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Förord 
Naturbruksskolor är viktiga aktörer i arbetet med att utveckla och kompetensförsörja 
landsbygden, de utgör mötesplatser för kunskapsspridning och är viktiga inspiratörer för 
framtidens hållbara jordbruk. Skolorna behöver därför ständigt utvärdera nuvarande 
drift med dess styrkor och svagheter och identifiera förbättringsåtgärder och områden 
för framtida satsningar. Naturbruksskolorna Sötåsen och Uddetorp i Västra Götalands-
regionen har sedan tidigare tagit fram bland annat naturvårdsplaner, samt haft åta-
gandeplaner för miljöersättning för betesmarker och man kände att man ville satsa ytter-
ligare på detta område. Därför bestämde sig Naturbruksförvaltningen i regionen att 
starta ett projekt med syftet att ge ett underlag för hur naturbruksskolorna kan fortsätta 
att utvecklas i sitt hållbarhetsarbete. Projektet fick namnet Naturbruksskolor i framkant 
– Nyckeltal och åtgärder för ett fortsatt hållbarhetsarbete och har pågått 2017–2019.  

Sverige har i decennier tillbaka haft stort fokus på rådgivning inom växtnäringsområdet, 
särskilt växtnäringsbalanser och stallgödselhantering. Efterhand har detta komplette-
rats med klimatrådgivning. Biologisk mångfald är däremot ett område som inte är lika 
väl utbyggt. Vi har därför valt att lägga särskilt fokus på detta i projektet och i denna 
rapport.  

Rapporten sammanfattar vårt arbete med att testa verktyg och indikatorer för växt-
näring, klimat och biologisk mångfald. De inventeringar som genomförts inom projektet 
redovisas i separata rapporter som finns att hämta på Västra Götalandsregionens hem-
sida1, liksom de skötselplaner som tagits fram och erfarenheter som gjorts avseende 
praktiska åtgärder. 

Projektgruppen har bestått av Pernilla Tidåker, SLU; Maria Berglund, Hushållnings-
sällskapet Halland; Olle Kvarnbäck, Naturvisaren; Britt-Marie Benjaminsson och Hans 
Nilsson från Naturbruksskolan Sötåsen samt Per-Erik Larsson från Naturbruksskolan 
Uddetorp. Birgit Landquist från RISE har varit projektledare. Olle Kvarnbäck har inven-
terat fåglar, humlor och fjärilar 2018 och 2019 samt utarbetat skötselplaner för skol-
jordbruken. Bengt Weidow har utfört inventering av jordlöpare och kortvingar 2019. 

Projektdeltagarna har gett värdefulla bidrag till denna rapport men för innehållet an-
svarar Pernilla Tidåker, Birgit Landquist och Maria Berglund.  

Projektet har finansierats av Kompetenscentrum, Naturbruksförvaltningen, Västra 
Götalandsregionen.  

  

 
1 https://www.vgregion.se/f/naturbruk/kompetenscentrum/projekt/pagaende/hallbara-ekosystem-for-
framtidens-naturbruk/  
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Sammanfattning 
Projektet Naturbruksskolor i framkant – Nyckeltal och åtgärder för ett fortsatt håll-
barhetsarbete har pågått under åren 2017–2019 vid naturbruksskolorna Sötåsen och 
Uddetorp. I denna rapport sammanfattas erfarenheterna av den del i projektet som har 
handlat om att ta fram indikatorer för nuvarande drift.  

Projektet inleddes med att vi inventerade ekosystemtjänster på skolorna samt 
genomförde beräkningar av klimatavtryck och växtnäringsbalanser med hjälp av verk-
tyget VERA som tillhandahålls av Greppa Näringen. För att skaffa kunskap om tillståndet 
för den biologiska mångfalden på skolorna inventerade vi därefter fåglar, fjärilar och 
humlor. Inventeringarna var till stor hjälp då vi testade olika verktyg och indikatorer för 
biologisk mångfald. Sista året har vi utarbetat skötselplaner för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster som inkluderar alla viktiga biotoper på naturbruksskolorna och 
dessutom inventerat jordlöpare och kortvingar. Skötselplanerna ska ligga till grund för 
det fortlöpande arbetet med att skapa gynnsamma förhållanden för den biologiska 
mångfalden och ekosystemtjänster genom olika åtgärder.  

För klimat och växtnäring har vi använt Greppa Näringens verktyg VERA och använt 
beräkningar för tre år.  För biologisk mångfald har vi testat följande verktyg som vi hittat 
i litteraturen eller på nätet: En lista/ett verktyg som togs fram 2001 (Kvarnbäck och 
Emanuelsson, 2001) som vi benämner Summering av värdefulla miljöer för biologisk 
mångfald, Svenskt Sigills regelverk avseende biologisk mångfald, den del som handlar 
om biologisk mångfald i Cool Farm Tool, samt Farm Sustainability Assessment (FSA) 
från Sustainable Agricultural Initiative.  

