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Energieffektivisering och klimatanpassning har en tydlig koppling till lantabruket. I november 2011 arrangerade Länsstyrelsen ett seminarium om energieffektivt och klimatanpassat som innebär både hot och möjligheter för lantbruket. Genom
ett temanummer vill Länsstyrelsen sprida kunskap om det som kom fram på semniariet till EllenUs läsare.

Klimatet blir varmare – problem och möjligheter i Västmanland
Klimatförändringarna med ett varmare och fuktigare klimat kommer att påverka Västmanland på många sätt. För skogs- och
lantbruket innebär det både möjligheter och svårigheter. Längre vårar och höstar ger en längre odlingssäsong och nya grödor kan
odlas. Skogen kommer att växa snabbare och nya trädslag introduceras. Men vi kan också förvänta oss problem med torka, skyfall
och översvämningar. Skadeinsekter, nya ogräs och rötsvampar gynnas också av ett varmare och fuktigare klimat. Redan nu finns
det dock mycket vi kan göra för att förbereda och anpassa oss till förändringarna i klimatet. Då har vi större chans att dra nytta av
förändringarna.

Mer biobränsle
Ökad odling av energiskog
ger mer biobränsle vilket kan
minska användningen av fossila
bränslen.

Blanda olika trädslag
Skogen kommer att växa snabbare
och nya trädslag kan introduceras. Men
även skadeinsekter och rötsvampar gynnas av ett varmare och fuktigare klimat.
För att sprida riskerna är det bra att
blanda olika trädslag.

Värmestress för djur
För djuren kan ett varmare klimat ge värmestress,
något att tänka på redan
nu för den som ska bygga
om utrymmen för djur. Effektiva fläktar kan behövas.

Nya grödor och skadegörare
I varmare klimat med längre vårar och
höstar kan nya grödor odlas, exempelvis
majs och solros. Men även skadegörare,
nya ogräs och rötsvampar förväntas öka.

Ökad nederbörd
Vi får räkna med mer extremt väder som torka, skyfall och stormar.
Nederbörden beräknas öka, därför
är det viktigt att se över dränering
och struktur på jorden.

Större skördar
Längre odlingssäsong ger
möjlighet till större skördar och
högre produktion. Något som
kan öka lönsamheten inom
jordbruket.

Produktion av biogas
På gårdarna kan produktion av
biogas från stallgödsel och vallgrödor
öka. Det är positivt både för gårdens
ekonomi och för klimatet.
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En del av lösningen

Viktigt att se över
dräneringen

Lantbruket pekas ofta ut som en del
av problemet med klimatförändringarna. Förutom koldioxidutsläpp från
fossila bränslen kommer utsläpp av
metan och lustgas, en kväveoxid. Men
det kan vara svårt för lantbrukare att
ta till sig att deras verksamhet påverkar
klimatet, förklarar Gunnar Hadders.
– Människan har ju alltid brukat jorden.
Även om det är problem med utsläpp
av lustgas från marken och idisslare som
släpper ut metan finns mycket att göra
ute på gårdarna.
– Det är viktigt att vårda marken, ha
bra struktur och bördighet, säger Gunnar
Hadders.
Hans råd handlar om att hålla uppe
mullhalten i jorden, ha vall i växtföljden,
använda stallgödsel och öka baljväxter på
vallarna. Det kan både minska klimatpåverkan och öka lönsamheten.
Att underhålla dräneringsrör så att
utsläppen av lustgas hålls nere är en annan åtgärd. Utrustning, maskiner och
rutiner kan också behöva ses över. Och
att tillämpa sparsam körning med traktor.
En annan positiv aspekt som Gunnar
Hadders lyfter fram är möjligheten att
producera biobränsle, inte minst biogas.
– Som jag ser det kan lantbruket vara en
del av lösningen på klimatproblemen.
Gunnar Hadders, energi- och klimatrådgivare vid Hushållningssällskapet

Det viktigaste för lantbrukare som
vill förbereda sig för ett förändrat
klimat är att se över sin dränering. Det
anser Line Strand, växtodlingsrådgivare
vid Hushållningssällskapet. Eftersom
nederbörden under vintern förväntas
öka innebär det att mer vatten ska bort
från fälten under våren.
Mätinstrument

