olika skadegörare kan ge värdefull information, men 
man behöver analysera om en observerad trend enbart beror på klimatet, eller om de samvarierar 
med ändringar i andra ekologiska faktorer och val av brukningsmetoder (Scherm 2004). 
 

 
 
Figur 2: Illustration av användningsområde för process-baserad respektive statistisk (empirisk) modell. Modeller 
baserade på statistiska samband används för att kvantifiera samvariation, och processmodeller som kräver en djupare 
förståelse av orsakssamband används för att göra bedömningar av framtidsscenarier. 
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För att förstå hur klimatet påverkar en arts överlevnad och utveckling räcker det alltså inte att 
jämföra populationsförändringar med års- eller månadsmedeltemperatur. Istället behövs 
”processrelaterad” information om hur väderlek tillsammans med andra faktorer påverkar 
vinteröverlevnad, tidpunkt för reproduktion och utveckling av den nya generationen (Robinet & 
Roques 2010). En arts ekologi och evolutionshistoria kan hjälpa till att identifiera faktorer som 
styr utbredning och potential för att invadera nya områden, och information om artens genetiska 
variation kan användas som ett mått på hur väl rustad arten är för att anpassa sig till förändringar 
(Lyytinen et al. 2008). Men för att förstå populationsdynamiken behövs oftast en detaljerad 
bakgrundsinformation, och det är inte ovanligt att det saknas information för att kunna utveckla 
en populationsdynamisk processmodell. För insekter vet man vanligen inte hur känsliga olika 
utvecklingsstadier är för nattfrost (Lyytinen et al. 2009), och för de flesta insektsarter finns 
väldigt lite dokumenterat om hur mellanårsvariation i väderlek påverkar populationsdynamiken 
(Morris et al. 2008). Därtill behövs kunskap om hur värdväxten reagerar, eftersom värdväxten 
påverkar insektens möjlighet till överlevnad och reproduktion. När kunskapen är bristfällig kan 
ekosystemmodellering användas för att kvantifiera betydelsen av kunskapsluckorna, och 
identifiera de områden där riktade forskningssatsningar kan göra störst nytta för att förbättra 
modellens tillförlitlighet (Ladanyi & Horvath 2010).  
 
 
4.2 Empiriska modeller 
Modeller baserade på statistiska samband används för att kvantifiera samvariation mellan den 
rumsliga utbredningen av arter och klimat, samt andra biotiska och abiotiska faktorer (Dangles et 
al. 2008). Det finns flera studier publicerade där man påvisat statistiska samband mellan insekter 
och klimat: Förekomsten av koloradoskalbaggen (Leptinotarsa decemlineata) samvarierar med 
maj månads medeltemperatur och med populationens storlek under föregående år (Smatas et al. 
2008). Spridning av en gräshoppa (Chorthippus albomarginatus) samvarierar med temperatur, 
vilket indikerar att en temperaturökning kan komma att öka andelen individer som sprids längre 
sträckor (Walters et al. 2006). Det finns även ett flertal studier som påvisat statistiska samband 
mellan väderlek och svampangrepp på olika grödor (Stewart et al. 2002, Vanova et al. 2005, 
Beest et al. 2008, Umer et al. 2008, Matusinsky et al. 2009). 
 
Eftersom ackumulerad temperatur påverkar utvecklingen av både växter och insekter är 
sekvensen av aktivitet för olika arter ofta förutsägbar, och växtfenologi kan därmed användas 
som indikator på lämplig tidpunkt för bekämpning av skadeinsekter (Mussey & Potter 1997). 
Empiriska data över en insektsarts aktivitet kan användas för att utveckla en artspecifik modell, 
för att beräkna tidpunkt för när äggen läggs och när den nya generationen är fullt utvecklad. 
Utifrån denna information kan man dra slutsatser om i vilket geografiskt område insekten kan 
etablera en livskraftig population. Denna typ av modeller (fenologiska modeller) har använts för 
att studera effekten av en temperaturhöjning på spridning av skadeinsekter (Trnka et al. 2007). 
Till exempel visar modellering av skadeinsekter i nordamerikanska majsodlingar att ett varmare 
klimat framför allt ökar risken för spridning av Heliothis zea (Diffenbaugh et al. 2008), och 
modellering av majsmottet (Ostrinia nubilalis) visar att en ökning av årsmedeltemperaturen med 
3-6oC kan komma att utvidga den nordliga utbredningen i Europa med upp mot 122 mil, 
samtidigt som en generation till hinner utvecklas per år i de regioner där den finns i dag (Porter 
et al. 1991).  
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För att kunna beskriva hur klimatet påverkar en arts utbredning, även för arter där detaljerad 
experimentell kunskap om fysiologiska processer saknas, har ett modellkoncept, CLIMEX, 
utvecklats (Sutherst & Maywald 1985). Den nuvarande geografiska utbredningen används för att 
beräkna en arts potentiella klimatrespons. CLIMEX-modellering har bland annat utnyttjats för att 
simulera klimatförändringens påverkan på äppelvecklare (Cydia pomonella) och 
koloradoskalbagge (L. decemlineata) (Rafoss & Saethre 2003). CLIMEX har även använts för 
riskbedömning vid biologisk bekämpning med harlekinnyckelpigan (Harmonia axyridis) 
(Poutsma et al. 2008). Ytterligare ett exempel på användningsområde är modellering av 
Bactrocera (Dacus) tryoni (Queensland fruit fly), där beräkningarna använts i kombination med 
ekonomiska bedömningar för att analysera hur en temperaturhöjning kan komma att påverka 
skadekostnaden (Sutherst et al. 2000).  
 
Trots många fördelar med empiriska modeller, bl.a. att de är relativt enkla att utveckla och oftast 
har en hög förklaringsgrad, så är simuleringarna av framtida utbredningsområden oftast 
behäftade med stora osäkerheter. Det beror på att det vanligen finns för lite kunskap om vad det 
är som begränsar en arts utbredning i förhållande till den potentiella, klimatstyrda, utbredningen 
(Ulrichs & Hopper 2008). Till exempel finns det samband mellan persikbladlusens (Myzus 
persicae) årscykel och klimatologiska faktorer, men populationsstorleken regleras framför allt av 
ekologiska samband som påverkas av markanvändning (Cocu et al. 2005). Likaså har man funnit 
en negativ samvariation mellan antalet fjärilsarter och höga temperaturer i Katalonien, men även 
ändringar i markanvändning och fragmentering av landskapet påverkar artrikedomen negativt 
(Stefanescu et al. 2004). Utmaningen ligger i att förstå och kunna modellera hur förekomsten av 
olika insektsarter påverkas av klimatologiska faktorer, artspecifika spridningsmekanismer och 
biotiska interaktioner (Heikkinen et al. 2006). 
 
 
4.3 Processmodellering 
Processmodellering används när man vill få en djupare förståelse av orsakssamband för att kunna 
göra modellbedömningar av händelseförlopp och populationsdynamik utanför kända 
parametervärden. Observationerna relateras till de oberoende variablerna genom matematiska 
beskrivningar av mekanistiska samband, och inte genom funktioner som beskriver statistisk 
samvariation mellan ett fåtal parametrar som är fallet med de statistiska/empiriska modellerna. 
Den här typen av studier är viktiga för att kunna identifiera och utvärdera netto-effekten av 
nyckelfaktorer som påverkar insekt och värdväxt. Till exempel har man genom modellering av 
bladlusangrepp i stråsäd kommit fram till att för södra England kan en klimatförändring med 
simultana ändringar i temperatur, nederbörd och CO2-koncentration i atmosfären komma att leda 
till minskad skaderisk (Newman 2005). Genom processorienterad modellering över hur bladlöss 
sprider virus har man även tagit fram ett beslutsstöd för hantering av rödsotvirus (Harrington et 
al. 1999) i Storbritannien och gurkmosaikvirus i Australien (Thackray et al. 2004). 
Processmodeller är också användbara för att identifiera kritiska kunskapsluckor, där riktade 
forskningssatsningar kan leda till ökad förståelse för risken för skador och möjligheten att 
begränsa skadornas omfattning (Yonow et al. 2004). 
 
Markanvändning och klimat är två faktorer som har mycket stor påverkan på insekters 
populationsdynamik (Cocu et al. 2005). För att analysera spridningsdynamik av skadeinsekter, 
patogena svampar, ogräs, och pollen på landskapsnivå är det därför viktigt att förstå både 
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klimatologiska begränsningar och rumsliga aspekter som påverkas av markanvändning. Genom 
rumslig modellering kan man simulera genflöde, till exempel för att beskriva hur avståndet 
mellan rödklöverfält påverkar humlor och bin som sprider pollen (Damgaard et al. 2008) eller 
hur genetiskt modifierad och icke modifierad raps kan samexistera (Colbach 2009). Flertalet 
modeller över angrepp av patogena svampar beskriver sjukdomsutvecklingen utifrån processer 
som påverkas av temperatur och fuktighet. Mer sällan ingår beskrivningar av svampens 
spridning och vilostadium (De Wolf & Isard 2007). För att modellera en arts dynamik och 
genflöde är det viktigt att förstå på vilken rumslig och tidsmässig skala påverkan sker. Felaktig 
uppskalning kan leda till problem med beräkningarna och orsaka oriktiga slutsatser (Fleming et 
al. 2002).  
 
I agrikulturella ekosystem är naturliga fiender en viktig del i skadedjursbekämpningen, och bör 
därför potentiellt ingå som en komponent vid ekosystemmodellering. Klimatförändring kan 
genom påverkan på geografisk spridning, tidpunkt för aktivitet och utvecklingshastighet orsaka 
rumsliga och/eller tidsmässiga skillnader i förekomst av skadedjur och naturliga fiender, vilket 
påverkar möjligheten till biologisk bekämpning (Thomson et al. 2010). En modell som beskriver 
hur vete, bladlöss (Sitobion avenae) och bladluspredatorer (Coccinella septempunctata) 
interagerar har utvecklats för att simulera hur klimatförändring och andra miljövariabler påverkar 
risken för bladlusangrepp. Modellsimuleringarna för Tyskland visar att relativt kalla år gynnar 
bladlusen på grund av att predatoraktiviteten är lägre och att det tar längre tid för vetet att mogna. 
Varma år gynnar predatorn mer än bladlusen, vilket medför att nettoeffekten av en 
klimatförändring kan komma att bli en ökad naturlig bekämpning (Freier et al. 1996). Insekter 
som parasiterar på skadeinsekter påverkas av den rumsliga fördelningen mellan tillgången på 
föda (ex. växter) och värddjur (möjligheten till reproduktion) (Banks et al. 2008).  
 
Modellsimuleringar visar att populationer av rapsbagge (Meligethes aeneus) kan begränsas av 
parasiten Phradis morionellus. Flertalet faktorer påverkar interaktionen; på regional skala spelar 
klimat och markfaktorer en stor roll, och på lokal skala påverkar närheten till skogskanter, 
jordmån, storlek på rapsfältet och ev. förekomst av flockblommiga växter i åkerkanten 
(Hokkanen 2006). Landskapsstrukturer så som övergångszoner, bryn och dungar är viktiga för 
att bevara insekter i landskapet (Fahrig 2003, Merckx & Berwaerts 2010). Relativt lite är dock 
känt om hur naturlig vegetation påverkar förekomsten av skadeinsekter, men en modellstudie 
från Australien visar att valet av vegetation kring odlingar kan påverka både 
skadeinsektsbekämpning och möjligheten att bevara biologisk mångfald (Schellhorn et al. 2010). 
Även angrepp av insektspatogena svampar kan påverka populationsdynamiken hos 
skadeinsekter, och det finns en teoretisk värd-patogen modell framtagen för semi-naturella 
habitat men empiriska data för att kunna utvärdera modellen saknas (Hesketh et al. 2010).  
 
För att kunna ta hänsyn till olika abiotiska och biotiska interaktioner i heterogena landskap 
behöver man kunna hantera en komplex processbeskrivning. Ett relativt nytt angreppssätt är så 
kallade multi-agent modeller. Det har bl.a. använts för att modellera flyttblomflugan (Episyrphus 
balteatus), en art vars larver lever på bladlöss, och kan begränsa tidiga utbrott av bladlöss i 
stråsäd. I modellen beskrivs varje flyttblomfluge-individ som en autonom agent vars beteende 
styrs av ett antal regler för födoval, tillflyktsplatser och överlevnad, och utfallsmöjligheterna 
begränsas av klimat och markanvändning (Arrignon et al. 2007). Modellen har ett generellt 
ramverk som kan anpassas för att simulera andra arter.  



18 
 

klimatologiska begränsningar och rumsliga aspekter som påverkas av markanvändning. Genom 
rumslig modellering kan man simulera genflöde, till exempel för att beskriva hur avståndet 
mellan rödklöverfält påverkar humlor och bin som sprider pollen (Damgaard et al. 2008) eller 
hur genetiskt modifierad och icke modifierad raps kan samexistera (Colbach 2009). Flertalet 
modeller över angrepp av patogena svampar beskriver sjukdomsutvecklingen utifrån processer 
som påverkas av temperatur och fuktighet. Mer sällan ingår beskrivningar av svampens 
spridning och vilostadium (De Wolf & Isard 2007). För att modellera en arts dynamik och 
genflöde är det viktigt att förstå på vilken rumslig och tidsmässig skala påverkan sker. Felaktig 
uppskalning kan leda till problem med beräkningarna och orsaka oriktiga slutsatser (Fleming et 
al. 2002).  
 
I agrikulturella ekosystem är naturliga fiender en viktig del i skadedjursbekämpningen, och bör 
därför potentiellt ingå som en komponent vid ekosystemmodellering. Klimatförändring kan 
genom påverkan på geografisk spridning, tidpunkt för aktivitet och utvecklingshastighet orsaka 
rumsliga och/eller tidsmässiga skillnader i förekomst av skadedjur och naturliga fiender, vilket 
påverkar möjligheten till biologisk bekämpning (Thomson et al. 2010). En modell som beskriver 
hur vete, bladlöss (Sitobion avenae) och bladluspredatorer (Coccinella septempunctata) 
interagerar har utvecklats för att simulera hur klimatförändring och andra miljövariabler påverkar 
risken för bladlusangrepp. Modellsimuleringarna för Tyskland visar att relativt kalla år gynnar 
bladlusen på grund av att predatoraktiviteten är lägre och att det tar längre tid för vetet att mogna. 
Varma år gynnar predatorn mer än bladlusen, vilket medför att nettoeffekten av en 
klimatförändring kan komma att bli en ökad naturlig bekämpning (Freier et al. 1996). Insekter 
som parasiterar på skadeinsekter påverkas av den rumsliga fördelningen mellan tillgången på 
föda (ex. växter) och värddjur (möjligheten till reproduktion) (Banks et al. 2008).  
 
Modellsimuleringar visar att populationer av rapsbagge (Meligethes aeneus) kan begränsas av 
parasiten Phradis morionellus. Flertalet faktorer påverkar interaktionen; på regional skala spelar 
klimat och markfaktorer en stor roll, och på lokal skala påverkar närheten till skogskanter, 
jordmån, storlek på rapsfältet och ev. förekomst av flockblommiga växter i åkerkanten 
(Hokkanen 2006). Landskapsstrukturer så som övergångszoner, bryn och dungar är viktiga för 
att bevara insekter i landskapet (Fahrig 2003, Merckx & Berwaerts 2010). Relativt lite är dock 
känt om hur naturlig vegetation påverkar förekomsten av skadeinsekter, men en modellstudie 
från Australien visar att valet av vegetation kring odlingar kan påverka både 
skadeinsektsbekämpning och möjligheten att bevara biologisk mångfald (Schellhorn et al. 2010). 
Även angrepp av insektspatogena svampar kan påverka populationsdynamiken hos 
skadeinsekter, och det finns en teoretisk värd-patogen modell framtagen för semi-naturella 
habitat men empiriska data för att kunna utvärdera modellen saknas (Hesketh et al. 2010).  
 
För att kunna ta hänsyn till olika abiotiska och biotiska interaktioner i heterogena landskap 
behöver man kunna hantera en komplex processbeskrivning. Ett relativt nytt angreppssätt är så 
kallade multi-agent modeller. Det har bl.a. använts för att modellera flyttblomflugan (Episyrphus 
balteatus), en art vars larver lever på bladlöss, och kan begränsa tidiga utbrott av bladlöss i 
stråsäd. I modellen beskrivs varje flyttblomfluge-individ som en autonom agent vars beteende 
styrs av ett antal regler för födoval, tillflyktsplatser och överlevnad, och utfallsmöjligheterna 
begränsas av klimat och markanvändning (Arrignon et al. 2007). Modellen har ett generellt 
ramverk som kan anpassas för att simulera andra arter.  

19 
 

4.4 Modellering av handlingsalternativ 
Inom jordbruksnäringen arbetar man med ett flertal målsättningar, och en utvärdering av 
klimatförändringens effekter behöver därför utöver produktion och risk för angrepp av 
skadeinsekter och växtsjukdomar beakta ekonomi, energikonsumtion, landskapsstruktur och 
miljöfrågor såsom biodiversitet, bekämpningsmedel och utsläpp av växthusgaser (Colbach 
2010). Framtida effekter av klimatförändring på global grödproduktion, handel, markanvändning 
och hydrologi är dock svåra att förutspå, och inom process-modellering arbetar man därför med 
scenarier för att analysera möjliga utfall (Reilly & Willenbockel 2010). En riskanalys bör därför 
hantera både klimatosäkerheter (utsläppsscenarier, och osäkerhet som hänger samman med 
klimatmodellering), och effektosäkerheter (anpassningsscenario gällande brukningsmetod och 
val av gröda, och osäkerheter som hänger samman med ekosystemmodellering) (Maracchi et al. 
2005, Soussana et al. 2010). Olika grödor och skadegörare är olika känsliga för vissa 
väderlekstyper, vilket i sin tur påverkar hur pass känsliga effektmodellerna är för osäkerheter i 
klimatdata (Chokmani et al. 2001). 
 
Olika typer av beslutsstöd är under utveckling, oftast som ger ett utfall för en enskild art ett 
enskilt år. Bomullsmögel (Sclerotinia sclerotiorum) är ett ökande hot mot höstraps, och en 
prognosmodell, SkleroPro, som beskriver hur väderleken påverkar risken för angrepp har 
utvecklats för att ge beslutsstöd vid användning av fungicider. I modellen ingår både en regional 
bedömning, och en fält-specifik ekonomisk bedömning av bekämpningsåtgärden (Koch et al. 
2007). Epidemier av axfusarios (Fusarium graminearum) kan leda till skördeförluster, och ett 
beslutsstöd, FusaProg, har tagits fram för att beskriva hur olika odlingsåtgärder påverkar risken 
(Musa et al. 2007). För potatis har en modellbeskrivning av potatisbladmögel (Phytophthora 
infestans) kombinerats med landskapsgenerator (fördelning av potatisfält), och resultat från 
modellen visar att man kan minska risken för spridning av potatisbladmögel genom att minska 
arealen odlad potatis eller öka andelen resistenta potatissorter (Skelsey et al. 2010). 
 