Växtnäringsbalanser, det vill säga skillnaden mellan mängden växtnäring som tillförs 
gården via inköpta varor och kvävefixering och mängden växtnäring som bortförs via 
avyttrade produkter, har beräknats under lång tid och på många gårdar runt om i landet. 
Balanserna uttrycks som kg växtnäring per hektar. Det finns därmed en vana vid att göra, 
se och tolka växtnäringsbalanser, och det finns även ett stort jämförelsematerial att tillgå. 
Klimatavtrycksberäkningar är en nyare företeelse. Då summeras växthusgasutsläppen 
från gårdens växtodling och djurhållning samt från produktion och användning av 
insatsvaror. Än så länge går det bara att beräkna klimatavtrycket för en hel gård i VERA, 
vilket gör det vanskligt att jämföra gårdar och år på grund av skillnader i produktion och 
storlek.  

Växtnäringsbalanserna och klimatavtrycksberäkningarna som gjordes på skolorna visar 
på skillnader mellan år och mellan skolorna, vilket var förväntat. Uddetorp har högre 
djurtäthet än Sötåsen, vilket är en bidragande orsak till att växthusgasutsläpp fördelade 
per hektar var högre på Uddetorp. Torkan 2018 påverkar också resultaten, och bidrog till 
högre växtnäringsöverskott på båda skolorna till följd av att mer foder behövde köpas in. 

Vid användning av de olika verktygen för biologisk mångfald kan vi konstatera att diskus-
sionen på skolorna då vi tillsammans med personal från skoljordbruken gick igenom 
frågorna och fyllde i svaren upplevdes som mycket värdefull. Det skapade kunskap då 
man insåg att vissa element eller åtgärder helt eller delvis saknades eller inte gjordes på 
gården. Att samla in data till indikatorerna är emellertid tidskrävande. Det var mycket 
värdefullt att i förväg ha inventerat flora och fauna på gårdarna för att få ett mer specifikt 
resultat men det är ett kostsamt arbete som inte kan implementeras brett i dagsläget.  
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Verktyg och åtgärder i spannmålsodling lyfts ofta i de initiativ som finns i Sverige idag, 
men det är särskilt angeläget att även lyfta produktionsgrenar som mjölk- och nötkötts-
gårdar eftersom åtgärder måste anpassas efter produktionsgrenar och regionala förut-
sättningar. Poängsystem är intressant och förhållandevis enkelt att använda i praktiken 
eftersom de mest relevanta åtgärderna för en enskild gård kan väljas ut att införa. Vi ser 
ett stort behov att utöka möjligheterna för kostnadsfri rådgivning inom biologisk 
mångfald både för att ta fram indikatorer och för att göra skötselplaner för biologisk 
mångfald utifrån gårdens förutsättningar. 

De internationella verktygen för biologisk mångfald som testades är inte anpassade till 
svenska förhållanden vilket medför att de inte är lika användbara.   
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1 Syfte 
Svenskt jordbruk levererar livsmedel av hög kvalitet till konsumenter men har även en 
stor påverkan på landskapets utformning och den omgivande miljön. Miljöpåverkan kan 
vara både negativ i form av utsläpp av bland annat växthusgaser och försurande och 
övergödande ämnen samt användning av ändliga resurser. Men den kan också positiv i 
form av åtgärder som bevarar och förstärker den biologiska mångfalden, upprätthåller 
leveransen av viktiga ekosystemtjänster och genom att producera förnybar energi som 
bidrar till samhällets omställning. För en ökad hållbarhet behöver jordbrukets negativa 
påverkan minska och dess positiva öka. För att kunna utvärdera om jordbruket lever upp 
till uppsatta mål på olika nivåer och om åtgärder som genomförs leder till väsentliga 
förbättringar över tid behövs indikatorer.  

Syftet med denna rapport är att utvärdera ett urval indikatorer och verktyg för 
växtnäring, klimat och biologisk mångfald på naturbruksskolorna Sötåsen och Uddetorp 
med särskilt fokus på biologisk mångfald. Syftet är även att belysa vad som kännetecknar 
lämpliga indikatorer och verktyg som kan komma till nytta för uppföljning och 
kommunikation av olika hållbarhetsaspekter i jordbruket.  

Verksamheten på Sötåsen och Uddetorp beskrivs inledningsvis i rapporten. Sedan intro-
ducerar vi begreppen indikatorer och nyckeltal och ger exempel på utformning och 
användning i olika sammanhang. Därefter presenterar vi resultatet för ett urval indika-
torer på de båda naturbruksskolorna. 
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2 Naturbruksskolorna Sötåsen och 

Uddetorp 
Naturbruksskolan Sötåsen ligger strax utanför Töreboda och har drivits som skola 
sedan 1958. Här bedrivs gymnasie-, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. På skolan 
går cirka 200 elever varav flertalet inom naturbruk med inriktning lantbruk, djur och 
trädgård.  

Sedan slutet av 1990-talet har all verksamhet bedrivits ekologiskt. Skoljordbruket 
omfattar ca 260 ha åker och här odlas både foder till skolans djur och för avsalu. 
Köksväxtodling på åker är under utveckling och omfattar i dagsläget ca 1 ha. På skolan 
testas även odling av nya grödor som quinoa, vitsenap, lupin och linser samt åkerbönor 
till humankonsumtion. År 1999 gjordes en Naturvårdsplan och den har legat till grund 
för de åtgärder som senare vidtagits för att gynna den biologiska mångfalden och göra 
skolans marker mer välkomnande för både vilda djur och människor. Naturvårdsplanen 
omfattar den brukade arealen. Till skolan hör 118 ha skog med varierade markför-
hållanden. Området närmast skolan omfattar ca 25 ha. Skogsbruket planeras med hjälp 
av en grön skogsbruksplan.  