Enkelt att minska energianvändningen
Inom lantbruket finns stora möjligheter till energibesparingar. Det visar
projektet Energieffektiva lantbruk som
Hans Jältorp på Energikontoret ansvarat för. Det startade med att en mindre
mjölkgård fick hjälp att se över sin
energiförbrukning. Stora besparingar
var möjliga och bidrog till att projektet fortsatte med kartläggning av en
svingård, en hönsfarm och en större
mjölkgård.
– Ingen gård är lik den andra och energiförbrukningen varierar, säger Hans Jältorp.
Det gemensamma är att det finns
mycket att spara på belysningen.
– Alla fyra gårdarna har mycket att tjäna
på att byta till modernare lysrör som bara
drar en fjärdedel så mycket energi som de
som är 10-15 år gamla.
På mjölkgårdarna används mycket
varmvatten för att rengöra mjölkrörsystemen. Där kan en enkel åtgärd som att
förvärma diskvattnet med spillvärme från
mjölkkylen sänka energianvändningen.

– Vatten är ett större problem än många
tror. För att komma ut på åkrarna måste
marken bära, säger Line Strand.
Hon förklarar att även strukturen i
jorden är viktig för bärigheten. För låga
mullhalter packar jorden och vattnet får
svårare att rinna undan.
Många lantbrukare ser fördelar med ett
varmare klimat enligt Line Strand. Längre
vårar och höstar gör att växtodlingssäsongen ökar vilket förväntas ge större
skördar. De senaste 15 åren har medeltemperaturen ökat en grad i Västmanland.
–Redan inom 20 år kan vi troligen odla
nya grödor i Västmanland, exempelvis
kärnmajs.
Men klimatförändringarna innebär
också mer skadegörare och torka. Tropiska
nätter kan exempelvis ge värmestress hos
djur, något som den som planerar att
bygga nytt kan ta med i beräkningen.
–När det gäller att förbereda sig för klimatförändringarna är rådet att inte göra
som man alltid gjort utan följa utvecklingen
och anpassa sig.
Line Strand, växtodlingsrådgivare och konsult vid Hushållningssällskapet

Ventilation, vakuumpumpar och motorer är andra områden som mättes och
där lantbrukarna fick förslag på vad de
kan göra.
–Med enkla medel, driftrutiner och effektivare utrustning kan man göra mycket
för att minska energianvändningen.
Hans Jältorp, projektledare vid Energikontoret i Mälardalen
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Klokt att satsa på olika
trädslag
Det är klokt att sprida riskerna och
satsa på olika trädslag. Det anser Magnus Petterson från Skogsstyrelsen. Han
är ofta ute och pratar med markägare
om klimatförändringarna och hur de
kan förbereda sig för ett varmare och
fuktigare klimat. Han berättar att det
finns ett stort intresse både för att vara
med på kurser och träffar och för enskild rådgivning.
Ingen kan säga exakt hur det blir men
Magnus Pettersson tycker att det är viktigt att förbereda sig och även dra nytta
av förändringarna i klimatet. En positiv
effekt är att produktionen ökar i skogen.
– Råvaran i skogen är värdefull både för
enskilda markägare och för samhällsekonomin. Och ju mer fossil energi vi kan byta
ut mot förnybar desto bättre för klimatet.

Han skulle gärna se att skogsråvara
även konkurrerar ut andra byggmaterial
som betong.
När det gäller negativa effekter finns olika scenarier.
– Vi räknar med att insekter
och skadegörare kommer att öka.
Granbarkborren exempelvis kommer troligen att hinna föröka sig
med fler generationer per år än
vad de gör nu.
Magnus Pettersson förklarar
att även svampangrepp sannolikt kommer att öka. Träden
kommer att växa högre och få
större kronor. Det blir ett större
vindfång, något som kan innebära att de
lättare blåser omkull.

Granbarkborre
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Magnus Pettersson, rådgivning, lagfrågor
och tillsyn vid Skogsstyrelsen.

