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1. Sverige och 
vatten- och 
markresurser för 
matproduktion

Vattenerosion på åker,  Hjälmarens vattenvårdsförbund

(Eklund 2019)



Nytt synsätt för uthållig mark- och vattenanvändning?

- Mer än 95% av svensk matproduktion beroende av regn och 
markhälsa!

- Sårbarhet kräver nytt tänk både teknik, vatten- och markhantering, 
och dess förvaltning

- Kunskap, lärande  och innovation, med evidensbaserad förvaltning 
kan bidra till bättre resiliens inom jordbruk, och matproduktion



Dränering och dikning: 
behov idag och framtid för markhälsa?

• Mer än 70% av åkerareal  under dikning och 
dränering för produktiv odlingsjord

• Dagsläge: minst 20% dräneringsareal behöver 
uppdateras (dikes behov oklart?)

• Framtida behov: troligen ökat behov? förbud i 
södra Sverige

(efter  SBC 2014/Wesström, 2018)



Bevattning: stor potential och begynnande utveckling

Kommer att behövas mer vattenallokering/uttag  för att 
bygga resiliens för klimat och för mat

– både grödor och djur

Idag begränsas utveckling för företag:

• Kostsamt att investera dam/reservoir (stöd ges för 
våtmark/miljösyften, men inte produktionssyften)  

• Oklart hur väga nytta av vattenanvändning mellan mat och 
miljö?



2. Klimatförändringar
och rollen av
markhälsa för 
vattenhantering

Vattenerosion på åker,  Hjälmarens vattenvårdsförbund

(Eklund 2019)



Klimatet och markhälsa styr hur vår växtlighet behöver
vatten, och hur mycket mat vi kan producera

NV Skåne July 2018 (3 months dry)

NV Skåne: January 2018 (4 months saturated)

• 2018: ett smakprov på
framtidens utmaningar map 
vatten?

• 50% skörde-sänkning för foder
och stråsäd, 30% i norra
Europa

• Inte bara torka: blöt vinter+3 
månader torka och värme



För vatten till mat: 
Börja ta hand om markhälsa

• Infiltration 
• Vattenhållande förmåga
• Dränering

• Genom markens naturliga förutsättningar
• Genom odlingsåtgärder, teknik och kunskap



Framtiden: ändrat klimat ställer nya krav på kunskap

Thornton et al 2014

Troliga framtida klimat kommer att kräva 

- Bättre markhälsa

- mer/bättre dränering 

- mer bevattning och ’återvätning’ i odlingslandskap 

för att bibehålla produktionskapacitet



Markstruktur förändras i respons till väder
under säsong

• Väder påverkar mark struktur förändring , mer än bearbetning under en säsong

• Klimatförändringar kommer därför att påverka kort och lånsiktig markstruktur

Skrymdensitet Porositet Hydraulisk
konduktivitet

Makroporer

Regn (mängd)
Vätning/torka -
Frys/upptining - /
Biologisk aktivitet - -

(T Klöffel(SLU), unpublished) 



3. Nya initiativ för 
samarbete med 
forskning runt 
markhälsa

Vattenerosion på åker,  Hjälmarens vattenvårdsförbund

(Eklund 2019)



1. The European Joint Partnership (EJP SOIL): 
“Towards climate-smart sustainable management of 
agricultural soils”

• Europeiskt samarbete för forskning och utveckling runt 
klimatsmart odlingsmark , kol, näring och vatten

• 26 forskningsinstitut med nationella samverkanspartners i
23 länder 2020-2024

• Ska utveckla en strategi för ny forskning , utbildning ocg
praktik för klimat-smart uthållig och produktiv
användning av jordbruksmark, 

• SLU leder I Sverige

(EJP SOIL www.ejpsoil.org)

I Sverige kontakt: EJP SOIL Sweden <ejpsoil-sweden@slu.se>

http://www.ejpsoil.org/


Nytt initiativ för mer samverkan: 
European Mission ‘Soil Health and Food’ 