Djurhållningen omfattar kor, grisar, får och smådjur. Det finns 65–70 mjölkkor (inkl. 
rekrytering) som består av fyra olika raser. Fårbesättningen består av ca 60 tackor av tre 
raser. Det finns 40 suggor och varje år levereras 800 smågrisar till andra grisuppfödare. 
Grisarna vistas sommartid ute och vintertid i öppna stallar med möjlighet till rasthage. I 
djurhuset finns ett varierat antal arter inom sällskapsdjurssektorn såsom exempelvis 
kaniner, gnagare, reptiler och fåglar.  

På Sötåsen bedrivs ett stort antal projekt med syfte att utveckla och stärka den gröna 
näringen samt fungera som en föregångare för hållbart naturbruk. Skolan ser hållbar 
utveckling från ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.  

   
Bild 1. Några vyer från skolområdet på Naturbruksskolan Sötåsen 

 



9 

 

© RISE Research Institutes of Sweden 

Naturbruksskolan Uddetorp startade verksamheten på platsen 1945 men redan 
1884 fanns landets första fristående lantmannaskola på platsen. Bland utbildningarna 
dominerar naturbruksprogrammet och Yrkeshögskolan BYS där Agrotekniker utbildas 
samt vuxenutbildning. Totalt har Uddetorp 155 elever på gymnasiet med inriktning 
lantbruk. På de båda vuxenutbildningarna inom lantbruk studerar cirka 60 studenter.  

På naturbruksskolan Uddetorp bedrivs ett konventionellt skoljordbruk med mjölk-
produktion. Totalt odlas 210 hektar varav 195 hektar är åker och 16 hektar naturbete. 185 
hektar odlas konventionellt och 10 hektar ekologiskt.  

Djurhållningen omfattar kor och får. Mjölkproduktionen består av med 65 kor av raserna 
Holstein, SRB och några Jersey med rekrytering. Det finns ett 10-tal får som betar 
gräsytor främst runt skolområdet. Fram till 2016 fanns en gymnasial hästutbildning på 
Uddetorp med ca 35 hästar. Fortfarande producerar Uddetorp foder till hästarna som nu 
finns på Axevalla. 

Till skolan hör 62 ha skog som till 70 % består av barrskog. Lövskogsdelen består huvud-
sakligen av björk men även flera andra lövträd. Skogsbruksplanen är utfördes under 
2016 och är en plan fram till 2025. Längst norrut på Uddetorps fastighet rinner 
Märskabäcken som på dess södra sidan består av 15 ha naturbetesmarker, till största 
delen med särskilda värden. Dessa marker har under början av 2000-talet röjts upp från 
att ha varit igenväxta och sköts nu med betning av ungdjuren på gården. Genom raviner-
na går Uddetorps naturstig. På Uddetorp har de senaste åren bedrivits många utveck-
lingsprojekt, bland annat ett projekt i samarbete med Agroväst som heter Platsbunden 
ogräsbekämpning, samt flera projekt inom fossilfria bränslen. 

 
Bild 2. Vy över Naturbruksskolan Uddetorp 
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3 Vad är indikatorer och nyckeltal? 
En indikator är ett mått som analyserar status eller förändring av en verksamhet och 
används av beslutsfattare på olika nivåer för att belysa utgångsläget, ställa upp och följa 
upp mål och för jämförelser (Reytar m.fl., 2014). För den nationella uppföljningen av de 
16 svenska miljökvalitetsmålen har drygt 100 indikatorer utformats, varav ett antal berör 
jordbruket såsom betesmarksareal, slåtterängar, ekologisk odlad areal, klimatpåverkan-
de utsläpp, ammoniakutsläpp, tillförsel av kväve och fosfor till kusten, växtskyddsmedel 
(hektardoser, miljö- och hälsorisker), kulturspår i åkermark och åkermarksareal2. För 
att följa upp status och förändringar behöver vi inte bara nationella indikatorer utan även 
indikatorer som kan användas på gårdsnivå för att kunna illustrera hur olika åtgärder 
som görs på gården påverkar hållbarheten. Indikatorer ska vara enkla att förstå och 
kommunicera men bör också vara enkla att ta fram. Det behövs därför användarvänliga 
och robusta verktyg som kan användas av olika aktörer som gör att indikatorer kan 
jämföras över tid och mellan olika platser.  

Begreppen indikator och nyckeltal används ofta synonymt men en skillnad ligger i att 
nyckeltal kan ses som få och noggrant utvalda indikatorer med särskilt högt kommuni-
kationsvärde (Liljenfeldt & Keskitalo, 2011). Begreppet index är aggregerad data som 
presenteras som ett numeriskt värde, till exempel konceptet ekologiskt fotavtryck som 
översätter samtliga använda resurser till en yta. Index förenklar komplex information 
men kan tappa så mycket i detaljer att det kan bli svårt att använda som beslutsunderlag 
(Segnestam & Persson, 2002). I Figur 1 illustreras hur dessa begrepp förhåller sig till 
varandra.  

 

Figur 1. Informationspyramiden som visar förhållandet mellan data, indikatorer, nyckeltal och 
index (Liljenfeldt & Keskitalo, 2011). 