För att finna åtgärder med robust utfall som klarar ställda produktionskrav trots ett brett spektra 
av osäkerheter kan man arbeta med matematiska processmodeller i kombination med antaganden 
kring bristen på information (Carrasco et al. 2010a). Utöver osäkerhet i klimat och ekosystem-
modellering finns det ytterligare ett led i informationshanteringen att beakta, nämligen hur 
kunskap inhämtas och värderas utifrån en brukningsenhets specifika ekonomiska och 
agronomiska förutsättningar. Modellering visar att korrekta tekniska och ekonomiska råd 
minskar risken för kostsamma misstag vid övergång mellan brukningssätt, t.ex. från 
konventionellt till ekologiskt jordbruk (Lohr & Park 2002). 
 
Biologisk-ekonomisk modellering indikerar att det kan vara särskilt svårt att kontrollera nya 
skadegörare när grödan har ett stort ekonomiskt värde, och/eller spridningshastigheten för den 
invasiva arten är hög i relation till effekten av bekämpningsåtgärder. Vid val av åtgärd är det 
viktigt att ta hänsyn till artspecifika egenskaper som påverkar långväga spridning och etablering. 
Övergripande policy för att förhindra, utrota eller begränsa spridningen av invasiva främmande 
arter berör vanligen yrkesodlare, men för att uppnå en effektiv bekämpning kan det finnas 
anledning att även engagera hobby-odlare (Ceddia et al. 2009). I England har man tagit fram en 
modell som beskriver hur koloradoskalbaggen kan sprida sig i ett homogent landskap. 
Modellsimuleringar indikerar att utrotning är den optimala strategin, även om strategin leder till 
att etableringen av koloradoskalbaggen snarare fördröjs än förhindras på grund av slumpmässig 
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spridning som leder till osäkerhet kring var i landskapet den finns (Carrasco et al. 2010a). 
Modellscenarier som bygger på angrepp av tre skadegörare (koloradoskalbagge, ljus ringröta och 
majsrotbagge), visar att givet en viss budget så kan den optimala strategin komma att variera 
beroende på om det en eller flera nya allvarliga skadegörare som ska bekämpas samtidigt 
(Carrasco et al. 2010b). Även i Finland har man gjort en modell-utvärdering av risk för spridning 
av koloradoskalbaggen. Beräkningarna visar att nuvarande kontrollmetod (utrotning, och ett års 
karantän av marken) fungerar bra under rådande omständigheter, men att den kan bli ineffektiv 
om reproduktionen ökar eller vinterdödligheten minskar till följd av klimatförändring eller 
genetisk anpassning till kallare klimat (Valosaari et al. 2008). 
 
 
5 Specifika skadegörare 
 
 
En heltäckande litteraturgenomgång av klimateffekter på etablerade och potentiella nya 
växtsjukdomar och skadegörare är en stor uppgift och det var klart från början att utredningen 
var tvungen att begränsa sig. Som utgångspunkt fanns utredningarna av Eckersten et al. 
(2008a,b), rapporten från ”Delivering Alien Invasive Species Inventories of Europe” (DAISIE , 
Roque et al. 2010), samt genomgången av Berg (2009). DAISIE (2010) är en genomgång och 
inventering av introducerade insekter och andra land-leddjur täckande hela Europa. Sammanlagt 
behandlas 1590 arter på drygt 1000 sidor och materialet finns även på internet. Arterna kan 
antingen vara introducerade i Europa från andra världsdelar eller till delar av Europa där de inte 
förekommer naturligt. Inventeringen listar framför allt källor till fynd för olika länder och till hur 
arterna etablerats och påverkat de områden där de nu förekommer. Vår genomläsning 
koncentrerades till arter som har eller kan tänkas få ekonomisk betydelse inom växtodlingen. 
Några väletablerade och betydelsefulla skadegörare, såsom majsrotbaggen och 
koloradoskalbaggen, behandlas i DAISIE-rapporten, men sammantaget måste man dock 
konstatera att ett relativt litet antal av de introducerade arterna är kända som skadegörare i 
jordbruket. Betydligt fler arter är förknippade med trädgårdsodling eller utgör problem för 
lagrade livsmedel eller andra produkter. Efter diskussioner mellan författarna och 
Jordbruksverket koncentrerades efterforskningarna till de sjukdomar och skadegörare som 
beskrivs i kommande avsnitt (koloradoskalbagge och potatisbladmögel, ”stor stamvivel” och 
rapsbagge, majsmott och majsrotbagge, samt havrebladlus). Dessutom behandlas kort de 
problem, potentiellt stora sådana, som olika steklar kan komma att orsaka pollinering genom 
negativa effekter på tambin och andra viktiga pollinatörer. 
 
 
5.1 Potatis 
 
5.1.1 Koloradoskalbaggen (Leptinotarsa decemlineata), Coleoptera: Chrysomelidae (bladbaggar) 
Koloradoskalbaggen härstammar från västra USA och anpassade sig för ca 150 år sedan till att 
kunna leva på odlad potatis, varefter dess utbredningsområde expanderade (Senanayake et al. 
2000). Den etablerade sig i Frankrike i början av 1920-talet och har sedan spritt sig till många 
länder i Europa trots återkommande bekämpningar. För närvarande är den etablerad i Syd- och 
Mellaneuropa, på östra sidan av Östersjön upp till S:t Petersburg och vidare österut i de 
europeiska delarna av Ryssland. Arten är vidare under spridning österut i Asien. Den orsakar 
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skada för potatisodlingen och bekämpas, vilket gör det svårt att beräkna potentiella 
skadekostnader (Kenis & Branco 2010). Det ska också noteras att koloradoskalbaggen även 
angriper tomater och aubergine och orsakar t.ex. i sydöstra USA och Uzbekistan omfattande 
skador i tomatodlingar (Weber 2003). I östra USA, där arten utvecklat resistens mot de viktigaste 
bekämpningsmedlen, kostar kontrollen mellan 138 och 368 $ per ha och år (CABI 2007). Arten 
har konstaterats resistent mot minst 25 olika preparat. Koloradoskalbaggen är inte etablerad i de 
nordiska länderna, men hittas regelbundet i bland annat potatis och grönsaker som importerats. I 
Finland kostade ”gränskontrollen” mot koloradoskalbaggen ca 170 000 € per år under början av 
2000-talet (Heikkilä & Peltola 2006). Huruvida denna kontroll var lönande bedömdes bero på 
framtida klimat och politiska beslut. 
 
Koloradoskalbaggar kan vid vissa tillfällen transporteras långa sträckor med vinden. Exempelvis 
blåste stora mängder skalbaggar in över sydöstra Sverige från framför allt Polen 1972. En 
intensiv manuell och kemisk bekämpning genomfördes. Bekämpningen lyckades och 1978 var 
koloradoskalbaggen utrotad i Sverige. Den senaste större inflygningen skedde 1983. Även vid 
den inflygningen lyckades man hindra skalbaggen från att etablera sig i Sverige.  
 
Den uppges behöva minst 60 dagar med temperaturer över 15 °C (Lopez-Vaamonde 2010) och 
vintertemperaturer som inte understiger -12°C (Boiteau & Coleman 1996). Lopez-Vaamonde 
(2010) uppger felaktigt en undre vintertemperatur på +8°C. Dock torde vinterklimatet ha stor 
betydelse för koloradoskalbaggens möjlighet att etablera sig permanent i ett område. Om 
markförhållandena är sådana att den kan gräva ner sig utgör alltså låga vintertemperaturer inte ett 
hinder för överlevnaden. Mortaliteten var ca 22% i en studie i Alberta, Kanada, där baggarna 
övervintrade i medeltal 12 cm djupt (Noronha et al. 2002). Vinterdödligheten för 
koloradoskalbaggen är störst vid blöta markförhållanden. Därför är skalbaggens överlevnad som 
regel större i sandjordar än i mullrika jordar och leror. Såväl försök som erfarenheter från 
tidigare inflygningar har visat att koloradoskalbaggen kan övervintra på lätta jordar i södra 
Sverige (Johansson 1975, Gripwall 1993). Noronha & Cloutier (1998) fann att den optimala 
nergrävningstemperaturen var 16°C, med en klar minskning vid 8°C (och 24°C).  
 
Antalet generationer per år beror på latitud (dagslängd och temperatur) och odlingssäsong 
(Weber 2008) men lokala variationer förekommer (Senanayake et al. 2000). Likaså kan en liten 
andel ligga kvar i marken mer än en vinter (Tauber & Tauber 2002). Uppvaknande efter diapaus 
påverkas inte bara av ackumulerad temperatur utan även av fuktighetsförhållandena i marken 
(Tauber et al. 1994). I laboratorieförsök med en tröskeltemperatur på 10°C fann Alykohin & 
Ferro (1999) att koloradoskalbaggen behövde 34 daggrader (DD) för parning resulterande i 
livskraftig avkomma och 51 DD innan äggläggning påbörjades. Ferro et al. (1999) noterade 
också att parning verkar kunna ske strax efter uppvaknande, men kom fram till att 60-90 DD 
behövde ackumuleras. 
 
Olika barriärfällor som används för att övervaka flygningen visade sig generellt sätt opålitliga, 
eftersom koloradoskalbaggarna i stor utsträckning kunde undvika dem (Boiteau 2000). En studie 
visade dock att baggarna vanligen rör sig korta sträckor (<4m) och flyger på låg höjd (<2m) 
(MacQuarrie & Boiteau 2003). En spridningsstudie över flera säsonger och i landskapsskala kom 
fram till en maximal spridning på knappt 1,5 km per år (Weisz et al. 1996). Kortdistans-
spridning efter övervintringen har studerats och simulerats i olika studier (Baker et al. 2001, 
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Blom et al. 2004). Studier av spridning, framför allt över korta distanser, sammanfattades av 
Boiteau et al. (2003), som konstaterade att ”take off” inför spridning har ett optimum kring 27°C.  
 
Koloradoskalbaggens sexualferomon är identifierat (Dickens et al. 2002) och har visat sig vara 
användbart i övervakningssyfte (Kuhar et al. 2006). Vidare kan arten attraheras till en blandning 
av flyktiga föreningar av växtursprung (Dickens 2000, 2002). Möjligen är en kombination av 
feromon och växtdofter det mest effektiva sättet att fånga arten (Dickens 2006). Övervakning 
med hjälp av fällor betade med feromon, såväl som kairomon (bytes- eller habitatsignal) 
förekommer inom artens utbredningsområde, t.ex. i Kanada (Noronha et al. 2008)  
 
Koloradoskalbaggen förekommer i en mängd studier om hur ett förändrat klimat kan påverka 
organismers utbredningsområden. Jeffree & Jeffree (1996) använde medeltemperaturer för 
kallaste och varmaste månaderna inom artens befintliga utbredningsområde för att göra 
förutsägelser om eventuell expansion p.g.a. varmare klimat. Baker et al. (2000) diskuterade 
fördelar och svagheter med ”climatic mapping” för bl. a. koloradoskalbaggen och Rafoss och 
Saetre (2003) simulerade med CLIMEX möjlig utbredning i Norge med och utan varmare klimat 
och använde ingångsvärden modifierade efter Worner (1988) och Sutherst (1991). En studie av 
fotoperiodens påverkan på utvecklingen (Dolezal et al. 2007) kan möjligen modifiera dessa 
värden. Den senaste studien (Kocmankova et al. 2011) använde en CLIMEX-modell för att 
generera framtida scenarier för Centraleuropa och konstaterade bl.a. en kraftig ökning av 
förekomster av andra- och tredjegenerationer under ett varmare klimat. 
 
Sammantaget förefaller koloradoskalbaggen vara en av de mera välstuderade 
jordbruksskadegörarna med avseende på hur klimatfaktorer kan påverka dess utbredning. Dock 
är det inte alltid klart hur väl underbyggda ingångsdata är när det gäller tröskelvärden och 
temperaturkrav. Det är inte heller känt om dessa värden varierar regionalt eller huruvida någon 
evolution (anpassning) skett sedan arten introducerades i Europa. 
 
5.1.2 Potatisbladmögel (Phytophthora infestans), Peronosporales: Pythiaceae 
Denna svamp är en viktig skadegörare på potatis och orsakar minskade skördar och brunröta på 
knölarna. Sjukdomen torde förekommit tidigare, men uppmärksammades i Europa först på 1800-
talet (Andersson & Sandström 2000, Anderson et al. 2004). Potatisen kan bli smittad via 
kvarvarande svamp i marken (sporer, mycel), via infekterade kvarlämnade knölar eller via sporer 
som sprids med vinden (Andersson & Sandström 2000). Av detta framgår att sjukdomens 
utbredning inte torde begränsas av geografiska avstånd utan av gynnsamt klimat och tillgång på 
värdväxter. Olika stammar, eller parningstyper, är olika aggressiva och har olika krav, vilket 
komplicerar bilden ytterligare (Andersson & Sandström 2000, Cooke et al. 2006, Andrivon et al. 
2007, Roos et al. 2011, Gisi et al. 2011). Hög fuktighet och temperaturer mellan ca 7°C och 
27°C nämns som fördelaktigt för svampen av Petzoldt & Seaman (2006), med temperaturer som 
förefaller baserade främst på en sextio år gammal studie (Wallin & Waggoner 1950). 
 
Carter et al. (1996) undersökte hur projicerade klimatändringar skulle kunna påverka olika 
aspekter av finskt lantbruk och kunde bl.a. konstatera att potatisbladmögel kan förväntas öka i 
alla regioner år 2050 jämfört med perioden 1961-1990. Historiska data under en 50-årsperiod 
användes av Baker et al. (2004, 2005) för att analysera angrepp i förhållande till klimatfaktorer i 
norra USA. Man konstaterade att höjd temperatur och högre fuktighet (längre perioder med över 
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80% relativ luftfuktighet) hade gynnat sjukdomen och att problemen kommer att öka om 
klimatförändringarna fortsätter. Liknande studier har gjorts för finska förhållanden med data som 
går tillbaka till 1933 (Hannukkala et al. 2007). Det har gjorts flera andra studier där man använt 
längre tidsserier för att i första hand kunna beskriva och förutse angrepp i ett kortare perspektiv 
(t.ex. Johnson et al. 1998, Andrade-Piedra et al. 2005)  
 
Flera översiktsartiklar med bredare perspektiv behandlar också potatisbladmögel, t.ex. Coakley 
et al. (1999) och Petzoldt & Seaman (2006). Bourgeois et al. (2004) utvärderade flera olika då 
existerande matematiska modeller med hänseende till deras användbarhet för att förutse framtida 
förekomst av olika växtsjukdomar, bl.a. potatisbladmögel. Slutsatsen var att modellerna måste 
uppdateras både när det gäller att uttrycka biologiska faktorer matematiskt och i själva 
modellerna. I en nyare översikt av hur klimatförändringar kan påverka lantbruket ur flera 
aspekter (Reynolds 2010), behandlar Legrève & Duveiller (2010) olika växtsjukdomar, bl.a. 
potatisbladmögel. I en nyligen publicerad artikel (Roos et al. 2011) diskuteras konsekvenser av 
varmare klimat för några viktiga sjukdomar och insekter i Sverige, däribland potatisbladmögel. 
Komplexiteten när det gäller att förstå hur klimatet påverkar växtsjukdomar har analyserats och 
sammanfattats av Garrett et al. (2011). Det ökande behovet av kemisk bekämpning p.g.a. längre 
”infektionssäsong” och i brist på alternativ diskuteras i flera artiklar, vissa baserade på modeller 
och utredningar (Kaukoranta, 1996, Hijmans et al. 2000, Hannukkala et al. 2007, Legrève & 
Duveiller 2010, Wivstad 2010, Roos et al. 2011). 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att mycket är känt om denna välstuderade skadegörare och 
när det gäller förändring av angrepp i framtiden hänger mycket på hur fuktigheten blir. Blir det 
varmare, men torrare, under växtsäsongen behöver inte angreppen bli större än idag. 
 
 
5.2 Oljeväxter, främst höstraps 
 
5.2.1 ”Stor stamvivel” (Ceutorhynchus napi), Coleoptera: Curculionidae (vivlar) 
Flera vivlar inom släktet Ceutorhynchus lever på oljeväxter, men orsakar i allmänhet ingen eller 
endast liten ekonomisk skada (Ekbom 1996, Stephansson & Åhman 1998). På kontinenten finns 
en art, C. napi (stor stamvivel), som åstadkommer större skada (Berg 2009). I Frankrike 
uppträder arten i slutet av september, lägger ägg i plantan under hösten och om vintern är mild. 
Larverna kläcks och äter i plantan under vintern (Anon. 2009). Den vetenskapliga litteraturen är 
emellertid mycket begränsad och några slutsatser om artens eventuella expansion till Nordeuropa 
kan inte dras. 
 
5.2.2 Rapsbagge (Meligethes aeneus), Coleoptera: Nitidulidae (glansbaggar) 
Rapsbaggen förekommer i Europa, västra Asien och Nordafrika och är skadegörare på framför 
allt raps (Berim 2011). Den övervintrar som adult i förnan och blir aktiv på våren då den flyger 
in i oljeväxtfält då temperaturen är 14-15°C och ca 240 DD ackumulerats (Berim 2011). Ägg 
läggs i blomknopparna och larverna så väl som de vuxna djuren äter pollen (Nilsson 1995). 
Optimal temperatur och fuktighet för utveckling uppges vara 21-26°C och 70-80% relativ 
luftfuktighet och upp till tre generationer per år förekommer inom utbredningsområdet (Berim 
2011, INRA 2011). Arten har god spridningsförmåga och kan tillryggalägga upp till 5 km per 
dygn (Nilsson 1995). 



24 
 

Få studier med direkt relevans för rapsbaggens klimatkrav har gjorts. En färsk studie av Hiiesaar 
et al. (2011) undersökte köldtoleransen (super cooling point) för olika stadier för att belysa 
vintertemperaturens potentiella påverkan på överlevnaden.  
 