• Ambition att Europa har minst 75%  yta har god markhälsa, 
eller gjort framtseg till detta, för att bidra till ekosystem
tjänster

• ‘Light houses‘ & living labs’ :  Demonstrationsområden/goda
exempel på landskap med god markhälsa för produktion, miljö
och klimat

• System att mäta god markhälsa (över Europa)
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-europe_en



Konsensus om behov av
ny kunskap och samarbete

Dr Sally Rockey , Exec Director 
Foundation for Food and Agricultural Research (2018)



Jennie BARRON
(Professor, Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet)
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Institutionen för mark och miljö/Department of Soil and 
Environment
Box 7014, 75007 Uppsala, SWEDEN 

jennie.barron@slu.se www.slu.se

Tack!

mailto:jennie.barron@slu.se
http://www.slu.se/


Sverige och klimat: rapportering enl Kyoto 
protokollet

Sveriges rapportering 1990-2018: 
en nedgång av utsläpp totalt , 
men ej för jordbruk (ca 13%)

Svenskt jordbruk bidrar ffa med 
konstgödselanvändning , 
odling på organogena jordar , samt djurhållning
(med stora osäkerheter)



Frågor från deltagare inskickade i förväg: 
• Intresserad av hur inlagring av kol mäts och verifieras 

rent praktiskt.

• Lager (förråd) av kol (i marken): detta är olika typer av ämnen/föreningar (kemiska , biologiska 
såsom organiskt C inkl humus, kol inkl biochar, karbonater) som är mer eller mindre rörligt . Typisk 
svenska brukad mark innehåller 3-6 (vikt) % i övre 20 cm   (tex Kirchmann et al, 2020).
• Kollager  mäts oftast genom förbränning på lab sk ’combustion’ 
• Gaser dvs flöden av växthusgaser  (inkl CO2, CH4) mäts genom  IR gas analysering(i fält eller lab)

• För klimatrapportering använder man riktvärden och ofta internationella sådana , om nationella 
saknas/ej godkänns



Frågor från deltagare inskickade i förväg: 
• En läser ofta att vallodling är bra för kolinlagring. Finns 

det data på hur mycket kol som kan inlagras i marken, 
med avseende på plöjningsfrekvens?

•



Frågor från deltagare inskickade i förväg: 

• Finns några goda exempel på fossilfritt brukande inom de 
aktuella odlingssystemen och/eller tankar kring hur de ska 
kunna bedrivas fossilfritt i framtiden?

•RESPONSE : ett sätt är att ha nettoinlagring , men globalt  kommer man troligen att nå en 
max nivå på ytterligare inlagring i mark , om man nu tar upp de mesta och bästa sätten att 
lagra kol i odlingsmark (tex Bossio et al 2020:,, show the global additional mitigation potential 
of protecting and rebuilding SOC to be 5.5 GtCO2e yr−1, representing 25% of the total 
mitigation potential of the 20 NCS pathways. Of this, 4.3 GtCO2e yr−1 comes from non-forest 
pathways; thus, SOC represents more than half of the 7.6 GtCO2e yr−1 NCS potential of non-
forested lands, with safeguards for food security, fibre security and biodiversity conservation 
eller Paustain et al2016 ) .

• Det finns alltså inte ett oändligt utrymme för kolinlagring i mark , och gränser sätts både av 
klimat , mineral jord och tex N-P relation tillsammans med pH . I svenskt jordbruksmark , är 
den största källan till  växthusavgång  från organiska/mullrika  odlingsjordar, såsom dränerade 
våtmarker och sjöbottnar . Där finns det en stor utmaning hur man ska förhindra oxidering  av 
mark-kol , liksom partikulär borttransport genom vind-vattenerosion.

• Andra åtgärder gäller hela systemet , inte bara mark , tex att ha drivmedel på biobränsle  
(som idag är för dyrt, otillgängligt), eller annan energi input med grön energi, kanske tom 
producent av  grön energi på olika sätt (gas , sol , vind biomassa)

Paustain et la 2016
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