Indikatorer som rör jordbruket används av bland annat myndigheter, livsmedelsföretag, 
branschorganisationer och inom forskning. Indikatorer kan utgå från funktionella 

 
2 www.miljomal.se 
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kriterier som bygger på att indikatorerna ska vara relevanta för policybeslut och veten-
skapliga kriterier som fokuserar på metodval (Mineur, 2007). De funktionella och 
vetenskapliga indikatorerna har olika önskvärda egenskaper:  

Funktionella kriterier: 

• Enkla att använda 
• Relevanta för policybeslut 
• Tillgängliga - Användning av tillgängliga data 
• Kan tas fram inom rimlig tid 
• Få - Antal indikatorer är möjliga att hantera 
• Jämförbara - kan användas för benchmarking 
• Genomförbara 
• Begripliga - Förståeliga för avnämare 
• Påverkansbara - Berörda bör kunna bidra till val av indikator 
• Avnämare inkluderas i processen 

Vetenskapliga kriterier: 

• Känsliga för förändringar 
• Möjliga att kvantifiera 
• Mätbara enligt standardiserade metoder 
• Möjliga att verifiera av tredje part 
• Otvetydiga - Visar tydlig riktning (positiv eller negativ) 
• Säkra - mäter vad de ska mäta 
• Passande i aggregeringsskala – varken för aggregerade eller för lite aggregerade 
• Objektiva 
• Omfattande – speglar de viktigaste aspekterna av frågan  
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3.1 Hållbarhetsutvärdering med hjälp av 

indikatorbaserade ramverk 
I flera europeiska länder har indikatorbaserade ramverk för att utvärdera jordbrukets 
hållbarhet tagits fram, ofta i samarbete mellan forskare, lantbrukets organisationer, 
miljöorganisationer och livsmedelsindustrin. Ett av de ramverk som fått mest spridning 
är RISE3 (Response-Inducing Sustainability Evaluation) som används för att mäta och 
utvärdera hållbarhet på gårdsnivå och presenterar resultatet i en polygon utmed 12 axlar 
(Figur 2). Varje tema utgörs av ett medelvärde av flera parametrar. Hållbarheten 
graderas mellan 0–100 där 100 indikerar en optimal situation. Metoden utvecklades vid 
Berns universitet i samarbete med bland annat Nestlé, certifieringsorganisationer för 
ekologiskt lantbruk och forskningsinstitut, och har sedan år 2000 använts på mer än 
3300 gårdar i 57 länder (HAFNI, 2018). Ett uttalat mål med RISE är tillhandahålla ett 
enkelt och förståeligt verktyg för att utvärdera gårdens nuvarande hållbarhet. RISE ska 
också kunna användas som planeringsverktyg för att visualisera effekterna av olika 
förbättringsåtgärder (Häni m.fl., 2003). Databasen möjliggör även jämförelser med 
andra gårdar inom samma produktionsgren eller i en viss region. Enskilda gårdar kan 
inte identifieras i jämförelser mellan gårdar eftersom informationen är konfidentiell.  

 

Figur 2. Exempel på en hållbarhetsanalys av ekologiska gårdar i Danmark baserat på RISE (de Olde 
m.fl., 2016). Grönt indikerar att gården ligger bra till, gult att ytterligare åtgärder bör vidtas och rött 
att det finns hållbarhetsproblem. 

  

 
3 Inte att förväxla med RISE – Research Institutes of Sweden  
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3.2 Val av indikatorer utifrån planetära 

gränser 
I vårt val av indikatorer har vi utgått från konceptet med globala planetära gränser som 
introducerades 2009. Där definierades absoluta tröskelvärden som om de överskrids 
riskerar att försätta ekosystemen i irreversibla tillstånd. Utifrån försiktighetsprincipen 
sattes sedan planetära gränser på säkert avstånd från tröskelvärden (Rockström m.fl., 
2009). Nio viktiga globala processer inkluderades, varav sju kvantifierades. År 2015 kom 
en revidering och uppdatering av ramverket som innebar att vissa gränsvärden korri-
gerades och skalades ner till regional nivå (Steffen m.fl., 2015). Klimatpåverkan, biolo-
gisk mångfald, förändrad markanvändning samt tillförsel av kväve och fosfor är områden 
som alla överskridit de planetära gränserna (Figur 3). Det är också områden som påver-
kas i stor utsträckning av hur jordbrukets bedrivs runt om i världen.  

Planetära gränser är ett koncept som har fått stort genomslag, men det är osäkert hur 
ekologiska gränsvärden på global eller regional nivå ska omsättas i policybeslut. Det kan 
dock ge indikationer på vilka områden som olika samhällssektorer särskilt behöver 
fokusera på. Både med tanke på områden som definierats som särskilt kritiska för 
planetens hälsa och att jordbruket i betydande utsträckning bidrar till dessa har vi valt 
att fokusera på indikatorer som rör kväve- och fosforflöden, klimat och biologisk mång-
fald.  

 

 

Figur 3. Planetära gränser enligt Steffen m.fl. (2015). 