Trots att rapsbaggen är en betydelsefull skadegörare i oljeväxter är litteraturen om den mycket 
begränsad. Detta gäller framförallt publikationer ämnade för ett internationellt forum, där det är 
svårt att hitta nyare artiklar som behandlar artens krav, utbredning och eventuella expansion. 
Sannolikt finns uppgifter om mycket av detta i regionala eller nationella rapporter som inte 
omfattas av de vetenskapliga publikationsdatabaserna. 
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5.3.1 Majsmott (Ostrinia nubilalis) Lepidoptera: Crambidae (mottfjärilar) 
Majsmottet är för närvarande den viktigaste skadegöraren på majs i Europa (Meissle et al. 2010). 
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Europa är koncentrerad till de södra och centrala delarna, där majs odlas i stor skala. I USA kan 
den producera upp till fyra generationer per år, medan endast två generationer har observerats i 
Europa. Arten existerar i två distinkta raser som livnär sig på olika värdväxter och dessutom 
använder olika sexualferomoner vid partnersök (Klun et al. 1973). Endast en av raserna är 
skadegörare på majs, medan den andra lever på andra växter bl.a. gråbo (Artemisia vulgaris). 
Tidigare har endast ströfynd av majsmottet rapporterats i Sverige, men under de senaste åren har en 
ökning av antalet observationer skett (www.artportalen.se). Genetiska analyser av 12 individer 
insamlade i södra Sverige 2010-2011 visade att samtliga tillhörde den ras som livnär sig på majs 
(Lehmhus et al. 2012).  
 
Temperaturen är den mest kritiska faktorn för majsmottets utveckling, även om andra faktorer 
också är viktiga. Ellsworth et al. (1989) analyserade majsmottets utveckling på majsplantor som 
odlats i olika fuktighet och temperatur. Resultaten visade att majsplantor kan behålla en hög 
vattenkoncentration inne i stjälken även vid hög torkstress. Eftersom majsmottlarven är skyddad 
från den externa miljön inne i stjälken är den i stort sett okänslig för torka, medan majsplantan den 
lever på drabbas mycket hårdare av torkstress. Många studier har gjorts, med varierande grad av 
precision, när det gäller effekten av ackumulerad temperatur på majsmottets fenologi (DuRant 
1990) och många olika modeller för att förutspå artens fenologi har testats mot data från 
experiment i laboratorier och i fält (Got et al. 1997). De flesta studier är gjorda av amerikanska 
forskarteam, men kunskapen bör kunna tillämpas även för europeiska förhållanden. När det gäller 
artens potential som framtida skadegörare på majs i Sverige kan vi ta lärdom av de studier som 
gjorts vid nordgränsen av dess utbredning i Nordamerika. Arten har nyligen etablerat sig i 
provinsen Alberta i Kanada (Kelker et al. 1990) och en temperaturmodell med 10°C som 
tröskelvärde för utveckling förutspådde kläckning av fjärilar 145 DD efter förpuppning, vilket 
korrelerade väl med fältdata (Kelker et al. 1990). 
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Publicerade modelleringsstudier där man försökt förutspå majsmottets framtida utbredning i 
Centraleuropa har inkluderat olika scenarier av klimatförändring, t.ex. olika utsläppsnivåer av 
växthusgaser (Trnka et al. 2007, Kocmánkova et al. 2011). Dessa modeller förutspår att det 
framtida klimatet kommer att gynna arten både när det gäller dess utbredning och antalet 
populationer som producerar en extra generation per år. Som nämnts tidigare i texten så kommer 
en förutspådd ökning av medeltemperaturen med ett par grader att medföra att majsmottets 
utbredning norrut utvidgas med upp till 122 mil, samt att ytterligare en generation utvecklas per år 
i artens nuvarande utbredningsområde (Porter et al. 1991). Eftersom majs i framtiden med stor 
sannolikhet kommer att ersätta vall och traditionella sädesslag, t.ex. vete och råg, i många delar av 
Europa, kommer detta att ytterligare gynna majsmottet. Enligt studien av Kocmánkova et al. 
(2011) kommer områden som drabbas av en andra generation av arten att öka med upp till 60% till 
år 2050. 
 
Genetiskt modifierad majs med inbyggd resistens mot majsmott används numera i stor skala 
globalt. En gen som tillförts växten från bakterien Bacillus thuringiensis (Bt) utsöndrar ett ämne 
som är giftigt för mottet. Under 2009 användes i USA Bt-majs på över 22 miljoner hektar, vilket 
motsvarade 63% av den totala ytan för majsodling i landet (Hutchison et al. 2010). Analyser har 
visat att skadorna från majsmottet har reducerats inte bara i fält med Bt-majs utan även i fält där 
traditionell, icke-modifierad majs odlats (Hutchison et al. 2010). I Europa odlas Bt-majs 
fortfarande i mycket begränsad skala. I Spanien har dock Bt-majs odlats i större skala sedan 1998, 
och nyligen gjordes den första stora utvärderingen av denna strategi, som visade att det är 
ekonomiskt mer lönsamt att odla den genetiskt modifierade majsen jämfört med den 
konventionella majsen (Gómez-Barbero et al. 2008). Utsädet är visserligen dyrare för Bt-majs, 
men i gengäld är kostnaderna för bekämpningsmedel lägre då Bt-majs odlas. 
 
5.3.2 Majsrotbagge (Diabrotica virgifera virgifera) Coleoptera: Chrysomelidae 
Majsrotbaggen är den viktigaste skadegöraren på majs i Nordamerika, där den har sitt ursprung, 
och arten har potential att bli en stor skadegörare även i Europa. Skadorna sker genom att 
larverna äter på majsrötterna, medan den fullbildade skalbaggen lever på bladen och kolvarnas 
fina märkeshår. Meinke et al. (2009) ger en detaljerad beskrivning av majsrotbaggens biologi 
och populationsdynamik. Arten har en generation per år. Äggläggningen sker i juli-september 
och efter ett par veckor avstannar utvecklingen som återupptas följande vår. Diapausens längd är 
ca 80-160 dagar och varierar både mellan och inom populationer. Äggens utveckling tar fart när 
marktemperaturen överstiger 11°C. Laboratorieförsök har visat att äggens fortsatta utveckling till 
kläckning varierar mycket beroende vilken population som studeras och tar 14-50 dagar. 
Utvecklingen från larv till fullvuxen individ tar normalt 20-45 dagar vid 18-30°C (Jackson & 
Elliot 1988). 
 
Majsrotbaggen observerades för första gången i Europa vid Belgrads flygplats 1992 (Meinke et 
al. 2009). Observationen indikerade att den långväga spridningen skett med flygtrafiken och 
denna hypotes har stärkts eftersom arten sedan dess upptäckts nära flygplatser i flera andra 
Europeiska länder. Utbredningens kärnområde är det s.k. Alföld-området, vilket innefattar 
slättområden i Ungern, Slovakien, Ukraina, Rumänien, Serbien och Kroatien. Spridningen har 
gått stötvis med en medelhastighet på 30-40 km/år (Hemerik et al. 2004) men med stor variation 
i spridningshastighet mellan år (1-80 km/år). Isolerade utbrott utanför kärnområdet har på senare 
år skett i bl.a. Italien, Frankrike, England och Tyskland (Meinke et al. 2009). Efter att 
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majsrotbaggen under sommaren 2010 upptäckts i västra Tyskland på gränsen till Nederländerna 
initierades ett omfattande program för att påvisa förekomst av arten i Nederländerna. Hundratals 
feromonbetade fällor placerades ut i högriskzoner, t.ex. flygplatser och militärbaser, men inga 
fynd av arten observerades (personlig kommunikation, Jordbruksverket). Södra Polen verkar för 
tillfället utgöra nordgränsen för majsrotbaggen i Europa och arten har inte upptäckts i Sverige 
vid de inventeringar som genomförts sedan 2004. 
 
För att kunna utvärdera hur väl majsrotbaggen kommer att anpassa sig till framtidens klimat och 
möjligheten att expandera dess utbredning i Europa är det viktigt att få information om varifrån 
de introducerade populationerna härstammar och hur bra spridningsförmåga arten har. Genetiska 
studier av populationer från Europa och Nordamerika (Miller et al. 2005, Ciosi et al. 2008) har 
visat att direkt introduktion av majsrotbaggen från Nordamerika till Europa har skett vid minst 
tre tillfällen, och att introduktioner från kärnområdet i Central- och Östeuropa till andra delar av 
kontinenten också skett. På sajten www.eppo.org finns information om artens spridningshistoria i 
Europa samt länkar till utbredningskartor för både Europa och Nordamerika. När det gäller 
artens spridningsförmåga finns få studier tillgängliga. Experiment har utförts i Ungern, där flera 
tusen märkta individer släpptes ut och deras spridningsmönster analyserades med hjälp av 
passiva gulfällor och aktiva feromonfällor (Carrasco et al. 2010c). Modellering av fångstdata 
från dessa försök visade att hälften av individerna hade spridit sig 100-400 m och att en procent 
av individerna spridit sig 800-8000 m efter endast en dag. 
 
Det framtida klimatet är en viktig faktor när det gäller risken för etablering av majsrotbaggen i 
olika delar av Europa. Aragón et al. (2010) studerade vilka områden i Europa som har 
jämförbara klimatförhållanden med det naturliga utbredningsområdet för majsrotbaggen i 
Nordamerika för att förutspå vilka områden som löper stor risk att invaderas av arten och 
tröskelmodeller användes för olika fysiologiska parametrar hos arten för att se var den klarar sig. 
Metoden tillämpades sedan genom att analysera risken för etablering som en funktion av 
proportionen yta för majsodling i de olika europeiska länderna. Enligt denna studie hamnar 
Sverige i lågriskzonen för etablering av majsrotbaggen inom överskådlig tid. Samma slutsats kan 
dras av studien av Hemerik et al. (2004) som använde temperaturdata och information om de 
olika temperaturberoende utvecklingsstadierna för arten för att förutspå var den kan etablera sig i 
Europa. Modellen indikerade att etablering inte kan ske norr om 55:e breddgraden, vilket skulle 
betyda att arten kan bli en potentiell skadegörare i södra Danmark men ej i Sverige. 
 
Vissa populationer av majsrotbaggen har utvecklat resistens mot bekämpningsmedel (Meihls et al. 
2008, Ciosi et al. 2009) och andra metoder för att reducera artens skadeverkningar, t.ex. roterande 
växtföljd, är inte längre lika effektiva som tidigare (Levine et al. 2002). Om sådana populationer 
etablerar sig i Europa så finns risken att användningen av bekämpningsmedel kommer att öka för 
att reducera skadeverkningarna av de vuxna skalbaggarna och man måste även bryta den 
lönsamma monokulturen av majs med nya grödor i växtföljden. Hos vissa majssorter frigörs 
substansen beta-karyofyllen när de attackeras av majsrotbaggen, och detta ämne attraherar 
nematoden Heterorhabditis megidis som dödar skadegörarens larver. Förädlade majssorter har 
förlorat denna kemiska försvarsmekanism, men nyligen publicerades en studie (Degenhardt et al. 
2009) där man introducerat genen för produktion av substansen i konventionell majs. Möjligen 
skulle denna upptäckt kunna leda till en ny typ av biologisk bekämpning av majsrotbaggen, men 
ytterligare studier krävs för att kunna utvärdera metodens effektivitet mot arten. 
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5.4 Stråsäd 
 
5.4.1 Havrebladlus (Rhopalosiphum padi) Hemiptera: Aphididae (bladlöss) 
Havrebladlusen är en mycket betydelsefull skadegörare i Sverige, framförallt i vårstråsäd (havre, 
korn och vete). Den orsakar framförallt direkta skador genom att suga växtsaft men ibland även 
indirekta genom att sprida olika typer av virus, i Sverige framförallt rödsotvirus. Havrebladlusens 
livscykel är komplex. Den övervintrar som ägg på hägg (Prunus padus) och nästföljande vår 
utvecklas 2-3 generationer bladlöss varefter vingade löss migrerar ut till vårsäden (Wiktelius 
1992). Förekomst och angrepp av havrebladlöss varierar mycket mellan år och område. Under år 
med starka angrepp i vårsäden kan skörden reduceras med upp till 50% i vissa fält (Eckersten et al. 
2008), medan skadorna kan vara försumbara under andra år och i andra områden. Denna stora 
variation hänger samman med hur många individer som övervintrar samt hur gynnsamma 
väderleksförhållandena är vid migrationen ut till vårsäden, vilket sker under maj-juni. Om det 
förekommer rikligt med ägg på vintervärden innebär det med stor sannolikhet att stora mängder 
vingade bladlöss kommer att migrera under vår och försommar, vilket medför ökad risk för 
angrepp i vårsäden. Bladlössens migration från vintervärden är dock starkt korrelerad med vädret. 
Vanligtvis sker vårmigrationen i slutet av maj eller början av juni, men under kalla vårar sker 
utflygningen senare och vid temperaturer under 12-14°C sker ingen nämnvärd migration av 
havrebladlöss och därmed är risken för angrepp i vårsäden liten (Sigvald 2007).  
 
Vissa år förekommer även betydande inflöde av havrebladlöss från Baltikum och nordvästra 
Ryssland, vilka kan orsaka mycket svåra angrepp. Detta skedde exempelvis 2002 då stora mängder 
havrebladlöss via östliga vindar fördes till framförallt de östra delarna av Sverige, vilket orsakade 
stora angrepp och över 70% av vårsädesarealen fick behandlas detta år för att reducera 
skördeförlusterna (Eckersten et al. 2008). 
 
Mycket forskning har fokuserat på bladlössens populations- och migrationsbiologi, och sedan 
1980-talet har man utvecklat olika modeller för att förutspå deras populationsdynamik och 
skadepotential (t.ex. Hansen 2006). Sammantaget visar dessa modeller att tiden för migrationen ut 
till vårsäden är den enskilt viktigaste faktorn för att förutspå populationens senare tillväxt och 
sannolikhet för stora angrepp. Fångst av bladlöss med sugfällor har fungerat som underlag för 
många av dessa uppskattningar. Sådana studier har exempelvis visat ett relativt starkt samband 
mellan höstmigrationen och den efterföljande vårmigrationen hos havrebladlusen (Sigvald 2011). 
Samma metod har även visat ett starkt samband mellan vårmigrationen och angreppen senare 
under säsongen. Tidpunkten för vårmigrationen styrs framförallt av temperaturen, solstrålningen 
och vindstyrkan (Klueken et al. 2009). 
 
Havrebladlusen liksom många andra bladlusarter kommer att gynnas av ett varmare klimat, med 
flera generationer per år, ökad vind-relaterad spridning och större sannolikhet att överleva vintern 
(Harrington 2002). Dessutom kommer havrebladlusen förmodligen att kunna övervintra utan att 
genomgå äggstadiet, vilket påskyndar dess utveckling i förhållande till värdväxten vilket ökar 
risken för angrepp. Arten kommer att få en större betydelse som direktskadegörare och medverkar 
dessutom till ökad spridning av virussjukdomar i stråsäd. Generellt kommer problem med direkta 
såväl som indirekta skador från bladlöss att öka mest i södra och mellersta delarna av landet. 
Fångst med sugfällor i England har visat att ju mildare vintern varit desto tidigare startar 
vårmigrationen av bladlöss (Harrington 2002). Detta medför ökande angrepp om inte vårsådden 



28 
 

tidigareläggs. Under de senaste 20 åren har standardiserad sugfällefångst utförs även i Sverige 
(Eckersten et al. 2008). 
 
5.4.2 Russian wheat aphid (Diuraphis noxia) Hemiptera: Aphididae 
Denna bladlusart har i modern tid snabbt expanderat från sitt ursprungsområde i Väst- och 
Centralasien och är numera en av de värsta skadegörarna globalt på vete och korn. Den 
upptäcktes i USA 1986 och har sedan dess orsakat skördeförluster på över en miljard dollar. 
Genetiska analyser har visat att arten har invaderat Nordamerika i två omgångar (Liu et al. 
2010). I Europa har dess utbredning skett från sydost (Starý 1999) och expansionen har gått via 
Serbien, Ungern och Tjeckien (Starý 1999). De första fynden av arten i Polen och Tyskland, 
vilket utgör den nordligaste delen av utbredningsområdet, var 1996 respektive 2000 (Starý 
2003). Många studier har analyserat hur klimatfaktorer påverkar livshistorie-karaktärer hos arten 
(summerat i Merill et al. 2009) och modelleringar har utförts för att studera artens 
populationstillväxt (Ma & Bechinski 2008). Dessutom har modeller byggts för att förutspå 
förekomst av arten via habitat- och klimatdata (Ulrichs & Hopper 2008). Meta-analyser har 
använts för att utveckla funktioner för hur temperatur påverkar bl.a. livslängd och fekunditet hos 
arten (Merill et al. 2009). Ett alarm-feromon har identifierats hos arten och denna substans skulle 
möjligen kunna användas vid bekämpning (Shah et al. 1999). 
 
 
5.5 Fiender och konkurrenter till pollinatörer: bin (Apis) och humlor (Bombus) 
Olika pollinatörer, särskilt bin och humlor, är viktiga för en lång rad grödor inom jordbruk och 
trädgårdsnäring och bidrar till viktiga s.k. ekosystemtjänster (Allsopp et al. 2008). Gallai et al. 
(2009) beräknade det globala värdet av pollination till 153 miljarder €. Samtidigt är dessa 
insekter både utsatta och känsliga för en lång rad faktorer och under senare år har ”bidöden” 
orsakat bortfall av ett stort antal bisamhällen, främst i Nordamerika. Det har också noterats att 
spridning, möjligen klimatpåverkad, av främmande arter/underarter har fått negativa 
konsekvenser för dessa nyttoinsekter (Rasplus et al. 2010). 
 
Handel med bin och humlor och spridning på annat sätt kan leda till att populationer från olika 
regioner korsats med varandra (De La Rùa et al. 2002, Jensen et al. 2005, Kanbe et al. 2008), 
eller löper risk att beblandas i framtiden (Ings et al. 2005, 2006). Konsekvenserna av detta är i 
huvudsak okända, men stor risk finns att reproduktionen påverkas negativt (Kanbe et al. 2008). 
Likaså kan främmade arter konkurrera med etablerade arter när det gäller föda, boplatser etc. 
(Goulson 2003). Ytterligare ett hot utgörs av den asiatiska getingen (Vespa velutina nigrothorax) 
som i huvudsak lever av tambin. Den finns redan i Frankrike och kan förväntas expandera 
(Villemant et al. 2010). 
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6 Diskussion 
 
 
6.1 Kunskap och brist på kunskap 
Tidigare skördeutfall formar ramarna för den erfarenhetsbaserade kunskapen, som därmed 
begränsas av hur pass väl man känner till olika kombinationer av väderlek, gröda och förekomst 
av skadegörare. Det är ett problem, framför allt i perspektivet av klimatförändring, eftersom det 
kan leda till planeringsmisstag och därmed att skörden blir lägre än förväntat.  
 