Möjligheter och hot för
jordbruket
Klimatförändringarna innebär både
möjligheter och hot för lantbruket i
Mälardalen. Det anser Maria Wivstad,
forskare vid SLU. Till det positiva hör
att odlingssäsongen beräknas bli längre
och urvalet av grödor större.
– Många lantbrukare är nyfikna och ser
nya möjligheter.
Samtidigt pekar prognoserna på mer
extremt väder med torka, stora skyfall och
stormar. Dessutom kan grödorna drabbas
av fler skadegörare och ogräs.
– För att undvika problem är det viktigt
att tänka nytt i odlingssystemen och sprida
riskerna.
Större variation i växtföljd, mer biologisk bekämpning och utveckling av
mekaniska metoder för ogräsrensning är
några av hennes idéer. Vid större angrepp
av skadegörare befaras användningen av
kemiska bekämpningsmedel öka. Men
det finns inte bekämpningsmedel mot allt
och ogräs och skadegörare riskerar att bli
resistenta mot kemikalierna.
De som odlar ekologiskt kan ha en
fördel, påpekar Maria Wivstad, eftersom
de redan nu sprider riskerna. De väljer
sorter med större motståndskraft och har
utvecklat metoder för att bekämpa ogräs
mekaniskt.
Maria Wivstad, föreståndare vid Institutionen för ekologi och växtproduktion, SLU i
Uppsala
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Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsen har en samordnande roll i arbetet med klimatfrågorna. Det bygger på
två regeringsuppdrag som handlar om att minska utsläppen av växthusgaser och att
anpassa samhället till ett förändrat klimat. I det här arbetet är jord- och skogsbruksnäringen av särskilt intresse och något vi fäster stor vikt vid. Länsstyrelsen genomför
analyser, kurser, föredrag och forskningsprojekt som rör detta område.
Hör gärna av dig till oss:

Jan van der Horst
Klimatpåverkan och energiomställning
Jan.vanderHorst@lansstyrelsen.se
021-19 50 41

Måns Enander
Klimatanpassning
Mans.Enander@lansstyrelsen.se
021-19 52 25

Säker hästhantering!
8 maj
Att hantera hästar innebär ofta risker.
Om du lär dig läsa hästen förstår du
den bättre och kan lättare förutse hur
den kan komma att reagera i olika
situationer och på så sätt undvika
olyckor.

Optimera betet!
23 april
Kursen behandlar både åkermarksoch naturbete till nötkreatur i konventionell och ekologisk drift.
Innehåll:
• Val av betesfrö och anläggning av bete
• Skötsel av bete, putsning och gödsling
• Betes näringsinnehåll och avkastning
• Beläggning på bete
• Betessläpp
• Utfodring under betessäsongen
• Installning
• Parasiter på bete och parasitbekämpning
Medverkande: Johan Lagerholm,
växtodlingsrådgivare VäxtRåd, Kicki
Markusson, betescoach och rådgivare Växa Sverige samt Virpi Welling,
nöthälsoveterinär Svenska Djurhälsovården.
Tid: Måndagen den 23 april kl. 09.30
- ca 15.30
Plats: Brunnby Gård, Västerås
Anmälan: Senast den 18 april till Sofi
Öhlund, 070-688 21 15 eller
sofi.ohlund@vaxa.se
Kostnad: 200 kr för lunch och fika.

Information från
Länsstyrelsen
Landsbygdsenheten
721 86 Västerås
www.lansstyrelsen.se/vastmanland
Foto: Där inget annat anges; Länsstyrelsen

Anmälningsinfo
Kursanmälningar ska, om inte annat
anges, i första hand göras på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/vastmanland
och i andra hand till Länsstyrelsens
växel 021-19 50 00. OBS! På hemsidan
måste varje person anmälas var för sig
Program och deltagarförteckning skickas ut efter anmälningstidens slut. Ange
om du inte vill vara med på deltagarlistan. Säg till om du vill ha specialkost.

Hästen är ett flockdjur och behöver en
ledare. Ett lyckat ledarskap bygger på
ett ömsesidigt förtroende. Respektera
hästen, men kräv också att hästen respekterar dig som ledare!
Länsstyrelsen arrangerar en kursdag
med Katrin Gunnarsson som har
över 40 års erfarenhet av hästar, bland
annat som dressyrryttare och inom
westernridning. Hon har även studerat
och arbetat med vilda Mustanger hos
Blackfeetindianerna i USA. Katrin, som
är utbildad vid Skandinaviska Ledarskapshögskolan, föreläser, utbildar och
inspirerar om ledarskapets betydelse.
Dagen avslutas med en rundvandring
på anläggningen.
Medverkande: Katrin Gunnarsson,
Ullared, www.ursprungskallan.se
Tid: Tisdagen den 8 maj kl 08.30 - ca.
16.00
Plats: Stall Hammarhagen, Sala, se
www.stallhammarhagen.se
Anmälan: Senast den 26 april. OBS!
Begränsat deltagarantal, så vänta inte
med din anmälan!
Kostnad: Kurskostnad 250 kr exkl.
moms + kostnad för förtäring under
dagen.
Frågor? Kontakta Ingela Alsén,
021-19 51 22 eller Eva Lindqvist,
021-19 50 28.
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