  



14 

 

© RISE Research Institutes of Sweden 

4 Indikatorer för 

växtnäringsanvändning 
Tillförsel av växtnäring är en förutsättning för att upprätthålla skördarna. En hållbar 
användning bygger på att växtnäringen i stallgödsel och andra organiska gödselmedel 
recirkuleras så effektivt som möjligt. Detta gör att förluster till luft och vatten hålls nere 
och minskar användningen av fossila resurser och miljöpåverkan vid produktion av 
mineralgödsel.  

Utifrån planetens gränser anges ett riktvärde för tillförsel av nytt kväve och fosfor, det 
vill säga kväve och fosfor som cirkulerar inom systemet som stallgödsel och andra 
organiska gödselmedel ingår inte. Fixerat kväve från baljväxtodling räknas som nytt 
kväve. Utifrån detta synsätt och baserat på 1,5 miljarder hektar åkermark globalt sätts 
den planetära gränsen vid drygt 4 kg ny fosfor per hektar och drygt 41 kg nytt kväve per 
hektar. Detta globala värde tar dock inte hänsyn till olika markers produktionskapacitet, 
jordens benägenhet till utlakning, avstånd till recipienten eller dess känslighet.  

4.1 Indikatorer på regional och nationell nivå 
SCB presenterar regelbundet balanser för kväve och fosfor på nationell och regional nivå 
som ett led i uppföljningen av miljömålet ”Ingen övergödning”. Senaste beräkningen 
gäller för 2016 (SCB, 2018). Kväveöverskottet per hektar för Sveriges jordbruksmark var 
detta år 37 kg. Detta är lägre än det genomsnittliga överskottet för EU-länderna som 
ligger på knappt 50 kg per hektar och år. Särskilt höga kväveöverskott finns på Cypern 
och i Benelux-länderna. Tillförseln av fosfor på nationell nivå är ungefär lika stor som 
bortförseln men de regionala skillnaderna är mycket stora. I djurtäta regioner finns ett 
överskott och i slättbygder ett underskott. Inom EU finns stora skillnader mellan länder. 
Höga fosforöverskott finns bland annat på Cypern, i Malta och i Danmark. Även Norge 
har höga överskott av såväl kväve som fosfor (SCB, 2018).  

År 2016 tillfördes svensk jordbruksmark 163 tusen ton kväve i mineralgödsel, ca 43 tusen 
ton kväve genom kvävefixering och 11 tusen ton fosfor i mineralgödsel enligt SCB:s 
gödselmedelsundersökning (SCB, 2018). Fördelat på den svenska åkerarealen (2,6 
miljoner hektar) innebär det en ungefärlig tillförsel av nytt kväve i form av mineralgödsel 
och kvävefixering på 80 kg kväve och 4 kg fosfor per hektar. Jämfört med planetära 
gränserna är alltså kvävetillförseln betydligt högre i Sverige än det globala genomsnitt 
som är satt som gränsvärde att sträva mot, medan flödet av fosfor ligger i närheten av 
det globala gränsvärdet.  

4.2 Indikatorer på gårdsnivå 
Genom Greppa Näringen4, som är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, läns-
styrelserna och ett antal företag i lantbruksbranschen, har ett stort antal lantbrukare i 
Sverige tillgång till kostnadsfri miljörådgivning inom bland annat växtnäring, klimat och 
energi. Rådgivarna använder beräkningsverktyget VERA som har tagits fram och 

 
4 http://greppa.nu/ 
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administreras av Jordbruksverket. Med VERA kan rådgivaren tillsammans med lant-
brukaren göra växtnäringsbalanser, stallgödselberäkningar, gödslingsplaner, utlak-
ningsberäkningar, klimatberäkningar, energikartläggningar och åtgärdsuppföljningar. 
På Greppa Näringens hemsida finns även verktyg tillgängliga för att lantbrukare ska 
kunna beräkna växtnäringsbalanser och stallgödselvärdet på egen hand. Gårdar som är 
KRAV-certifierade ska regelbundet göra fosforbalanser och Svenskt Sigill har också 
regler som kräver att växtnäringsbalanser görs.  

Genom VERA-verktyget kan lantbrukaren få ut nyckeltal, till exempel överskott (summa 
av nytt och recirkulerad växtnäring) av kväve och fosfor per hektar. Det finns även 
möjlighet att jämföra dessa med företag med liknande inriktning. Den beräknade 
kväveutlakningen på gården anges i kg kväve per hektar. 

5 Indikatorer för klimatpåverkan 
Klimatpåverkan är ett tredje område som pekas ut i konceptet de planetära gränserna. 
Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga vilket ökar risken för allvarliga konsekven-
ser för bland annat ekosystem, matproduktion och vattentillgång. 2016 trädde det 
globala klimatavtalet från Paris5 i kraft där världens länder har lovat att begränsa 
uppvärmningen till under 2 grader, med siktet inställt på att inte överstiga 1,5 grader. 
Parisavtalet är inriktat på att minska utsläppen av växthusgaser och dessutom ska de 
som drabbas av klimatförändringens effekter stödjas.  

EU har antagit klimatmål till 2020 och 2030, där de samlade utsläppen ska minska med 
20 procent till 2020 och med 40 procent till 2030 jämfört med 19906. Dessutom har det 
europeiska rådet ställt sig bakom målet att EU ska minska utsläppen av växthusgaser 
med mellan 80–95 procent till 2050, varav minst 80 procent inom regionen. Sverige har 
ett långsiktigt klimatmål att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 
till atmosfären från verksamheter i Sverige, för att därefter uppnå negativa utsläpp.  