Processförståelse för hur väderlek, gröda och skadegörare interagerar ökar möjligheten till att 
förutsäga hur klimatförändring kan komma att påverka olika risker. Ekosystemmodeller och data 
från klimatmodeller utgör viktiga verktyg för att kvantifiera klimatförändringssignalen. Alla 
modeller har sin bakgrund i form av ursprunglig frågeställning, institutionsexpertis, finansiär, 
dåvarande kunskapsnivå och modelleringsverktyg (Colbach 2010). Innan man börjar använda en 
tidigare publicerad modell, måste man fundera kring om den passar det syfte man har. Kanske 
behöver modellen uppdateras? Exempelvis har modeller vanligen arbetat med klimatdata i form 
av månadsmedelvärden, med små möjligheter att fånga väderleksextremer. Först under de 
senaste 10 åren har det blivit allt vanligare att man kan fånga den detaljnivån, som kan vara väl 
så viktig för att bedöma risken för skador.  
 
Utifrån vår sammanställning av publicerade vetenskapliga rapporter drar vi slutsatserna att: 

- det finns både empiriska och processbaserade modeller för flertalet grödor och de 
ekonomiskt viktigaste skadegörarna 

- för skadegörare är modellering av klimatrelaterad fenologi och utbredning vanligare än 
modellering av populationsdynamik och skaderisk 

- endast ett fåtal modelleringsstudier belyser interaktionen mellan gröda och skadegörare, 
och det saknas ofta information om hur skaderisken påverkas av anpassning till lokala 
förhållanden, väderleksextremer, predatorer och parasiter 

- endast ett fåtal studier analyserar beslutssituationer, och hitintills har ingen studie använt 
den kunskap kring sannolikhet och osäkerhet i utfallet som följer med 
klimatprojektionerna  

- samlad och likvärdig information för potentiellt viktiga grödor och skadegörare i Sverige 
behövs för att kommunicera kunskap kring klimatförändringseffekter och för att få en 
helhetsbild av anpassningsutrymmet 

- modellutveckling bör bedrivas i dialog mellan forskare och olika aktörer inom 
jordbrukssektorn för att öka användbarheten av den information som tas fram. 
 

6.2 Förslag för att arbeta vidare med dessa frågeställningar  
Den framtida utbredningen av grödor och sortval i Sverige kommer att bestämmas av flera olika 
faktorer. Förändringar i klimat påverkar tillgängligheten av resurser för tillväxt, och en 
temperaturhöjning kommer att förlänga växtsäsongen och potentiellt öka 
assimileringshastigheten. Samtidigt påverkas den fenologiska utvecklingen, vilket förkortar tiden 
mellan sådd och skörd. Ändrad vattentillgång, förekomst av ogräs och skadegörare kommer 
också att påverkas av en klimatförändring, och påverka skörden. Hitintills har endast ett fåtal 
studier av framtida förutsägningar för jordbruk i Sverige publicerats. Dessa studier fokuserar på 
specifika grödor, såsom vete och majs, för ett begränsat antal platser. Studier av förändring i 
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utbredning av grödor har gjorts på en europeisk skala, men dessa är relativt allmänna i sin 
beskrivning. 
 
Samlad och likvärdig information för potentiellt viktiga grödor och skadegörare i Sverige behövs 
för att kommunicera kunskap kring klimatförändringseffekter och för att få en helhetsbild av 
anpassningsutrymmet. I synnerhet bör uppmärksamhet riktas mot grödor som har sina nordliga 
gränser i centrala Europa eller södra Sverige, som t.ex. majs (Eckersten et al. 2010), då de har 
potential att odlas längre norrut i ett varmare klimat.  
 
För att kunna göra framtidsprojektioner av förutsättningarna för olika jordbruksgrödor bör 
processbaserade modeller användas. De ger en bättre presentation av vår förståelse för hur växter 
och grödor fungerar, och är bättre på att fånga det komplexa samspelet mellan olika faktorer än 
empiriska modeller. För att välja modeller och parametrar för grödor i Sverige kan urvalet i 
tabell 1 vara en utgångspunkt. Däremot bör noteras att listan över modeller härstammar från 
studier som utförts i olika regioner och klimatregimer. Vissa kan vara direkt användbara för 
Sverige, medan andra behöver justeras för att passa de grödor som är eller kan komma att bli 
odlade under svenska förhållanden. Dessutom kan i några fall odlingsåtgärderna (t.ex. 
säsongsanpassning) vara för olik Sveriges, vilket i så fall kräver att modellen delvis skrivs om. 
Det är utanför den här rapportens begränsningar att räkna upp detta för varje gröda och 
applikation, och det borde snarare vara ett beslut av den som utför en studie efter att noggrant ha 
studerat de befintliga fallen. För varje gröda behövs också en modellbeskrivning av de viktigaste 
skadegörarna, och hur de kommer att påverkas vid klimatförändring. I den här rapporten finns 
olika modellkoncept beskrivna i avsnitt 4, och skadegörare som bedöms som viktiga i ett 
framtida klimat finns upptagna i avsnitt 5.  
 
6.2.1 Avnämardialog 
Modellutveckling bör bedrivas i dialog mellan forskare och olika aktörer inom jordbrukssektorn 
för att öka användbarheten av den information som tas fram. Med hjälp av modellering kan man 
belysa målkonflikter, fundera kring hur olika målsättningar ska värderas och optimeras i relation 
till varandra, och synliggöra hur man ser på riskändring i samband med klimatförändring. Nedan 
följer några exempel på frågor att arbeta med i en avnämardialog: 
- Vilken är den övergripande målsättningen (policyn)?  
- Finns det någon konflikt mellan produktion, miljömål och ekonomi? 
- Bör försiktighetsprincipen tillämpas när det gäller a) bekämpning av nya allvarliga 

skadegörare, b) tidpunkt för introduktion av ny gröda, c) bevarande av ekosystemtjänster?  
- Hur snabbt kan man ändra produktionsinriktning (även för annuella grödor är 

investeringshorisonten för kunskap och maskiner långsiktig)? 
- Kan dokumentationen av skadegörare och insamling av fenologiska data förbättras för att 

kunna utveckla och utvärdera modellerna? 
 
6.2.2 Modellutvecklingsarbete 
I detta stycke ger vi lite kort konkreta förslag på hur man kan gå tillväga för att ta fram kunskap 
för att få ett samlat grepp om klimatförändringseffekter och anpassningspotential inom 
jordbruket.  
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Genom att arbeta med en ekosystemmodell som ramverk för att beskriva olika grödor och 
skadegörare går det att belysa komplexa ekosysteminteraktioner och kritiska kunskapsluckor. 
Inom ramen för det strategiska forskningsområdet Biodiversitet och ekosystemtjänster i ett 
föränderligt klimat (BECC) pågår arbete med parameterisering av grödor där man använder sig 
av ekosystemmodellen LPJ-GUESS (Smith et al. 2001). Olika sorter av samma gröda kan 
hanteras genom parameterjustering, men det kräver att skillnaden mellan de olika sorterna är 
tydligt dokumenterad. Konkurrens från ogräs går att modellera, men effekten av näringstillgång 
kan (för närvarande) inte simuleras särskilt bra.  
 
Ekosystemmodellen kan hantera olika typer av abiotisk och biotisk skada. Det finns dock inga 
generaliserbara samband mellan förekomsten av en vegetationstyp och risken för angrepp av 
skadegörare, utan kunskap kring grödans motståndskraft, skadegörarens populationsdynamik och 
eventuella ekosysteminteraktioner behöver tas fram. Frågan relaterar till graden av heterogenitet 
i landskapet, och ev. till modellering av spridning och förekomst av naturliga fiender. Vanligen 
utvecklas och testas en separat modell för skadegöraren, som sedan kan implementeras i en 
ekosystemmodell. I figur 3 och 4 ges ett exempel från pågående arbete med modellering av hur 
koloradoskalbaggen påverkas av ett varmare klimat. 
 
Ekosystemmodellen drivs av dagliga data från klimatmodeller, vanligen med en rumslig 
upplösning på 50x50 km, alternativt 25x25 km. För Europa finns för närvarande 
klimatprojektioner som tidsmässigt sträcker sig från år 1950 till 2100 (Kjellström et al. 2011). 
Det är viktigt att i modellsimuleringarna använda sig av den kunskap kring sannolikhet och 
osäkerhet i utfallet som följer med klimatprojektionerna. Det betyder bl.a. att man bör analysera 
mellanårsvariationen och studera betydelsen av extrema väderlekshändelser, snarare än att 
fokusera på ett medelklimat. Effektstudier som använder sig av en ensemble-analys (d.v.s. data 
från flera olika klimatmodeller) ger ett robustare beslutsunderlag än studier som endast använder 
sig av data från en enstaka klimatmodell. Exempelvis har en ensemble-analys visat sig ge stort 
mervärde vad det gäller geografisk utbredning och voltinism av skadeinsekter, samt utvärdering 
av risken för frostskador (Jönsson & Bärring 2011a,b).  
 

Målsättningen med ovanstående angreppssätt är att få fram tillförlitliga resultat som visar på 
klimatets betydelse för 1) produktionen av olika grödor, 2) risken för angrepp av skadegörare, 3) 
sannolikhet för att skadeutlösande händelse inträffar, 4) analys av olika policy-alternativ och 
riskhanteringsstrategier, för att studera om man genom rekommendationer kan minska risken för 
produktionsförluster. 
 

  



32 
 

 

 
Temp-
eratur 

summa 
1 E-OBS 1975-2000 2 A1B 1975-2000 3 A1B 2001-2025 4 A1B 2026-2050 

fö
rs

ta
 g

en
er

at
io

ne
n A 

300 DD 
(+10oC) 

    

B 
300 DD 
(+12oC) 

    

an
dr

a 
ge

ne
ra

tio
ne

n C 
300 DD 
(+10oC) 

    

D 
300 DD 
(+12oC) 

    
Legend 
antal år   

Figur 3: Modellberäkning av antalet år som uppfyller temperaturkraven för att koloradoskalbaggen ska kunna 
utveckla minst en resp. två generationer. För att illustrera betydelsen av kunskapsosäkerhet kring 
koloradoskalbaggens temperaturkrav för utveckling från ägg till skalbagge visar rad A och C beräkningar med en 
temperatursumma på 300 DD och ett tröskelvärde på +10oC (Ooperi & Jolma, 2009), och rad B och D beräkningar 
med +12oC som tröskelvärde (Sutherst et al. 1991). Den första kolumnen med kartor visar beräkningar baserade på 
griddade temperaturobservationer (E-OBS). Kolumn två visar beräkningar för samma tidsperiod med data från 
klimatmodellen RCA3-ECHAM5, scenario A1B. En jämförelse mellan kolumn ett och två indikerar att simulerad 
temperatur är något lägre än observerad. Kolumn tre och fyra visar framtidsprojektioner för perioderna 2001-2025 
och 2026-2050, och ger en indikation på klimatförändringssignalen. Modellkörningar med data från flera 
klimatmodeller behövs för att få ett robustare underlag. 

 
Figur 4: Koloradoskalbaggen påverkas av 
temperatur och dagslängd. Vintervila kan initieras 
när dagarna blir kortare. Ett tröskelvärde på 15 
timmar finns angivet i litteraturen (Sutherst et al. 
1991), men kunskap kring lokal anpassning saknas. 
Genom modellering kan man belysa kunskapsbrist 
och ta fram underlag för experimentella studier. 
Kartan visar våra beräkningar av kritisk dagslängd, 
baserade på ett teoretisk antagande: Endast individer 
som får avkommor som hinner utvecklas under året 
kan överleva vintern, och därmed bidra till 
populationens fortlevnad. Resultaten indikerar att 
beräknad förekomst av en andra generation (figur 3) 
kan vara något underskattad i Centraleuropa.  
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Figur 4: Koloradoskalbaggen påverkas av 
temperatur och dagslängd. Vintervila kan initieras 
när dagarna blir kortare. Ett tröskelvärde på 15 
timmar finns angivet i litteraturen (Sutherst et al. 
1991), men kunskap kring lokal anpassning saknas. 
Genom modellering kan man belysa kunskapsbrist 
och ta fram underlag för experimentella studier. 
Kartan visar våra beräkningar av kritisk dagslängd, 
baserade på ett teoretisk antagande: Endast individer 
som får avkommor som hinner utvecklas under året 
kan överleva vintern, och därmed bidra till 
populationens fortlevnad. Resultaten indikerar att 
beräknad förekomst av en andra generation (figur 3) 
kan vara något underskattad i Centraleuropa.  

33 
 

7 Tack 
Denna studie har utförts inom ramen för det strategiska forskningsområdet Biodiversitet och 
ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat (BECC). Klimatdata för modellberäkningar är 
hämtade från EU-FP6 projektet ENSEMBLES (http://www.ensembles-eu.org), och ECA&D 
projektet (http://eca.knmi.nl). Rapporten har tagits fram på uppdrag av Jordbruksverket. 
 
 
  



34 
 

8 Referenser 
Adam M. Van Bussel L.G.J., Leffelaar P.A., Van Keulen H. and Ewert F., 2011. Effects of 

modelling detail on simulated potential crop yields under a wide range of climatic 
conditions. Ecological Modelling. 222:131-143. 

Allsopp M.H., de Lange W.J. and Veldtman R., 2008. Valuing Insect Pollination Services with 
Cost of Replacement. PLoS ONE 3(9): e3128. doi:10.1371/journal.pone.0003128 

Alykohin A.V. and Ferro D.N., 1999. Reproduction and dispersal of summer-generation 
Colorado potato beetle (Coloptera: Chrysomelidae). Environ. Entomol. 28:425-430. 

Andersson B. and Sandström M., 2000. Bladmögel och brunröta på potatis. Faktablad om 
växtskydd, Jordbruk 39J, SLU Publikationstjänst, Uppsala. 

Anderson P.K., Cunningham A.A., Patel N.G., Morales F.J., Epstein P.R. and Daszak P., 2004. 
Emerging infectious diseases of plants: pathogen pollution, climate change and 
agrotechnology drivers. Trends Ecol. Ev. 19:535-544.  

Andrade-Piedra J.L., Forbes G.A., Shtienberg D., Grünwald N.J., Chacón M.G., Taipe M.V., 
Hijmans R.J. and Fry W.E., 2005. Qualification of a plant disease simulation model: 
Performance of the LATEBLIGHT model across a broad range of environments. 
Phytopathology 95:1412-1422.  

Andrivon D., Andersson B., Hannukkala A., Hermansen A. and Hansen J.G., 2007. Evolving 
populations of the potato late blight pathogen Phytophthora infestans – does climate 
change matter? In: Hannukkala, A. and Segerstedt, M. (eds.) New and old pathogens of 
potato in changing climate, Proceedings of the EAPR Pathology Section seminar, 2.-6th 
of July 2007, Hattula, Finland, pp. 10-11 Agrifood Research Working papers 142. 

Anon., 2009. Oljeväxtodling i Frankrike. Linköping – Svensk Raps Meeting, January 27, 2009. 
http://www.svenskraps.se/foreningsstamma_2009/PDF/foredrag-Hebinger.pdf (besökt 
2011-05-19). 

Aragón P., Baselga A. and Lobo J.M., 2010. Global estimation of invasion risk zones for the 
western corn rootworm Diabrotica virgifera virgifera: integrating distribution models 
and physiological thresholds to assess climatic favourability. Journal of Applied Ecology 
47:1026–1035. 

Arrignon F., Deconchat M., Sarthou J.P., Balent G. and Monteil C., 2007. Modelling the 
overwintering strategy of a beneficial insect in a heterogeneous landscape using a multi-
agent system. Ecological Modelling 205:423-436. 

Baker R.H.A., Sansford C.E., Jarvis C.H., Cannona R.J.C., MacLeod A., Walters K.F.A., 2000. 
The role of climatic mapping in predicting the potential geographical distribution of non-
indigenous pests under current and future climates. Agriculture, Ecosystems and 
Environment 82:57-71. 

Baker M.B., Ferro D.N. and Porter A.H., 2001. Invasions on large and small scales: management 
of a well-established crop pest, the Colorado potato beetle. Biological Invasions 3:295–
306. 

Baker K.M., Kirk W.W., Andresen J. and Stein J.M., 2004. A problem case study: influence of 
climatic trends on late blight epidemiology in potatoes. In: Bertschinger, L and Anderson, 
J.D. (eds.) XXVI International Horticultural Congress: Sustainability of Horticultural 
Systems in the 21st Century, Toronto. ISHS Acta Horticulturae 638:37-42. 

Baker K.M., KirkW.W., Stein J.M. and Andresen J., 2005. Climatic trends and potato late blight 
risk in the Upper Great Lakes Region. HortTechnology 15:510-518. 



34 
 

8 Referenser 
Adam M. Van Bussel L.G.J., Leffelaar P.A., Van Keulen H. and Ewert F., 2011. Effects of 

modelling detail on simulated potential crop yields under a wide range of climatic 
conditions. Ecological Modelling. 222:131-143. 

Allsopp M.H., de Lange W.J. and Veldtman R., 2008. Valuing Insect Pollination Services with 
Cost of Replacement. PLoS ONE 3(9): e3128. doi:10.1371/journal.pone.0003128 

Alykohin A.V. and Ferro D.N., 1999. Reproduction and dispersal of summer-generation 
Colorado potato beetle (Coloptera: Chrysomelidae). Environ. Entomol. 28:425-430. 

Andersson B. and Sandström M., 2000. Bladmögel och brunröta på potatis. Faktablad om 
växtskydd, Jordbruk 39J, SLU Publikationstjänst, Uppsala. 

Anderson P.K., Cunningham A.A., Patel N.G., Morales F.J., Epstein P.R. and Daszak P., 2004. 
Emerging infectious diseases of plants: pathogen pollution, climate change and 
agrotechnology drivers. Trends Ecol. Ev. 19:535-544.  

Andrade-Piedra J.L., Forbes G.A., Shtienberg D., Grünwald N.J., Chacón M.G., Taipe M.V., 
Hijmans R.J. and Fry W.E., 2005. Qualification of a plant disease simulation model: 
Performance of the LATEBLIGHT model across a broad range of environments. 
Phytopathology 95:1412-1422.  

Andrivon D., Andersson B., Hannukkala A., Hermansen A. and Hansen J.G., 2007. Evolving 
populations of the potato late blight pathogen Phytophthora infestans – does climate 
change matter? In: Hannukkala, A. and Segerstedt, M. (eds.) New and old pathogens of 
potato in changing climate, Proceedings of the EAPR Pathology Section seminar, 2.-6th 
of July 2007, Hattula, Finland, pp. 10-11 Agrifood Research Working papers 142. 

Anon., 2009. Oljeväxtodling i Frankrike. Linköping – Svensk Raps Meeting, January 27, 2009. 
http://www.svenskraps.se/foreningsstamma_2009/PDF/foredrag-Hebinger.pdf (besökt 
2011-05-19). 

Aragón P., Baselga A. and Lobo J.M., 2010. Global estimation of invasion risk zones for the 
western corn rootworm Diabrotica virgifera virgifera: integrating distribution models 
and physiological thresholds to assess climatic favourability. Journal of Applied Ecology 
47:1026–1035. 

Arrignon F., Deconchat M., Sarthou J.P., Balent G. and Monteil C., 2007. Modelling the 
overwintering strategy of a beneficial insect in a heterogeneous landscape using a multi-
agent system. Ecological Modelling 205:423-436. 

Baker R.H.A., Sansford C.E., Jarvis C.H., Cannona R.J.C., MacLeod A., Walters K.F.A., 2000. 
The role of climatic mapping in predicting the potential geographical distribution of non-
indigenous pests under current and future climates. Agriculture, Ecosystems and 
Environment 82:57-71. 

Baker M.B., Ferro D.N. and Porter A.H., 2001. Invasions on large and small scales: management 
of a well-established crop pest, the Colorado potato beetle. Biological Invasions 3:295–
306. 

Baker K.M., Kirk W.W., Andresen J. and Stein J.M., 2004. A problem case study: influence of 
climatic trends on late blight epidemiology in potatoes. In: Bertschinger, L and Anderson, 
J.D. (eds.) XXVI International Horticultural Congress: Sustainability of Horticultural 
Systems in the 21st Century, Toronto. ISHS Acta Horticulturae 638:37-42. 

Baker K.M., KirkW.W., Stein J.M. and Andresen J., 2005. Climatic trends and potato late blight 
risk in the Upper Great Lakes Region. HortTechnology 15:510-518. 

35 
 

Banks J.E., Bommarco R. and Ekbom B., 2008. Population response to resource separation in 
conservation biological control. Biological Control 47:141-146. 

Baufeld P. and Enzian S., 2005. Maize growing, maize high-risk areas and potential yield losses 
due to western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera) damage in selected 
European countries. In: Kuhlmann, U. and Edwards, C.R. (eds). Western Corn 
Rootworm: Ecology and Management, pp. 285-302. Cabi Publishing, UK. 

Beest D.E.T., Paveley N.D., Shaw M.W. and van den Bosch F., 2008. Disease-weather 
relationships for powdery mildew and yellow rust on winter wheat. Phytopathology 
98:609-617. 

Berg G., 2009. Klimatförändringens inverkan på olika skadegörare. Ultuna- växtskyddsdag 30 
mars 2009. http://www.ffe.slu.se/pv/svensk/present/BergG.pdf (besökt 2011-05-19). 

Berim M.N., 2011. Meligethes aeneus F. - Rape Pollen Beetle. 
http://www.agroatlas.ru/en/content/pests/Meligethes_aeneus/ (besökt 2011-05-19) 

Blom P.E., Fleischer S.J. and Harding C.L., 2004. Modeling colonization of overwintered 
immigrant Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae). Environ. Entomol. 
33:267-274. 

Boiteau, G., 2000. Efficiency of flight interception traps for adult Colorado potato beetles 
(Coleoptera: Chrysomelidae). J. Econ. Entomol. 93:630-635. 

Boiteau G. and Coleman W., 1996. Cold tolerance in the Colorado potato beetle, Leptznotarsa 
decemlneata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae). The Canadian Entomologist 128:1087-
1099. 

Boiteau G., Alyokhin A. and Ferro D.N., 2003. The Colorado potato beetle in movement. The 
Canadian Entomologist 135:1 – 22. 

Bondeau A., Smith P.C., Zaehle S., Schphoff S., Lucht W., Cramer W., Gerten D., Lotze-Campen 
H., Müllers C., Reichstein M. and Smith B., 2007. Modelling the role of agriculture for 
the 20th century global terrestrial carbon balance. Global Change Biology. 13:679-706.  

Bouman B.A.M., Van Keulen H., Van Laar H.H. and Rabbinge R., 1996. The 'School of de Wit' 
crop growth simulation models: a pedigree and historical overview. Agricultural Systems. 
52: 171-198. 

Bourgeois G., Bourque A. and Deaudelin G., 2004. Modelling the impact of climate change on 
disease incidence: a bioclimatic challenge Can J. Plant Pathol. 26:284.290. 

Brisson N., Gar, C., Justes E., Roche R., Mary B., Ripoche D., Zimmer D., Sierra J., Bertuzzi P., 
Burger P., Bussière P., Cabidoche Y.M., Cellier P., Debaeke P., Gaudillère J.P., Hénault 
C.H., Maraux F., Seguin B. and Sinoquet H., 2003. An overview of the crop model 
STICS. European Journal of Agronomy. 18:309-332. 

CABI, 2007. Crop Protection Compendium. Wallingford, UK: CAB International. CD-ROM. 
Carrasco L.R., Baker R., MacLeod A., Knight J.D. and Mumford J.D., 2010a. Optimal and 

robust control of invasive alien species spreading in homogeneous landscapes. Journal of 
the Royal Society Interface 7:529-540. 

Carrasco L.R., Mumford J.D., MacLeod A., Knight J.D. and Baker R.H. A., 2010b. 
Comprehensive bioeconomic modelling of multiple harmful non-indigenous species. 
Ecological Economics 69:1303-1312.  

Carrasco L.R., Harwood T.D., Toepfer S., Levay N., Kiss J., Baker R.H.A., Mumford J.D. and 
Knight J.D., 2010c. Dispersal kernels of the invasive alien western corn rootworm and 
the effectiveness of buffer zones in eradication programmes in Europe. Annals of 
Applied Biology 156:63–77. 



36 
 

Carter T.R., Saarikko R.A. and Niemi K.J., 1996. Assessing the risks and uncertainties of 
regional crop potential under changing climate in Finland. Agricultural and Food Science 
in Finland, 5:329-350. 

Ceddia M.G., Heikkila J. and Peltola J., 2009. Managing invasive alien species with professional 
and hobby farmers: insights from ecological-economic modelling. Ecological Economics 
68:1366-1374. 

Chokmani K., Viau A.A. and Bourgeois G., 2001. Outputs uncertainty analysis of four crop 
protection models relative to agrometeorological inputs measurement errors. Agronomie 
21:147-167. 

Christensen J.H., Hewitson B., Busuioc A., Chen A., Gao X., Held I., Jones R., Kolli R.K., 
Kwon W.-T., Laprise R., Magaña Rueda V., Mearns L., Menéndez C.G., Räisänen J., 
Rinke A., Sarr A., Whetton P. and editors, 2007. Regional Climate Projections. The 
Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, 
Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 

Christensen J.H., Rummukainen M., Lenderink G. and editors, 2009. Formulation of very-high-
resolution regional climate model ensembles for Europe. Met Office Hadley Centre, 
FitzRoy Road, Exeter EX1 3PB, UK. 

Ciais P., Gevois S., Vuichard N., Piao S.L. and Viovy N., 2011. Effects of land use change and 
management on the European cropland carbon balance. Global Change Biology. 17:320-
338.  

Ciosi M., Miller N.J., Kim K.S., Giordano R., Estoup A. and Guillemaud T., 2008. Invasion of 
Europe by the western corn rootworm, Diabrotica virgifera virgifera: multiple 
transatlantic introductions with various reductions of genetic diversity. Molecular 
Ecology 17:3614–3627. 

Ciosi M., Toepfer S., Li H., Haye T., Kuhlmann U., Wang H., Siegfried B. and Guillemaud T., 
2009. European populations of Diabrotica virgifera virgifera are resistant to aldrin, but 
not to methyl-parathion. Journal of Applied Entomology 133:307–314. 

Coakley S.M., Scherm H. and Chakraborty S., 1999. Climate change and plant disease 
management. Annu. Rev. Phytopathol. 37:399-426. 

Cocu N., Harrington R., Rounsevell M.D.A., Worner S.P., Hulle M. and Participants E.P., 2005. 
Geographical location, climate and land use influences on the phenology and numbers of 
the aphid, Myzus persicae, in Europe. Journal of Biogeography 32:615-632. 

Colbach N., 2009. How to model and simulate the effects of cropping systems on population 
dynamics and gene flow at the landscape level: example of oilseed rape volunteers and 
their role for co-existence of GM and non-GM crops. Environmental Science and 
Pollution Research 16:348-360. 

Colbach N., 2010. Modelling cropping system effects on crop pest dynamics: How to 
compromise between process analysis and decision aid. Plant Science 179:1-13. 

Collins M., Booth B.B.B., Harris G.R., Murphy J.M., Sexton D.M.H. and Webb M.J., 2006. 
Towards quantifying uncertainty in transient climate change. Climate Dynamics 27:127-
147. 

Cooke D., Lees A., Shaw d., Bain R. and Cooke L., 2006. Research review: Variation in 
aggressiveness in Phytophthora infestans. British Potato Council, Ref: R282. 



36 
 

Carter T.R., Saarikko R.A. and Niemi K.J., 1996. Assessing the risks and uncertainties of 
regional crop potential under changing climate in Finland. Agricultural and Food Science 
in Finland, 5:329-350. 

Ceddia M.G., Heikkila J. and Peltola J., 2009. Managing invasive alien species with professional 
and hobby farmers: insights from ecological-economic modelling. Ecological Economics 
68:1366-1374. 

Chokmani K., Viau A.A. and Bourgeois G., 2001. Outputs uncertainty analysis of four crop 
protection models relative to agrometeorological inputs measurement errors. Agronomie 
21:147-167. 

Christensen J.H., Hewitson B., Busuioc A., Chen A., Gao X., Held I., Jones R., Kolli R.K., 
Kwon W.-T., Laprise R., Magaña Rueda V., Mearns L., Menéndez C.G., Räisänen J., 
Rinke A., Sarr A., Whetton P. and editors, 2007. Regional Climate Projections. The 
Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, 
Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 

Christensen J.H., Rummukainen M., Lenderink G. and editors, 2009. Formulation of very-high-
resolution regional climate model ensembles for Europe. Met Office Hadley Centre, 
FitzRoy Road, Exeter EX1 3PB, UK. 

Ciais P., Gevois S., Vuichard N., Piao S.L. and Viovy N., 2011. Effects of land use change and 
management on the European cropland carbon balance. Global Change Biology. 17:320-
338.  

Ciosi M., Miller N.J., Kim K.S., Giordano R., Estoup A. and Guillemaud T., 2008. Invasion of 
Europe by the western corn rootworm, Diabrotica virgifera virgifera: multiple 
transatlantic introductions with various reductions of genetic diversity. Molecular 
Ecology 17:3614–3627. 

Ciosi M., Toepfer S., Li H., Haye T., Kuhlmann U., Wang H., Siegfried B. and Guillemaud T., 
2009. European populations of Diabrotica virgifera virgifera are resistant to aldrin, but 
not to methyl-parathion. Journal of Applied Entomology 133:307–314. 

Coakley S.M., Scherm H. and Chakraborty S., 1999. Climate change and plant disease 
management. Annu. Rev. Phytopathol. 37:399-426. 

Cocu N., Harrington R., Rounsevell M.D.A., Worner S.P., Hulle M. and Participants E.P., 2005. 
Geographical location, climate and land use influences on the phenology and numbers of 
the aphid, Myzus persicae, in Europe. Journal of Biogeography 32:615-632. 

Colbach N., 2009. How to model and simulate the effects of cropping systems on population 
dynamics and gene flow at the landscape level: example of oilseed rape volunteers and 
their role for co-existence of GM and non-GM crops. Environmental Science and 
Pollution Research 16:348-360. 

Colbach N., 2010. Modelling cropping system effects on crop pest dynamics: How to 
compromise between process analysis and decision aid. Plant Science 179:1-13. 

Collins M., Booth B.B.B., Harris G.R., Murphy J.M., Sexton D.M.H. and Webb M.J., 2006. 
Towards quantifying uncertainty in transient climate change. Climate Dynamics 27:127-
147. 

Cooke D., Lees A., Shaw d., Bain R. and Cooke L., 2006. Research review: Variation in 
aggressiveness in Phytophthora infestans. British Potato Council, Ref: R282. 

37 
 

Damgaard C., Simonsen V. and Osborne J.L., 2008. Prediction of Pollen-Mediated Gene Flow 
Between Fields of Red Clover (Trifolium pratense). Environmental Modeling & 
Assessment 13:483-490. 

Dangles O., Carpio C., Barragan A.R., Zeddam J.L. and Silvain J.F., 2008. Temperature as a key 
driver of ecological sorting among invasive pest species in the tropical Andes. Ecological 
Applications 18:1795-1809. 

De La Rùa P., Serrano J. and Galian J., 2002. Biodiversity of Apis mellifera populations from 
Tenerife (Canary Islands) and hybridisation with East European races. Biodiversity and 
Conservation 11:59–67. 

de Vallavieille-Pope C., Huber L., Leconte M. and Bethenod O., 2002. Preinoculation effects of 
light quantity on infection efficiency of Puccinia striiformis and P-triticina on wheat 
seedlings. Phytopathology 92:1308-1314. 

De Wit C.T., 1992. Resource use efficiency in agriculture. Agricultural Systems. 40:125-151.  
De Wolf E.D. and Isard S.A., 2007. Disease cycle approach to plant disease prediction. Annual 

Review of Phytopathology 45:203-220. 
Deen W., Cousens R., Warringa J., Bastiaans L., Carberry P., Rebel K., Riha S., Murphy C., 

Benjamin L.R., Cloughley C., Cussans J., Forcella F., Hunt T., Jamieson P., Lindquist J. 
and Wang E., 2003. An evaluation of four crop : weed competition models using a 
common data set. Weed Research. 43:116-129.  

Degenhardt J., Hiltpold I., Köllner T.G., Frey M., Gierl A., Gershenzon J., Hibbard B.E., 
Ellersieck M.R. and Turlings T.C.J., 2009. Restoring a maize root signal that attracts 
insect-killing nematodes to control a major pest. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America 106:13213–13218. 

Dickens J.C., 2000. Orientation of Colorado potato beetle to natural and synthetic blends of 
volatiles emitted by potato plants. Agric. Forest Entomol. 3:167-172. 

Dickens J.C., 2002. Behavioural responses of larvae of Colorado potato beetle, Leptinotarsa 
decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae), to host plant volatile blends attractive to 
adults. Agric. Forest Entomol. 4:309-314. 

Dickens J.C., 2006. Plant volatiles moderate response to aggregation pheromone in Colorado 
potato beetle. J. Appl. Entomol. 130:26-31. 

Dickens J.C., Oliver J.E., Hollister B., Davis J.C. and Klun J.A., 2002. Breaking a paradigm: 
male-produced aggregation pheromone for the Colorado potato beetle. The Journal of 
Experimental Biology 205:1925-1933. 

Diffenbaugh N.S., Krupke C.H., White M.A. and Alexander C.E., 2008. Global warming 
presents new challenges for maize pest management. Environmental Research Letters 3. 

Doležal P., Habuštová O. and Sehnal F., 2007. Effects of photoperiod and temperature on the 
rate of larval development, food conversion efficiency, and imaginal diapause in 
Leptinotarsa decemlineata. J. Insect Physiol. 53:849–857. 

DuRant J.A., 1990. Influence of temperature on spring emergence of European corn borer moths 
(Lepidoptera: Pyralidae). Journal of Agricultural Entomology 7:259–264. 

Eckersten H., Blombäck K., Kätterer T. and Nyman P., 2001. Modelling C, N, water and heat 
dynamics in winter wheat under climate change in southern Sweden. Agriculture 
Ecosystems & Environment. 86: 221-235. 

Eckersten H., Andersson L., Holstein F., Mannerstedt Fogelfors B., Lewan E., Sigvald R., 
Torssell B. and Karlsson S., 2008a. Bedömningar av klimatförändringars effekter på 



38 
 

växtproduktion inom jordbruket i Sverige. SLU, Report from the Department of Crop 
Production Ecology 6, Uppsala, Sweden. 

Eckersten H., Karlsson S. and Torssell B., 2008b. Climate change and agricultural land use in 
Sweden. A literature review. Report from the Department of Crop Production Ecology 7, 
Uppsala, Sweden.  

Eckersten H., Kornher A., Bergkvist G., Forkman J., Sindhøj E., Torssell B. and Nyman P., 2010. 
Crop yield trends in relation to temperature indices and growth model. Climate Research. 
42: 119-131. 

Eckersten H., Herrman A., Kornher A., Halling M., Sindhøj E. and Lewn E., 2011. Predicting 
silage maize yield quality in Sweden as influenced by climate change and variability. 
Acta Agriculturae Scandinavica Section B, Soil and Plant, accepted. 

Eitzinger J., Stastna M., Zalud Z. and Dubrovsky M., 2003. A simulation study of the effect of 
soil water balance and water stress on winter wheat production under different climate 
change scenarios. Agricultural Water Management 61:195-217. 

Ekbom B., 1996. Blåvingad rapsvivel och fyrtandad rapsvivel. Faktablad om växtskydd, 
jordbruk 43J. Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. 

Ellsworth P.C., Patterson R.P., Bradley J.R., Kennedy G.G. and Stinner R.E., 1989. 
Developmental consequences of water and temperature in the European corn borer – 
maize interaction. Entomologia Experimentalis et Applicata 53:287–296. 

Ewert F., Rounsevell M.D.A., Reginster I., Metzger M.J. and Leemans R., 2005. Future 
scenarios of European agricultural land use - I. Estimating changes in crop productivity. 
Agriculture, Ecosystems & Environment. 107:101-116.  

Fahri, L. 2003. Effects of habitat fragmentation on biodiversity. Pages 487-515 in Futuyma D.J., 
editor. Annual Review of Ecology Evolution and Systematics. Volume 34. 

Farquhar G.D., Von Caemmerer S. and Berry J.A., 1980. A biochemical model of photosynthetic 
CO2 assimilation in leaves of C3 species. Planta. 149: 78-90. 

Ferro D.N., Alyokhin A.V. and Tobin D.B., 1999. Reproductive status and flight activity of the 
overwintered Colorado potato beetle. Entomol. Exp. Appl. 91:443–448. 