Sverige, liksom andra utvecklade länder, rapporterar årligen sina växthusgasutsläpp till 
FN:s klimatkonvention, UNFCCC. I denna klimatrapportering sammanställs de växthus-
gasutsläpp som skett inom ett lands gränser, även kallat territoriella utsläpp. Dessa ut-
släpp särredovisas för samhällssektorer och undersektorer, till exempel Jordbruk 
respektive Djurens fodersmältning.  

Enligt Sveriges klimatrapportering har jordbrukssektorn stått för ca 13 procent av 
Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser de senaste åren7. I dessa siffror ingår dock 
bara lustgasutsläpp från mark och växthusgasutsläpp från djurhållning. Där ingår inte 
drivmedel, uppvärmning, produktion av mineralgödsel och andra förnödenheter, 
utsläpp från livsmedelsindustrin eller koldioxid från markanvändning. Om man lägger 
till dessa poster samt beaktar export av jordbruksprodukter och import av livsmedel kan 
man beräkna de konsumtionsrelaterade växthusgasutsläppen. Klimatpåverkan som 

 
5 https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement  
6 https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_en 
7 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-
upptag/ 
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svensk konsumtion av livsmedel orsakar både i Sverige och i andra länder står då för 20 
procent av de totala utsläppen från vår konsumtion8.  

När det gäller territoriella och konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser redovisas 
utsläppen för ett visst geografiskt område eller en sektor. Utsläppsminskningar kan då 
bero på effektiviseringar, men även på att produktionen minskar. Ett sådan exempel i 
Sveriges klimatrapportering är att växthusgasutsläpp från Jordbruk har minskat sedan 
1990-talet, vilket till stor del beror på minskat antal mjölkkor och grisar i Sverige. För-
ändringar i de konsumtionsbaserade utsläppen kan också bero på förändrade kon-
sumtionsmönster, till exempel att vi importerar mindre från områden med hög utsläpps-
intensitet.  

I så kallade klimatavtrycksberäkningar uttrycks klimatpåverkan på ett lite annorlunda 
sätt. Klimatavtryck är ett av de miljöpåverkansmått som tas fram i en livscykelanalys, 
och där beräknas klimatpåverkan från hela tillverkningen och ibland även användningen 
av en produkt. Det innebär att man tar med klimatpåverkan av alla viktiga insatsmedel 
som används i produktionen, även om de kommer från andra geografiska områden eller 
tillverkats i andra samhällssektorer, utsläpp som sker under själva produktion och 
eventuellt även vid användning av produkten. I en livscykelanalys uttrycks klimat-
påverkan per enhet produkt, till exempel som kg koldioxidekvivalenter per kg livsmedel.  

Inom jordbruks- och livsmedelsproduktion har det gjorts många studier där man 
beräknat klimatavtrycket för olika produkter, exempelvis ett kg vete eller ett kg kött. 
Utsläppen av växthusgaser från jordbruk består till stor del av lustgas från användning 
av kväve och metan från fodersmältning och stallgödsel, medan endast en mindre del 
utgörs av utsläpp från fossila bränslen. Jordbruket kan även fungera som en kolsänka, 
det vill säga att koldioxid från atmosfären byggs in i marken så att mullhalten ökar.  

5.1 Indikatorer på regional och nationell nivå 
För att följa upp det svenska miljömålet Begränsad klimatpåverkan9 används nationella 
indikatorer för klimatpåverkan från svensk produktion och konsumtion. Sveriges mål är 
att utsläppen av växthusgaser ska nå netto-noll senast år 2045. Det finns också 
indikatorer som specifikt följer upp markanvändningen för att uppskatta inlagringen av 
kol i mark10. I den svenska klimatrapporteringen är det framför allt skogsmarken som 
bidrar till kolinlagring medan åkermark och då i synnerhet organogena jordar beräknas 
bidra till ett minskat kolinnehåll. I den svenska klimatrapporteringen är kolinlagringen 
i skog ungefär 10 gånger större än kolförlusterna från svensk åkermark. 

5.2 Indikatorer för användning på gårdsnivå 
I Greppa Näringens rådgivningsverktyg VERA (se föregående avsnitt) finns det en 
beräkningsdel som kallas Klimatkollen. Där beräknas växthusgasutsläppen från en gård 
på samma sätt som i en livscykelanalys, det vill säga man tar med klimatpåverkan från 

 
8 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-
utslapp-per-omrade/ 
9 http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransad-klimatpaverkan/klimatpaverkande-utslapp/ 
10 http://www.naturvardsverket.se/klimatutslapp 
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produktion av insatsmedel, utsläpp av växthusgaser som sker på gården från stall-
gödselhantering, djurhållning och markanvändningen. Beräkningarna av utsläpp från 
mark och djurhållning överensstämmer i delar med den svenska klimatrapporteringen. 
Klimatkollen används inom rådgivningen men ställs inte som krav i existerande certi-
fieringssystem eller vid kontraktsodling. 

Arla har tagit fram ett klimatberäkningsverktyg som används på Arlagårdar för att 
beräkna mjölkens klimatavtryck. Syftet är minska mjölkens klimatavtryck genom att 
kartlägga växthusgasutsläppen på de enskilda gårdarna och därefter ta fram en anpassad 
strategi för att minska växthusgasutsläppen. Arbetet görs tillsammans med en rådgivare.  