Fleisher D.H., Timlin D.J., Yang Y. and Reddy V.R., 2010. Simulation of potato fas exchange 
rates using SPUDSIM. Agricultural and Forest Meteorology. 150:432-442. 

Fleming R.A., Barclay H.J. and Candau J.N. ,2002. Scaling-up an autoregressive time-series 
model (of spruce budworm population dynamics) changes its qualitative behavior. 
Ecological Modelling 149:127-142. 

Freier B., Triltsch H. and Rossberg D., 1996. GTLAUS - A model of wheat, cereal aphid, 
predator interaction and its use in complex agroecological studies. Zeitschrift Fur 
Pflanzenkrankheiten Und Pflanzenschutz-Journal of Plant Diseases and Protection 
103:543-554. 

Gallai N., Salles J.-M., Settele J. and Vaissiere B.E., 2009. Economic valuation of the 
vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline. Ecological 
Economics 68:810–821. 

Garrett K.A., Forbe, G.A., Savary S., Skelsey P., Sparks A.H., Valdivia C., van Bruggen A.H.C., 
Willocquet L., Djurle A., Duveiller E., Eckersten H., Pande S., Cruz C.V., and Yuen J., 
2011. Complexity in climate-change impacts: an analytical framework for effects 
mediated by plant disease. Plant Pathology 60:15-30. 



38 
 

växtproduktion inom jordbruket i Sverige. SLU, Report from the Department of Crop 
Production Ecology 6, Uppsala, Sweden. 

Eckersten H., Karlsson S. and Torssell B., 2008b. Climate change and agricultural land use in 
Sweden. A literature review. Report from the Department of Crop Production Ecology 7, 
Uppsala, Sweden.  

Eckersten H., Kornher A., Bergkvist G., Forkman J., Sindhøj E., Torssell B. and Nyman P., 2010. 
Crop yield trends in relation to temperature indices and growth model. Climate Research. 
42: 119-131. 

Eckersten H., Herrman A., Kornher A., Halling M., Sindhøj E. and Lewn E., 2011. Predicting 
silage maize yield quality in Sweden as influenced by climate change and variability. 
Acta Agriculturae Scandinavica Section B, Soil and Plant, accepted. 

Eitzinger J., Stastna M., Zalud Z. and Dubrovsky M., 2003. A simulation study of the effect of 
soil water balance and water stress on winter wheat production under different climate 
change scenarios. Agricultural Water Management 61:195-217. 

Ekbom B., 1996. Blåvingad rapsvivel och fyrtandad rapsvivel. Faktablad om växtskydd, 
jordbruk 43J. Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. 

Ellsworth P.C., Patterson R.P., Bradley J.R., Kennedy G.G. and Stinner R.E., 1989. 
Developmental consequences of water and temperature in the European corn borer – 
maize interaction. Entomologia Experimentalis et Applicata 53:287–296. 

Ewert F., Rounsevell M.D.A., Reginster I., Metzger M.J. and Leemans R., 2005. Future 
scenarios of European agricultural land use - I. Estimating changes in crop productivity. 
Agriculture, Ecosystems & Environment. 107:101-116.  

Fahri, L. 2003. Effects of habitat fragmentation on biodiversity. Pages 487-515 in Futuyma D.J., 
editor. Annual Review of Ecology Evolution and Systematics. Volume 34. 

Farquhar G.D., Von Caemmerer S. and Berry J.A., 1980. A biochemical model of photosynthetic 
CO2 assimilation in leaves of C3 species. Planta. 149: 78-90. 

Ferro D.N., Alyokhin A.V. and Tobin D.B., 1999. Reproductive status and flight activity of the 
overwintered Colorado potato beetle. Entomol. Exp. Appl. 91:443–448. 

Fleisher D.H., Timlin D.J., Yang Y. and Reddy V.R., 2010. Simulation of potato fas exchange 
rates using SPUDSIM. Agricultural and Forest Meteorology. 150:432-442. 

Fleming R.A., Barclay H.J. and Candau J.N. ,2002. Scaling-up an autoregressive time-series 
model (of spruce budworm population dynamics) changes its qualitative behavior. 
Ecological Modelling 149:127-142. 

Freier B., Triltsch H. and Rossberg D., 1996. GTLAUS - A model of wheat, cereal aphid, 
predator interaction and its use in complex agroecological studies. Zeitschrift Fur 
Pflanzenkrankheiten Und Pflanzenschutz-Journal of Plant Diseases and Protection 
103:543-554. 

Gallai N., Salles J.-M., Settele J. and Vaissiere B.E., 2009. Economic valuation of the 
vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline. Ecological 
Economics 68:810–821. 

Garrett K.A., Forbe, G.A., Savary S., Skelsey P., Sparks A.H., Valdivia C., van Bruggen A.H.C., 
Willocquet L., Djurle A., Duveiller E., Eckersten H., Pande S., Cruz C.V., and Yuen J., 
2011. Complexity in climate-change impacts: an analytical framework for effects 
mediated by plant disease. Plant Pathology 60:15-30. 

39 
 

Gisi U., Walder F., Resheat-Eini Z., Edel D. and Sierotzki H., 2011. Changes of genotype, 
sensitivity and aggressiveness in Phytophthora infestans isolates collected in European 
countries in 1997, 2006 and 2007. J. Phytopathol. 159:223–232. 

Gladders P., Langton S.D., Barrie I.A., Hardwick N.V., Taylor M.C. and Paveley N.D., 2007. 
The importance of weather and agronomic factors for the overwinter survival of yellow 
rust (Puccinia striiformis) and subsequent disease risk in commercial wheat crops in 
England. Annals of Applied Biology 150:371-382. 

Gómez-Barbero M., Berbel J. and Rodríguez-Cerezo E., 2008. Bt corn in Spain-the performance 
of the EU´s first GM crop. Nature Biotechnology 26:384–386. 

Got B., Piry S., Migeon A. and Labatte J.M., 1997. Comparison of different models for 
predicting developmental time of the European corn borer (Lepidoptera: Pyralidae). 
Environmental Entomology 26:46–60.  

Goudriaan J. and Van Laar H.H., 1994. Modelling potential crop growth processes, Dordrecht, 
The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 

Goudriaan J. and Zadoks J.C., 1995. Global climate change: modelling the potential responses of 
agro-ecosystems with special reference to crop protection. Environmental pollution. 
87:215-224. 

Goulson D., 2003. Effects of introduced bees on native ecosystems. Annual Review of Ecology, 
Evolution and Systematics 34:1–26. 

Gripwall U., 1993. Koloradoskalbaggen. Faktablad om växtskydd, jordbruk 37J. Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Uppsala. 

Hannukkala A.O., Kaukoranta T., Lehtinen A. and Rahkonen A., 2007. Late-blight epidemics on 
potato in Finland, 1933–2002; increased and earlier occurrence of epidemics associated 
with climate change and lack of rotation. Plant Pathol. 56:167–176. 

Hansen L.M., 2006. Models for spring migration of two aphid species Sitobion avenae (F.) and 
Rhopalosiphum padi (L.) infesting cereals in areas where they are entirely holocyclic. 
Agricultural and Forestry Entomology 8:83–88. 

Harrington R., 2002. Insect pests and global environmental change, pp 381-386 in I. Douglas 
(Ed.). Causes and consequences of global environmental change, Vol. 3. Encyclopedia of 
Global Environmental Change. 

Harrington R., Mann J. A., Burgess A. J., Tones S. J., Rogers R., Foster G. N., Blake S., 
Morrison S. F., Ward L., Barker I., Morgan D. and Walters K. F. A., 1999. Development 
and validation of decision support methodology for control of barley yellow dwarf virus. 
HGCA Project Report:86 pp. 

Harrison P.A. and Butterfield R.E., 1996. Effects of climate change on Europe-wide winter wheat 
and sunflower productivity. Climate Research. 7:225-241. 

Heikkilä, J. and Peltola, J., 2006. Phytosanitary measures under uncertainty: a cost benefit 
analysis of the Colorado potato beetle in Finland. In: Oude Lansink A.G.J.M. (ed.) New 
Approaches to the Economics of Plant Health, pp. 147–161. Heidelberg, Germany: 
Springer-Verlag. 

Heikkinen R.K., Luoto M., Araújo M.B., Virkkala R., Thuiller W. and Sykes M.T., 2006. 
Methods and uncertainties in bioclimatic envelope modelling under climate change. 
Progress in Physical Geography 30:751-777. 

Hemerik L., Busstra C. and Mols P., 2004. Predicting the temperature-dependent natural 
population expansion of the western corn rootworm, Diabrotica virgifera. Entomologia 
Experimentalis et Applicata 111:59–69. 



40 
 

Hesketh H., Roy H.E., Eilenberg J., Pell J. K., and Hails R. S., 2010. Challenges in modelling 
complexity of fungal entomopathogens in semi-natural populations of insects. Biocontrol 
55:55-73. 

Hewitt C.D. and Griggs D.J., 2004. Ensembles-based predictions of climate changes and their 
impacts. Eos 85:566. 

Hiiesaar K., Williams I.H., Mänd M., Luik A., Jögar K., Metspalu L., Svilpolis E., Ploomi A. and 
Kivimägi I., 2011. Supercooling ability and cold hardiness of the pollen beetle 
Meligethes aeneus. Entomologia Experimentalis et Applicata 138:117–127. 

Hijmans, R.J., Forbes, G.A. and Walker, T.S., 2000. Estimating the global severity of potato late 
blight with GIS-linked disease forecast models. Plant Pathology 49:697-705.  

Hokkanen H.M.T., 2006. Phradis morionellus on Meligethes aeneus: long-term patterns of 
parasitism and impact on pollen beetle populations in Finland. Bulletin OILB/SROP 
29:187-191. 

Hutchison W.D., Burkness E.C., Mitchell P.D., Moon R.D., Leslie T.W., Fleischer S.J., 
Abrahamson M., Hamilton K.L., Steffey K.L., Gray M.E., Hellmich R.L., Kaster L.V., 
Hunt T.E., Wright R.J., Pecinovsky K, Rabaey T.L., Flood B.R. and Raun E.S. 2010. 
Areawide suppression of european corn borer with Bt maize reaps savings to non-Bt 
maize growers. Science 330:222-225. 

Ings T.C., Raine N.E. and Chittka L., 2005. Mating preference in the commercially imported 
bumblebee species Bombus terrestris in Britain (Hymenoptera : Apidae). Entomologia 
Generalis 28:233–238. 

Ings T.C., Ward N.L. and Chittka L., 2006. Can commercially imported bumble bees out-
compete their native conspecifics? Journal of Applied Ecology 43:940–948. 

INRA., 2011. Pollen beetle, Blossom beetle, Rape beetle. 
http://www.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6melaen.htm (besökt 2011-05-19) 

Jackson J.J. and Elliott N.C., 1988. Temperature-dependent development of immature stages of 
the western corn rootworm, Diabrotica virgifera virgifera (Coleoptera: Chrysomelidae). 
Environmental Entomology 17:166–171. 

Jeffree C.E. and Jeffree E.P., 1996. Redistribution of the potential geographical ranges of 
Mistletoe and Colorado Beetle in Europe in response to the temperature component of 
climate change. Functional Ecology 10:562-577. 

Jensen A.B., Palmer K.A., Boomsma J.J. and Pedersen B.V., 2005. Varying degrees of Apis 
mellifera ligustica introgression in protected populations of the black honeybee, Apis 
mellifera mellifera, in northwest Europe. Molecular Ecology 14:93–106. 

Johansson K., 1975. Övervintringsförsök med koloradoskalbagge vintern 1973-74. 
Växtskyddsnotiser 39:63-65. 

Johnson, K.B., 1992. Evaluation of a mechanistic model that describes potatocrop losses caused 
by multiple pests. Phytopathology 82:363–369. 

Johnson D.A., Alldredge J.R. and Hamm P.B., 1998. Expansion of potato late blight forecasting 
models for the Columbia Basin of Washington and Oregon. Plant Dis. 82:642-645. 

Jönsson, A.M. and Bärring, L., 2011 A. Future climate impact on spruce bark beetle life-cycle in 
relation to uncertainties in regional climate model data ensembles. Tellus 63A:158-
173. 

Jönsson, A.M. and Bärring, L., 2011 B. Ensemble analysis of frost damage on vegetation caused 
by spring backlashes in a warmer Europe. Natural Hazards and Earth System Sciences 
11:401-418. 



40 
 

Hesketh H., Roy H.E., Eilenberg J., Pell J. K., and Hails R. S., 2010. Challenges in modelling 
complexity of fungal entomopathogens in semi-natural populations of insects. Biocontrol 
55:55-73. 

Hewitt C.D. and Griggs D.J., 2004. Ensembles-based predictions of climate changes and their 
impacts. Eos 85:566. 

Hiiesaar K., Williams I.H., Mänd M., Luik A., Jögar K., Metspalu L., Svilpolis E., Ploomi A. and 
Kivimägi I., 2011. Supercooling ability and cold hardiness of the pollen beetle 
Meligethes aeneus. Entomologia Experimentalis et Applicata 138:117–127. 

Hijmans, R.J., Forbes, G.A. and Walker, T.S., 2000. Estimating the global severity of potato late 
blight with GIS-linked disease forecast models. Plant Pathology 49:697-705.  

Hokkanen H.M.T., 2006. Phradis morionellus on Meligethes aeneus: long-term patterns of 
parasitism and impact on pollen beetle populations in Finland. Bulletin OILB/SROP 
29:187-191. 

Hutchison W.D., Burkness E.C., Mitchell P.D., Moon R.D., Leslie T.W., Fleischer S.J., 
Abrahamson M., Hamilton K.L., Steffey K.L., Gray M.E., Hellmich R.L., Kaster L.V., 
Hunt T.E., Wright R.J., Pecinovsky K, Rabaey T.L., Flood B.R. and Raun E.S. 2010. 
Areawide suppression of european corn borer with Bt maize reaps savings to non-Bt 
maize growers. Science 330:222-225. 

Ings T.C., Raine N.E. and Chittka L., 2005. Mating preference in the commercially imported 
bumblebee species Bombus terrestris in Britain (Hymenoptera : Apidae). Entomologia 
Generalis 28:233–238. 

Ings T.C., Ward N.L. and Chittka L., 2006. Can commercially imported bumble bees out-
compete their native conspecifics? Journal of Applied Ecology 43:940–948. 

INRA., 2011. Pollen beetle, Blossom beetle, Rape beetle. 
http://www.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6melaen.htm (besökt 2011-05-19) 

Jackson J.J. and Elliott N.C., 1988. Temperature-dependent development of immature stages of 
the western corn rootworm, Diabrotica virgifera virgifera (Coleoptera: Chrysomelidae). 
Environmental Entomology 17:166–171. 

Jeffree C.E. and Jeffree E.P., 1996. Redistribution of the potential geographical ranges of 
Mistletoe and Colorado Beetle in Europe in response to the temperature component of 
climate change. Functional Ecology 10:562-577. 

Jensen A.B., Palmer K.A., Boomsma J.J. and Pedersen B.V., 2005. Varying degrees of Apis 
mellifera ligustica introgression in protected populations of the black honeybee, Apis 
mellifera mellifera, in northwest Europe. Molecular Ecology 14:93–106. 

Johansson K., 1975. Övervintringsförsök med koloradoskalbagge vintern 1973-74. 
Växtskyddsnotiser 39:63-65. 

Johnson, K.B., 1992. Evaluation of a mechanistic model that describes potatocrop losses caused 
by multiple pests. Phytopathology 82:363–369. 

Johnson D.A., Alldredge J.R. and Hamm P.B., 1998. Expansion of potato late blight forecasting 
models for the Columbia Basin of Washington and Oregon. Plant Dis. 82:642-645. 

Jönsson, A.M. and Bärring, L., 2011 A. Future climate impact on spruce bark beetle life-cycle in 
relation to uncertainties in regional climate model data ensembles. Tellus 63A:158-
173. 

Jönsson, A.M. and Bärring, L., 2011 B. Ensemble analysis of frost damage on vegetation caused 
by spring backlashes in a warmer Europe. Natural Hazards and Earth System Sciences 
11:401-418. 

41 
 

Kanbe Y., Okada I., Yoneda M., Goka K. and Tsuchida K., 2008. Interspecific mating of the 
introduced bumblebee Bombus terrestris and the native Japanese bumblebee Bombus 
hypocrita sapporoensis results in inviable hybrids. Naturwissenschaften 95:1003–
1008. 

Kaukoranta T., 1996. Impact of global warming on potato late blight: risk, yield loss, and 
control. Agric. Food Sci. Finl. 5:311-327. 

Keating B.A., Carberry P.S., Hammer G.L., Probert M.E., Robertson M.J., Holzworth D., Huth 
N.I., Hargreaves J.N.G., Meinke H., Hochman Z., McLean G., Verburg K., Snow V., 
Dimes J.P., Silburn M., Wang E., Brown S., Bristow K.L., Asseng S., Chapman S., 
McCown R.L., Freebairn D.M. and Smith C.J., 2003. An overview of APSIM, a model 
designed for farming systems simulations. European Journal of Agronomy 18:267-288. 

Kelker D.H., Lee D.A. and Spence J.R., 1990. Use of standard temperature thresholds and 
phenological prediction for the European corn borer (Ostrinia nubilalis Hübner) in 
Alberta. The Canadian Entomologist 122:1247–1258. 

Kenis M. and Branco M., 2010. Impact of alien terrestrial arthropods in Europe, Chapter 5. 
BioRisk 4:51–71, Doi: 10.3897/Biorisk.4.42 

Kjellström E., Nikulin G., Hansson U., Strandberg G. and Ullerstig A., 2011. 21st century 
changes in the European climate: uncertainties derived from an ensemble of regional 
climate model simulations. Tellus Series a-Dynamic Meteorology and Oceanography 
63:24-40. 

Klueken A.M., Hau B., Ulber B. and Poehling, H.-M., 2009. Forecasting migration of cereal 
aphids (Hemiptera: Aphididae) in autumn and spring. Journal of Applied Entomology 
133:328–344. 

Klun J.A., Chapman O.L., Mattes K.C., Wojtkowski P.W., Beroza M. and Sonnet P.E., 1973. 
Insect sex pheromones: minor amount of opposite geometrical isomer critical to 
attraction. Science 181:661–663. 

Koch S., Dunker S., Kleinhenz B., Rohrig M. and von Tiedemann A., 2007. Crop loss-related 
forecasting model for Sclerotinia stem rot in winter oilseed rape. Phytopathology 
97:1186-1194. 