En metodik för klimatberäkning som används i andra länder är Cool Farm Tool. Detta 
förenklade verktyg kräver enligt hemsidan bara 10–15 minuter för att göra en grov 
uppskattning av en produktionsgrens (till exempel mjölk, griskött eller potatis) klimat-
påverkan och visa på åtgärder för att minska dessa (CFA, 2018). Uppgifter som behöver 
matas in rör skörd, arealer, energianvändning, användning av mineralgödsel och be-
kämpningsmedel, djurantal, foder, stallgödselhantering och transporter. 

Även i det indikatorbaserade ramverket RISE finns en indikator för växthusgasutsläpp. 
Till skillnad från Klimatkollen och Cool Farm Tool utgår dock inte denna beräkning helt 
från ett livscykelperspektiv. I ramverket RISE indikator ingår lustgas från mark, 
förändrad markanvändning, fossila bränslen, djurens fodersmältning och gödsel-
hantering. Produktion av andra insatsmedel, så som mineralgödsel och inköpt foder, 
inkluderas inte. Klimatpåverkan graderas utifrån utsläpp per hektar där en optimal 
situation är om klimatutsläppen understiger 1,1 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per 
hektar (Grenz m.fl., 2016). Detta gränsvärde baseras på de genomsnittliga globala 
utsläppen år 1990. Att ramverket RISE relaterar klimatpåverkan till en yta är ytterligare 
en skillnad från hur klimatpåverkan brukar beräknas i livscykelanalyser där miljö-
påverkan uttrycks per kg livsmedel etc. 
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6 Indikatorer för biologisk mångfald 
Den biologiska mångfalden innefattar variationsrikedom inom arter, mellan arter och av 
ekosystem och är allvarligt hotad både globalt, som illustreras i planetära gränserna, och 
i Sverige. I Sverige utgör skogen och jordbrukslandskapet våra artrikaste landskapstyper. 
Drygt hälften av alla rödlistade arter i Sverige finns i jordbrukslandskapet. Igenväxning 
i form av bland annat upphörd hävd, gödsling och trädplantering utgör ett hot mot 30 % 
av alla rödlistade arter enligt ArtDatabanken (Sandström m.fl., 2015). Merparten av de 
rödlistade arterna i jordbrukslandskapet är kopplade till gräsmarker, framförallt torra, 
magra betesmarker och slåtterängar. Bevara och restaurera dessa värdefulla marker är 
därför av hög prioritet för den biologiska mångfalden. Mosaiklandskap med omväxlande 
åkrar och betesmarker och med inslag av åker- och vägrenar, åkerholmar, våtmarker och 
andra småbiotoper är viktiga för pollen- och nektarsökande insekter, och förlusten av 
dessa i takt med att jordbruket intensifierats och specialiserats under en längre tid utgör 
ett stort hot för den viktiga ekosystemtjänsten pollinering. En allt tidigare vallskörd 
påverkar många arter negativt, exempelvis markhäckande fåglar som har ägg eller ungar 
då skörden sker (Wallander m.fl., 2019). Även allt tätare vallskördar i form av ensilage 
drabbar insekter såsom violett guldvinge och klöverhumla (Sandström m.fl., 2015).  

6.1 Indikatorer på regional och nationell nivå 
Myndigheter på svensk och europeisk nivå använder olika typer av indikatorer för natio-
nell och regional uppföljning av den biologiska mångfalden. Rödlisteindex är en nationell 
indikator som används för uppföljning av miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. 
Den visar att förlusten av biologisk mångfald fortsätter med oförminskad hastighet11. En 
indikator för uppföljning av miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap är arealen 
betesmark med allmänna och särskilda värden. Det finns idag bara en mindre del kvar 
av de betesmarker som fanns runt förra sekelskiftet. Sedan 2005 har den totala arealen 
med betesmark som uppbär miljöersättning minskat. Arealen betesmark med ersättning 
för särskilda värden har dock legat tämligen stabilt. 

Småbiotoper är små avgränsade områden som utgör viktiga livsmiljöer och spridnings-
vägar för arter som hör hemma i odlingslandskapet. De kan antingen vara kulturspår i 
form av odlingsrösen, stenmurar och diken eller naturliga element i landskapet i form av 
till exempel småvatten och åkersholmar. De har bäring både på miljökvalitetsmålet Ett 
rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap. I en rapport från SLU föreslås indika-
torer för småbiotoper i odlingslandskapet för att följa upp det sistnämnda målet (Arlt 
m.fl., 2019). Indikatorerna ska göra det möjligt att visa tillståndet och följa upp föränd-
ringar baserat på dataunderlag från nationell och regional miljöövervakning. En föresla-
gen indikator riktar in sig på linjära landskapselement i form av stenmurar, breda diken, 
markvägar, vegetationsremsor och mindre diken mellan fält. Denna indikator kan 
sammanställas för hela Sverige och kan bygga på data från det nationella miljöövervak-
ningsprogrammet NILS. En annan indikator inkluderar mångfalden av småbiotoper och 
innefattar fler landskapselement, utöver linjeelement även åkerholmar, småvatten, 

 
11 www.miljomal.se 
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skyddsvärda träd och bärande träd och buskar. Indikatorn kan presenteras som antal 
typer samt med hjälp av ett biodiversitetsindex.  