Kocmánková E., Trnka M., Eitzinger J., Dubrovský M., Štěpánek P., Semerádová D., Balek J., 
Skalák P., Farda A., Juroch J. and Žalud Z., 2011. Estimating the impact of climate 
change on the occurrence of selected pests at a high spatial resolution: a novel approach. 
Journal of Agricultural Science, doi:10.1017/S0021859610001140. 

Kropff M.J., 1988. Modelling the effects of weeds on crop production. Weed Research. 28:465-
471.  

Kropff M.J. and Spitters C.J.T., 1991. A simple model of crop loss by weed competition from 
early observations on relative leaf area of the weeds. Weed Research. 31: 97-105.  

Kuhar T.P., Mori K. and Dickens J.C., 2006. Potential of a synthetic aggregation pheromone for 
integrated pest management of Colorado potato beetle. Agricultural and Forest 
Entomology 8:77-81. 

Labatte J.M. and Got B., 1991. Modelling damage on maize by the European corn borer, 
Ostrinia nubilalis. Annals of Applied Biology 119:401–413. 

Ladanyi, M. and Horvath L., 2010. A review of the potential climate change impact omn insect 
populations – general and agricultural aspects. Applied Ecology and Environmental 
Research 8:143-152. 



42 
 

Legrève A. and Duveiller E., 2010. Preventing potential disease and pest epidemics under a 
changing climate. In: Reynolds, M.P. (ed.) Climate change and crop production, pp. 50-
70. CABI Wallingford. 

Lehmhus J., Cordsen-Nielsen G., Söderlind, C., Szőcs G., Lassance J-.M., Fodor J. and Künstler 
A., 2012. First records of the Z-race of European corn borer Ostrinia nubilalis (Hübner 
1796) from Scandinavia. Journal für Kulturplanzen 64:163-167. 

Levine E., Spencer J.L., Isard S.A., Onstad D.W. and Gray M.E., 2002. Adaptation of the 
western corn rootworm to crop rotation: evolution of a new strain in response to a 
management practice. American Entomologist 48:94–107. 

Lipa J. J., 2008. Consequences of climate change for quarantine and plant protection. Progress in 
Plant Protection 48:777-791. 

Liu X., Marshall J.L., Starý P., Edwards O., Puterka G., Dolatti L., El Bouhssini M., Malinga J., 
Lage J. and Smith C.M., 2010. Global phylogenetics of Diuraphis noxia (Hemiptera: 
Aphididae), an invasive aphid species: evidence for multiple invasions into North 
America. Journal of Economic Entomology 103:958–965. 

Lobell D.B., Schlenker W. and Costa-Roberts J., 2011. Climate trends and global crop 
production since 1980. Science, 5 May 2011 (doi: 10.1126/science.1204531) 

Lohr L. and Park T.A., 2002. Choice of insect management portfolios by organic farmers: 
lessons and comparative analysis. Ecological Economics 43:87-99. 

Lopez-Vaamonde, C., 2010. Factsheet 14.10 – Leptinotarsa decemlineata Say, 1824 - Colorado 
potato beetle (Coleoptera, Chrysomelidae). BioRisk 4:880-881. 

Lyytinen A., Boman S., Grapputo A., Lindström L. and Mappes J., 2009. Cold tolerance during 
larval development: effects on the thermal distribution limits of Leptinotarsa 
decemlineata. Entomologia Experimentalis Et Applicata 133:92-99. 

Lyytinen A., Lindström L. and Mappes J., 2008. Genetic variation in growth and development 
time under two selection regimes in Leptinotarsa decemlineata. Entomologia 
Experimentalis Et Applicata 127:157-167. 

Ma Z. and Bechinski E.J., 2008. A survival-analysis-based simulation model for Russian wheat 
aphid population dynamics. Ecological Modelling 216:323–332. 

MacQuarrie C.J.K. and Boiteau G., 2003. Vertical distribution profile of Colorado potato beetle 
[Coleoptera: Chrysomelidae] in flight above host, resistant host and non-host fields. 
Phytoprotection 84:133-139. 

Maracchi G., Sirotenko O. and Bindi M. , 2005. Impacts of present and future climate variability 
on agriculture and forestry in the temperate regions: Europe. Climatic Change 70:117-
135. 

Matusinsky P., Mikolasova R., Klem K. and Spitzer T., 2009. Eyespot infection risks on wheat 
with respect to climate conditions and soil management. Journal of Plant Pathology 
91:93-101. 

Mechler R., Hochrainer S., Aaheim A., Salen H. and Wreford A., 2010. Modelling economic 
impacts and adaptation to extreme events: Insights from European case studies. 
Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 15:737-762. 

Meihls L.N., Higdon M.L., Siegfried B.D., Millerd N.J., Sappingtond T.W., Ellersiecke M.R., 
Spencerc T.A. and Hibbard B.E., 2008. Increased survival of western corn rootworm on 
transgenic corn within three generations of on-plant greenhouse selection. Proceedings of 
the National Academy of Sciences of the United States of America 105:19177–19182. 



42 
 

Legrève A. and Duveiller E., 2010. Preventing potential disease and pest epidemics under a 
changing climate. In: Reynolds, M.P. (ed.) Climate change and crop production, pp. 50-
70. CABI Wallingford. 

Lehmhus J., Cordsen-Nielsen G., Söderlind, C., Szőcs G., Lassance J-.M., Fodor J. and Künstler 
A., 2012. First records of the Z-race of European corn borer Ostrinia nubilalis (Hübner 
1796) from Scandinavia. Journal für Kulturplanzen 64:163-167. 

Levine E., Spencer J.L., Isard S.A., Onstad D.W. and Gray M.E., 2002. Adaptation of the 
western corn rootworm to crop rotation: evolution of a new strain in response to a 
management practice. American Entomologist 48:94–107. 

Lipa J. J., 2008. Consequences of climate change for quarantine and plant protection. Progress in 
Plant Protection 48:777-791. 

Liu X., Marshall J.L., Starý P., Edwards O., Puterka G., Dolatti L., El Bouhssini M., Malinga J., 
Lage J. and Smith C.M., 2010. Global phylogenetics of Diuraphis noxia (Hemiptera: 
Aphididae), an invasive aphid species: evidence for multiple invasions into North 
America. Journal of Economic Entomology 103:958–965. 

Lobell D.B., Schlenker W. and Costa-Roberts J., 2011. Climate trends and global crop 
production since 1980. Science, 5 May 2011 (doi: 10.1126/science.1204531) 

Lohr L. and Park T.A., 2002. Choice of insect management portfolios by organic farmers: 
lessons and comparative analysis. Ecological Economics 43:87-99. 

Lopez-Vaamonde, C., 2010. Factsheet 14.10 – Leptinotarsa decemlineata Say, 1824 - Colorado 
potato beetle (Coleoptera, Chrysomelidae). BioRisk 4:880-881. 

Lyytinen A., Boman S., Grapputo A., Lindström L. and Mappes J., 2009. Cold tolerance during 
larval development: effects on the thermal distribution limits of Leptinotarsa 
decemlineata. Entomologia Experimentalis Et Applicata 133:92-99. 

Lyytinen A., Lindström L. and Mappes J., 2008. Genetic variation in growth and development 
time under two selection regimes in Leptinotarsa decemlineata. Entomologia 
Experimentalis Et Applicata 127:157-167. 

Ma Z. and Bechinski E.J., 2008. A survival-analysis-based simulation model for Russian wheat 
aphid population dynamics. Ecological Modelling 216:323–332. 

MacQuarrie C.J.K. and Boiteau G., 2003. Vertical distribution profile of Colorado potato beetle 
[Coleoptera: Chrysomelidae] in flight above host, resistant host and non-host fields. 
Phytoprotection 84:133-139. 

Maracchi G., Sirotenko O. and Bindi M. , 2005. Impacts of present and future climate variability 
on agriculture and forestry in the temperate regions: Europe. Climatic Change 70:117-
135. 

Matusinsky P., Mikolasova R., Klem K. and Spitzer T., 2009. Eyespot infection risks on wheat 
with respect to climate conditions and soil management. Journal of Plant Pathology 
91:93-101. 

Mechler R., Hochrainer S., Aaheim A., Salen H. and Wreford A., 2010. Modelling economic 
impacts and adaptation to extreme events: Insights from European case studies. 
Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 15:737-762. 

Meihls L.N., Higdon M.L., Siegfried B.D., Millerd N.J., Sappingtond T.W., Ellersiecke M.R., 
Spencerc T.A. and Hibbard B.E., 2008. Increased survival of western corn rootworm on 
transgenic corn within three generations of on-plant greenhouse selection. Proceedings of 
the National Academy of Sciences of the United States of America 105:19177–19182. 

43 
 

Meinke L.J., Sappington T.W., Onstad D.W., Guillemaud T., Miller N.J., Komáromi J., Levay 
N., Furlan L., Kiss J. and Toth F., 2009. Western corn rootworm (Diabrotica virgifera 
virgifera LeConte) population dynamics. Agricultural and Forest Entomology 11:29–46. 

Meissle M., Mouron P., Musa T., Bigler F., Pons X., Vasileiadis V.P., Otto S., Antichi D., Kiss 
J., Pálinkás Z., Dorner Z., van der Weide R., Groten J., Czembor E., Adamczyk J., 
Thibord J.-B., Melander B., Cordsen Nielsen G., Poulsen R.T., Zimmermann O., 
Verschwele A. and Oldenburg E., 2010. Pests, pesticide use and alternative options in 
European maize production: current status and future prospects. Journal of Applied 
Entomology 134:357–375. 

Merckx T. and Berwaerts K., 2010. What type of hedgerows do Brown hairstreak (Thecla 
betulae L.) butterflies prefer? Implications for European agricultural landscape 
conservation. Insect Conservation and Diversity 3:194-204. 

Merill S.C., Holtzer T.O. and Peairs F.B., 2009. Diuraphis noxia reproduction and development 
with a comparison of intrinsic rates of increase to other important small grain aphids: a 
meta-analysis. Environmental Entomology 38:1061-1068. 

Miller N., Estoup A., Toepfer S., Bourguet D., Lapchin L., Derridj S., Kim K.S., Reynaud P., 
Furlan L. and Guillemaud T., 2005. Multiple transatlantic introductions of the western 
corn rootworm. Science 310:992. 

Morris W.F., Pfister C.A., Tuljapurkar S., Haridas C.V., Boggs C.L., Boyce M.S., Bruna E.M., 
Church D.R., Coulson T., Doak D.F., Forsyth S., Gaillard J.M., Horvitz C.C., Kalisz S., 
Kendall B.E., Knight T.M., Lee C.T. and Menges E.S., 2008. Longevity can buffer plant 
and animal populations against changing climatic variability. Ecology 89:19-25. 

Musa T., Hecker A., Vogelgsang S. and Forrer H.R., 2007. Forecasting of Fusarium head blight 
and deoxynivalenol content in winter wheat with FusaProg. Bulletin OEPP 37:283-289. 

Mussey G.J. and Potter D.A., 1997. Phenological correlations between flowering plants and 
activity of urban landscape pests in Kentucky. Journal of Economic Entomology 
90:1615-1627. 

Nakićenović N. and Swart R. editors, 2000. Emission scenarios, a special report of working 
group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change. . Cambridge University 
Press, Cambridge UK. 

Newman J.A., 2005. Climate change and the fate of cereal aphids in Southern Britain. Global 
Change Biology 11:940-944. 

Nilsson C., 1995. Rapsbaggar. Faktablad om växtskydd, jordbruk 35J. Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Uppsala. 

Noblet N. et al., 2004. Coupling the Soil-Vegetation-Atmosphere-Transfer Scheme ORCHIDEE 
to the agronomy model STICS to study the influence of croplands on the European 
carbon and water budgets. Agronomie, 24, pp.397-407. 

Noronha C. and Cloutier C., 1998. Effect of soil conditions and body size on digging by 
prediapause Colorado potato beetles (Coleoptera: Chrysomelidae). Can. J. Zool. 
76:1705–1713. 

Noronha C., Duke G.M. and Goettel M.S., 2002. Damage potential and phenology of the 
Colorado potato beetle [Coleoptera: Chrysomelidae] on potato in southern Alberta. 
Phytoprotection 83: 89-98. 

Noronha C., Vernon R.S. and Vincent C., 2008. Les insectes ravageurs importants de la pomme 
de terre au Canada. Cahiers Agricultures 17:375-381. 



44 
 

Ooperi, S. and Jolma, A., 2009. Modeling invasion dynamics of Colorado potato beetle to test 
spatially targeted management strategy. 18th World IMACS/ MODSIM Congress, Cairns, 
Austalia 13-17 July 2009. 

Parry M., Rosenzweig C., Iglesias A., Fischer G. and Livermore M., 1999. Climate change and 
world food security: a new assessment. Global Environmental Change. 9:S51-S67. 

Parry M., Rosenzweig C., Iglesias A., Livermore M. and Fischer G., 2004. Effects of climate 
change on global food production under SRES emissions and socio-economic scenarios. 
Global Environmental Change. 14:53-67. 

Petzoldt C. and Seaman A., 2006. Climate change effects on insects and pathogens. In: Wolfe 
D.W., Grubinger V. and Burtis B. (eds.) Climate Change and Agriculture: Promoting 
Practical and Profitable Responses, pp. III:6-16. Cornell University, Ithaca, NY. 

Pleijel H., Danielsson H., Ojanperä K., De Temmerman L., Högy P., Badiani M. and Karlsson 
P.E., 2004. Relationships between ozone exposure and yield loss in European wheat and 
potato – a comparison of concentration- and flux-based exposure indices. Atmospheric 
Environment. 38: 2259-2269. 

Porter J.H., Parry M.L. and Carter T.R., 1991. The potential effects of climate change on 
agricultural insect pests. Agricultural and Forest Meteorology 57:221-240. 

Poutsma J., Loomans A.J.M., Aukema B. and Heijerman T., 2008. Predicting the potential 
geographical distribution of the harlequin ladybird, Harmonia axyridis, using the 
CLIMEX model. Biocontrol 53:103-125. 

Rafoss T. and Saethre M.G., 2003. Spatial and temporal distribution of bioclimatic potential for 
the Codling moth and the Colorado potato beetle in Norway: model predictions versus 
climate and field data from the 1990s. Agricultural and Forest Entomology 5:75-85. 

Rasplus J.Y., Villemant C., Paiva M.R., Delvare G. and Roques A., 2010. Hymenoptera, Chapter 
12. BioRisk 4:669–776. 

Reidsma P., Ewert F., Lansink A.I. and Leemans R., 2010. Adaptation to climate change and 
climate variability in European agriculture: The importance of farm level responses. 
European Journal of Agronomy. 32:91-102.  

Reilly M. and Willenbockel D., 2010. Managing uncertainty: a review of food system scenario 
analysis and modelling. Philosophical Transactions of the Royal Society B-Biological 
Sciences 365:3049-3063. 

Reynolds M.P. (ed.), 2010. Climate change and crop production. CABI, Wallingford. 
Robert C., Bancal M.O., Nicolas P., Lannou C. and Ney B., 2004. Analysis and modelling of 

effects of leaf rust and Septoria tritici blotch on wheat growth. Journal of Experimental 
Botany 55:1079-1094. 

Robinet C. and Roques A., 2010. Direct impacts of recent climate warming on insect 
populations. Integrative Zoology 5:132-142. 

Roos J., Hopkins R., Kvarnheden A. and Dixelius C., 2011. The impact of global warming on 
plant diseases and insect vectors in Sweden. European Journal of Plant Pathology 129:9-
19. 

Roques A., Kenis M., Lees D., Lopez-Vaamonde C., Rabitsch W., Rasplus J.-Y. and Roy D. 
(eds.), 2010. Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4:1-1028. 

Rossi V., Giosue S. and Racca P., 2000. Modelling the effect of weather on wheat powdery 
mildew. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 35:323-332. 

Rummukainen M., 2010. State-of-the-art with regional climate models. WIREs Climate Change 
1:82-96. 



44 
 

Ooperi, S. and Jolma, A., 2009. Modeling invasion dynamics of Colorado potato beetle to test 
spatially targeted management strategy. 18th World IMACS/ MODSIM Congress, Cairns, 
Austalia 13-17 July 2009. 

Parry M., Rosenzweig C., Iglesias A., Fischer G. and Livermore M., 1999. Climate change and 
world food security: a new assessment. Global Environmental Change. 9:S51-S67. 

Parry M., Rosenzweig C., Iglesias A., Livermore M. and Fischer G., 2004. Effects of climate 
change on global food production under SRES emissions and socio-economic scenarios. 
Global Environmental Change. 14:53-67. 

Petzoldt C. and Seaman A., 2006. Climate change effects on insects and pathogens. In: Wolfe 
D.W., Grubinger V. and Burtis B. (eds.) Climate Change and Agriculture: Promoting 
Practical and Profitable Responses, pp. III:6-16. Cornell University, Ithaca, NY. 

Pleijel H., Danielsson H., Ojanperä K., De Temmerman L., Högy P., Badiani M. and Karlsson 
P.E., 2004. Relationships between ozone exposure and yield loss in European wheat and 
potato – a comparison of concentration- and flux-based exposure indices. Atmospheric 
Environment. 38: 2259-2269. 

Porter J.H., Parry M.L. and Carter T.R., 1991. The potential effects of climate change on 
agricultural insect pests. Agricultural and Forest Meteorology 57:221-240. 

Poutsma J., Loomans A.J.M., Aukema B. and Heijerman T., 2008. Predicting the potential 
geographical distribution of the harlequin ladybird, Harmonia axyridis, using the 
CLIMEX model. Biocontrol 53:103-125. 

Rafoss T. and Saethre M.G., 2003. Spatial and temporal distribution of bioclimatic potential for 
the Codling moth and the Colorado potato beetle in Norway: model predictions versus 
climate and field data from the 1990s. Agricultural and Forest Entomology 5:75-85. 

Rasplus J.Y., Villemant C., Paiva M.R., Delvare G. and Roques A., 2010. Hymenoptera, Chapter 
12. BioRisk 4:669–776. 

Reidsma P., Ewert F., Lansink A.I. and Leemans R., 2010. Adaptation to climate change and 
climate variability in European agriculture: The importance of farm level responses. 
European Journal of Agronomy. 32:91-102.  

Reilly M. and Willenbockel D., 2010. Managing uncertainty: a review of food system scenario 
analysis and modelling. Philosophical Transactions of the Royal Society B-Biological 
Sciences 365:3049-3063. 

Reynolds M.P. (ed.), 2010. Climate change and crop production. CABI, Wallingford. 
Robert C., Bancal M.O., Nicolas P., Lannou C. and Ney B., 2004. Analysis and modelling of 

effects of leaf rust and Septoria tritici blotch on wheat growth. Journal of Experimental 
Botany 55:1079-1094. 

Robinet C. and Roques A., 2010. Direct impacts of recent climate warming on insect 
populations. Integrative Zoology 5:132-142. 

Roos J., Hopkins R., Kvarnheden A. and Dixelius C., 2011. The impact of global warming on 
plant diseases and insect vectors in Sweden. European Journal of Plant Pathology 129:9-
19. 

Roques A., Kenis M., Lees D., Lopez-Vaamonde C., Rabitsch W., Rasplus J.-Y. and Roy D. 
(eds.), 2010. Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4:1-1028. 

Rossi V., Giosue S. and Racca P., 2000. Modelling the effect of weather on wheat powdery 
mildew. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 35:323-332. 

Rummukainen M., 2010. State-of-the-art with regional climate models. WIREs Climate Change 
1:82-96. 

45 
 

Samuelsson P., Jones C.G., Willen U., Ullerstig A., Gollvik S., Hansson U., Jansson C., 
Kjellström E., Nikulin G. and Wyser K. , 2011. The Rossby Centre Regional Climate 
model RCA3: model description and performance. Tellus Series a-Dynamic Meteorology 
and Oceanography 63:4-23. 

Samuhel P. and Siska B., 2007. Parameterization of crop simulation model "CERES-Maize" in 
Nitra-Dolna Malanta. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 
15:25-30. 

Schellhorn N.A., Glatz R.V. and Wood G.M., 2010. The risk of exotic and native plants as hosts 
for four pest thrips (Thysanoptera: Thripinae). Bulletin of Entomological Research 
100:501-510. 

Scherm H., 2004. Climate change: can we predict the impacts on plant pathology and pest 
management? Canadian Journal of Plant Pathology-Revue Canadienne De 
Phytopathologie 26:267-273. 

Semenov M.A., 2009. Impacts of climate change on wheat in England and Wales. Journal of the 
Royal Society Interface 6:343-350. 

Senanayake D.G., Radcliffe E.B. and Holliday N.J., 2000. Oviposition and Diapause Behavior in 
Colorado Potato Beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) Populations from East Central 
Minnesota and the Valley of the Red River of the North. Environ. Entomol. 29:1123-
1132. 

Shah P.A., Pickett J.A. and Vandenberg J.D., 1999. Responses of Russian wheat aphid 
(Homoptera: Aphididae) to aphid alarm pheromone. Environmental Entomology 28:983–
985. 

Sigvald R., 2007. Växtskyddsprognoser från SLU nr 2. 2007-05-04. Sveriges 
Lantbruksuniversitet. 

Sigvald R., 2011. Växtskyddsprognoser från SLU nr 2. 2011-06-13. Sveriges 
Lantbruksuniversitet. 

Skelsey P., Rossing W. A. H., Kessel G. J. T. and van der Werf W., 2010. Invasion of 
Phytophthora infestans at the Landscape Level: How Do Spatial Scale and Weather 
Modulate the Consequences of Spatial Heterogeneity in Host Resistance? 
Phytopathology 100:1146-1161. 

Smatas R., Semaskiene R. and Lazauskas S., 2008. The impact of the changing climate 
conditions on the occurrence of the Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata). 
Zemdirbyste-Agriculture 95:235-241. 

Smith, B., Prentice I.C. and Sykes M.T., 2001. Representation of vegetation dynamics in the 
modelling of terrestrial ecosystems: comparing two contrasting approaches within 
European climate space. Global Ecology and Biogeography 10:621-637. 

Smith J., Smith P., Wattenbach M., Zaehle S., Hiederer R., Jones R.J.A., Montanarella L., 
Rounsevell M.D.A., Reginster I. and Ewert F., 2005. Projected changes in mineral soil 
carbon of European croplands and grasslands, 1990-2080. Global Change Biology. 
11:2141-2152. 

SOU. 2007. Sweden facing climate change - threats and opportunities Swedish Government 
Official Report 2007:60:679. 

Soussana, J.F., Tubiello F.N., and Graux A. I., 2009. Use and misuse of modelling for 
projections of climate change impacts on crops and pastures. Comparative Biochemistry 
and Physiology a-Molecular & Integrative Physiology 153A:S223-S224. 



46 
 

Soussana J.F., Graux A.I. and Tubiello F.N., 2010. Improving the use of modelling for 
projections of climate change impacts on crops and pastures. Journal of Experimental 
Botany 61:2217-2228. 

Spitters C.J.T. and Schapendonk A.H.C.M., 1990. Evaluation of breeding strategies for drought 
tolerance in potato by means of crop growth simulation. Plant and Soil. 123: 193-203.  

Starý P., 1999. Distribution and ecology of the Russian wheat aphid, Diuraphis noxia (Kurdj.), 
expanded to Central Europe (Hom., Aphididae). Journal of Pest Science, 72, 25–30. 

Starý P., Basky Z., Tanigoshi L.K. and Tomanovicc Z. 2003. Distribution and history of Russian 
wheat aphid Diuraphis noxia (Kurdj.) in the Carpathian Basin (Hom., Aphididae). 
Journal of Pest Science 76:17–21. 

Stehfest E., Heistermann M., Priess J.A., Ojima D.S. and Alcamo J., 2007. Simulation of global 
crop production with the ecosystem model DayCent. Ecological Modelling. 209:203-219. 

Stefanescu C., Herrando S. and Paramo F., 2004. Butterfly species richness in the north-west 
Mediterranean Basin: the role of natural and human-induced factors. Journal of 
Biogeography 31:905-915. 

Stephansson D och Åhman I., 1998. Blygrå rapsvivel och skidgallmygga. Faktablad om 
växtskydd, jordbruk 57J. Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. 

Stewart D.W., Reid L.M., Nicol R.W. and Schaafsma A.W., 2002. A mathematical simulation of 
growth of Fusarium in maize ears after artificial inoculation. Phytopathology 92:534-541. 

Strand J.F., 2000. Some agrometeorological aspects of pest and disease management for the 21st 
century. Agricultural and Forest Meteorology 103:73-82. 

Sutherst R.W., 1991. Pest risk analysis and the greenhouse effect. Rev. Agric. Entomol. 79:1177-
1186. 

Sutherst R.W. and Maywald G.F., 1985. A computerized system for matching climates in 
ecology. Agriculture Ecosystems & Environment 13:281-299. 

Sutherst R.W., Maywald G.F. and Bottomley, W., 1991. From CLIMEX to PESKY, a generic 
expert system for pest risk assessment. EPPO Bulletin 21: 595-608. 

Sutherst R.W., Collyer B.S. and Yonow T., 2000. The vulnerability of Australian horticulture to 
the Queensland fruit fly, Bactrocera (Dacus) tryoni, under climate change. Australian 
Journal of Agricultural Research 51:467-480. 

Tan G. and Shibasaki R., 2003. Global estimate of crop productivity and the impacts of global 
warming by GIS and EPIC integration. Ecological Modelling. 168:357-370. 

Tauber M.J. and Tauber C.A., 2002. Prolonged dormancy in Leptinotarsa decemlineata 
(Coleoptera: Chrysomelidae): A ten-year field study with implications for crop rotation. 
Environ. Entomol. 31:499-504. 

Tauber M.J., Tauber C.A. and Nyrop J.P., 1994. Soil moisture and postdormancy emergence of 
Colorado potato beetles (Coleoptera: Chrysomelidae): Descriptive model and field 
emergence patterns. Environ. Entomol. 23:1485-1496. 

Thackray D.J., Diggle A.J., Berlandier F.A. and Jones R.A. C., 2004. Forecasting aphid 
outbreaks and epidemics of Cucumber mosaic virus in lupin crops in a Mediterranean-
type environment. Virus Research 100:67-82. 

Thomson L.J., Macfadyen S. and Hoffmann A.A., 2010. Predicting the effects of climate change 
on natural enemies of agricultural pests. Biological Control 52:296-306. 

Trnka M., Muška F., Semerádová D., Dubrovský M., Kocmánková E. and Žalud Z., 2007. 
European corn borer life stage model: regional estimates of pest development and spatial 
distribution under present and future climate. Ecological Modelling 207:61–84. 



46 
 

Soussana J.F., Graux A.I. and Tubiello F.N., 2010. Improving the use of modelling for 
projections of climate change impacts on crops and pastures. Journal of Experimental 
Botany 61:2217-2228. 

Spitters C.J.T. and Schapendonk A.H.C.M., 1990. Evaluation of breeding strategies for drought 
tolerance in potato by means of crop growth simulation. Plant and Soil. 123: 193-203.  

Starý P., 1999. Distribution and ecology of the Russian wheat aphid, Diuraphis noxia (Kurdj.), 
expanded to Central Europe (Hom., Aphididae). Journal of Pest Science, 72, 25–30. 

Starý P., Basky Z., Tanigoshi L.K. and Tomanovicc Z. 2003. Distribution and history of Russian 
wheat aphid Diuraphis noxia (Kurdj.) in the Carpathian Basin (Hom., Aphididae). 
Journal of Pest Science 76:17–21. 

Stehfest E., Heistermann M., Priess J.A., Ojima D.S. and Alcamo J., 2007. Simulation of global 
crop production with the ecosystem model DayCent. Ecological Modelling. 209:203-219. 

Stefanescu C., Herrando S. and Paramo F., 2004. Butterfly species richness in the north-west 
Mediterranean Basin: the role of natural and human-induced factors. Journal of 
Biogeography 31:905-915. 

Stephansson D och Åhman I., 1998. Blygrå rapsvivel och skidgallmygga. Faktablad om 
växtskydd, jordbruk 57J. Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. 

Stewart D.W., Reid L.M., Nicol R.W. and Schaafsma A.W., 2002. A mathematical simulation of 
growth of Fusarium in maize ears after artificial inoculation. Phytopathology 92:534-541. 

Strand J.F., 2000. Some agrometeorological aspects of pest and disease management for the 21st 
century. Agricultural and Forest Meteorology 103:73-82. 

Sutherst R.W., 1991. Pest risk analysis and the greenhouse effect. Rev. Agric. Entomol. 79:1177-
1186. 

Sutherst R.W. and Maywald G.F., 1985. A computerized system for matching climates in 
ecology. Agriculture Ecosystems & Environment 13:281-299. 

Sutherst R.W., Maywald G.F. and Bottomley, W., 1991. From CLIMEX to PESKY, a generic 
expert system for pest risk assessment. EPPO Bulletin 21: 595-608. 

Sutherst R.W., Collyer B.S. and Yonow T., 2000. The vulnerability of Australian horticulture to 
the Queensland fruit fly, Bactrocera (Dacus) tryoni, under climate change. Australian 
Journal of Agricultural Research 51:467-480. 

Tan G. and Shibasaki R., 2003. Global estimate of crop productivity and the impacts of global 
warming by GIS and EPIC integration. Ecological Modelling. 168:357-370. 

Tauber M.J. and Tauber C.A., 2002. Prolonged dormancy in Leptinotarsa decemlineata 
(Coleoptera: Chrysomelidae): A ten-year field study with implications for crop rotation. 
Environ. Entomol. 31:499-504. 

Tauber M.J., Tauber C.A. and Nyrop J.P., 1994. Soil moisture and postdormancy emergence of 
Colorado potato beetles (Coleoptera: Chrysomelidae): Descriptive model and field 
emergence patterns. Environ. Entomol. 23:1485-1496. 

Thackray D.J., Diggle A.J., Berlandier F.A. and Jones R.A. C., 2004. Forecasting aphid 
outbreaks and epidemics of Cucumber mosaic virus in lupin crops in a Mediterranean-
type environment. Virus Research 100:67-82. 

Thomson L.J., Macfadyen S. and Hoffmann A.A., 2010. Predicting the effects of climate change 
on natural enemies of agricultural pests. Biological Control 52:296-306. 

Trnka M., Muška F., Semerádová D., Dubrovský M., Kocmánková E. and Žalud Z., 2007. 
European corn borer life stage model: regional estimates of pest development and spatial 
distribution under present and future climate. Ecological Modelling 207:61–84. 

47 
 

Trnka M., Olesen J.E., Kersebaum K.C., Skjelvåg A.O., Eitzinger J., Seguin B., Peltonen-Sainio 
P., Rötter R., Iglesias A., Orlandini S., Dubrovský M., Hlavinka, P., Balek J., Eckersten 
H., Cloppet E., Calanca P., Gobin A., Vučetić V., Nejedlik P., Kumar S., Lalic B., Mestre 
A., Rossi F., Kozyra J., Alexandrov V., Semerádová D. and Žalud Z., 2011. Agroclimatic 
conditions in Europe under climate change. Global Change Biology, accepted.  

Ulrichs C. and Hopper K.R., 2008. Predicting insect distributions from climate and habitat data. 
Biocontrol 53:881-894. 

Umer J., Ghazala N. and Ghulam R., 2008. Correlation and regression for prediction of wheat 
leaf rust severity in Bahawalpur and Multan using relevant meteorological data. 
Mycopath 6:23-29. 

Valosaari K.R., Aikio S. and Kaitala V., 2008. Spatial simulation model to predict the Colorado 
potato beetle invasion under different management strategies. Annales Zoologici Fennici 
45:1-14. 

Van den Hoof C., Hanert E. and Vidale P.L., 2011. Simulating dynamic crop growth with an 
adapted land surface model – JULES-SUCROS : Model development and validation. 
Agricultural and Forest Meteorology, 151:137-153.  

Van Ittersum M., Leffelaar P.A., Van Keulen H., Kropff M.J., Bastiaans L. and Goudriaan J., 
2003. On approaches and applications of the Wageningen crop models. European Journal 
of Agronomy, 18:201-234.  

Vanova M., Klem K., Matusinsky P. and Spitzerova D., 2005. Prediction of eyespot infection 
risks. Acta Agrobotanica 58:91-96. 

Villemant C., Rome Q. and Muller F., 2010. Factsheets for 80 representative alien species. 
Chapter 14: 14.62 – Vespa velutina nigrothorax du Buysson, 1905 - Asian yellow-legged 
hornet (Hymenoptera, Vespidae). BioRisk 4:984-985. 

Wallin J.R. and Waggoner P.E., 1950. The influence of climate on the development and spread 
of Phytophthora infestans in artificially inoculated potato plots. Plant Dis. Reptr. Suppl. 
190:19-33. 

Walters R.J., Hassall M., Telfer M.G., Hewitt G.M. and Palutikof J.P., 2006. Modelling dispersal 
of a temperate insect in a changing climate. Proceedings of the Royal Society B-
Biological Sciences 273:2017-2023. 

Wang P. and Keller A.A., 2009. AgInput: An Agricultural Nutrient and Pesticide Source Model. 
Environmental Modeling & Assessment 14:391-403. 

Weber D., 2003. Colorado potato beetle: Pest on the move. Pesticide outlook 14:256-259. 
Weber D.C., 2008. Colorado Potato Beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: 

Chrysomelidae), pp. 324-328. In: Capinera, J.L. (ed.) Encyclopedia of Entomology (2nd 
edition), Kluwer. 

Weisz R., Smilowitz Z. and Fleischer S., 1996. Evaluating risk of Colorado potato beetle 
(Coleoptera: Chrysomelidae) infestation as a function of migratory distance. J. Econ. 
Entomol. 89:435-441. 

Wiktelius, S. 1992. Havrebladlus. Faktablad om växtskydd, jordbruk 13J. Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Uppsala. 

Williams J.R., 1990. The erosion-productivity impact calculator (EPIC) model: a case history. 
Philosophical Transactions of the Royal Society B. 329:421-428. 

Willocquet L., Aubertot J.N., Lebard S., Robert C., Lannou C. and Savary S., 2008. Simulating 
multiple pest damage in varying winter wheat production situations. Field Crops 
Research 107:12-28. 



48 
 

Wivstad M. 2010. Klimatförändringar – en utmaning för jordbruket och giftfri miljö. 
Kemikalieinspektionen PM 2/10.  

Wolf J, 2002. Comparison of two potato simulation models under climate change. I. Model 
calibration and sensitivity analyses. Clim Res 21,173-186. 

Wolf J. and Van Oijen M., 2003. Model simulation of effects of changes in climate and 
atmospheric CO2 and O3 on tuber yield potential of potato (cv. Bintje) in the European 
Union. Agriculture, Ecosystems and Environment. 94: 141-157. 

Worner S., 1988. Ecoclimatic assessment of potential establishment of exotic pests. J. Econ. 
Entomol. 81:973-983. 

Wu W., Shibasaki R., Yang P., Tan G., Matsumura K. and Sugimoto K., 2007. Global-scale 
modelling of future changes in sown areas of major crops. Ecological Modelling 
208:378-390. 

Yonow T., Zalucki M.P., Sutherst R.W., Dominiak B.C., Maywald G.F., Maelzer D.A. and 
Kriticos D.J., 2004. Modelling the population dynamics of the Queensland fruit fly, 
Bactrocera (Dacus) tryoni: a cohort-based approach incorporating the effects of weather. 
Ecological Modelling 173:9-30. 



48 
 

Wivstad M. 2010. Klimatförändringar – en utmaning för jordbruket och giftfri miljö. 
Kemikalieinspektionen PM 2/10.  

Wolf J, 2002. Comparison of two potato simulation models under climate change. I. Model 
calibration and sensitivity analyses. Clim Res 21,173-186. 

Wolf J. and Van Oijen M., 2003. Model simulation of effects of changes in climate and 
atmospheric CO2 and O3 on tuber yield potential of potato (cv. Bintje) in the European 
Union. Agriculture, Ecosystems and Environment. 94: 141-157. 

Worner S., 1988. Ecoclimatic assessment of potential establishment of exotic pests. J. Econ. 
Entomol. 81:973-983. 

Wu W., Shibasaki R., Yang P., Tan G., Matsumura K. and Sugimoto K., 2007. Global-scale 
modelling of future changes in sown areas of major crops. Ecological Modelling 
208:378-390. 

Yonow T., Zalucki M.P., Sutherst R.W., Dominiak B.C., Maywald G.F., Maelzer D.A. and 
Kriticos D.J., 2004. Modelling the population dynamics of the Queensland fruit fly, 
Bactrocera (Dacus) tryoni: a cohort-based approach incorporating the effects of weather. 
Ecological Modelling 173:9-30. 



Jordbruksverket • 551 82 Jönköping • Tfn 036-15 50 00 (vx) • Fax 036-34 04 14
E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-3007 • ISRN SJV-R-12/10-SE • RA12:10

Rapporten kan beställas från