Inom Eurostat används en indikator för höga naturvärden kopplade till jordbruksmark 
(High Nature Value farmland, HNV). Den anges som andel av HNV-areal i relation till 
den totala jordbruksarealen. Indikatorn täcker bara omfattningen av mark som definie-
ras som HNV och inte dess status. Mark med höga naturvärden enligt EU:s definition 
domineras av jordbruksmark med antingen stor andel naturlig vegetation, dominans av 
lågintensiv odling, mosaik av naturlig vegetation och småbiotoper eller mark med be-
tydelse för hotade arter eller för en stor andel av den europeiska eller globala popula-
tionen. Vilken mark som kan karakteriseras som HNV i Sverige är dock inte alldeles 
enkelt att definiera. Även FAO har utvecklat en indikator för biodiversitet som används 
för att följa upp de globala hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals, SDG). 
Indikatorn bygger på att fånga heterogeniteten i jordbrukslandskapet (FAO, 2017). 

6.2 Indikatorer för användning på gårdsnivå 
På gården tas en rad viktiga beslut som påverkar den biologiska mångfalden. Inventering 
av arter på gårdsnivå kan ge viktig information om tillståndet men kräver mycket kun-
skap och tid och blir därmed kostsamma. Så även om indikatorer som bygger på artin-
venteringar ger en hög precision och ett utmärkt kunskapsunderlag för åtgärder så är det 
inte möjligt att genomföra på flertalet gårdar. En pragmatisk utgångspunkt för indika-
torer och index baserat på att många ska kunna använda dessa utgår därför istället från 
förekomsten av värdefulla miljöer och dokumentation och summering av genomförda 
åtgärder.  

6.2.1 Listan ”Summering av värdefulla miljöer för biologisk 

mångfald” 

Det finns idag inget etablerat ramverk för att dokumentera status och åtgärder för att 
gynna biologisk mångfald på svenska gårdar på ett enhetligt sätt. I början av 2000-talet 
gjordes dock olika försök att göra den biologiska mångfalden i Sverige mätbar genom att 
föreslå miljöindikatorer för att följa förändringar över tid och med möjlighet att lyfta 
mervärden gentemot livsmedelsföretag och konsumenter. Kvarnbäck och Emanuelsson 
(2001) sammanställde värdefulla miljöer för växt- och djurliv som underlag för indika-
torer utifrån en summering av areal och andel permanenta gräsmarker som betas eller 
lås, antal och frekvens av befintliga och nyskapade små- och restbiotoper i eller i 
anslutning till åkermark samt förekomst av värdefulla biotoper i gårdsmiljön (Tabell 1).  
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Tabell 1. Värdefulla miljöer för växt- och djurliv som underlag för summerade miljöindikatorer för 
biologisk mångfald (Kvarnbäck & Emanuelsson, 2001) 

Kategori  Exempel 

Permanenta gräsmarker 
som betas eller slås 

Naturbetesmark, kultiverad betesmark, äng 
 
 

Åkermark: befintliga 
små- eller restbiotoper 

Jordvallar, åker-, väg-, dikesrenar, diken, bäckar, åar, våtmarker, 
småvatten och kärr, fristående äldre träd, stenmurar, odlingsrösen, 
skogsbryn, åkerholmar, överloppsbyggnader 
 

Åkermark: nyskapade 
biotoper 

Planterade träd, lähäckar, småvatten, våtmark, skyddszon vid vatten, 
sprutfri areal, vall i växtföljd, vinterbevuxen mark 

 
Kartläggningen utgår från att en karta över markslag och landskapselement upprättas, 
varefter de mäts upp och summeras. Kartläggningen kan sedan utgöra underlag för en 
skötselplan för gårdens natur- och kulturvärden. Kvarnbäck och Emanuelsson (2001) 
föreslog en regelbunden uppdatering, till exempel vart tredje år. Detaljerade invente-
ringar blir ofta kostsamma att göra på ett större antal gårdar men möjligheten finns att 
plocka ut regionalt anpassade indikatorarter för kontinuerlig uppföljning. Mångfalden 
av odlade växter och djur behöver däremot kompletteras på annat sätt. Denna modell för 
kartläggning har testats på gårdar inom Odling i Balans och Sigill Kvalitetssystem AB, 
men används idag inte i praktiken.  

 
Bild 3. Åkerholme och skogsbyn på Sötåsen. 
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6.2.2 Svenskt Sigill  

Under 2018 lanserade Svenskt Sigill12 ett poänggivande 
system för att stimulera till åtgärder för ökad biologisk 
mångfald i växtodlingen (bilaga 1). Åtgärderna syftar till 
att gynna pollinatörer och andra nyttoinsekter, fåglar och 
vilt samt markfaunan. Utförda åtgärder räknas ihop och 
ger en samlad poäng. Den sammanräknade poängen ska 
inte ses som en indikator men kan användas för att följa 
upp åtgärder över tid på gårdar.  

6.2.3 Cool Farm Tool 

Cool Farm Tool är ett kostnadsfritt verktyg tillgängligt on-
line som är utvecklat av Cool Farm Alliance, ett partner-
skap mellan industri och akademi. Verktyget kan användas 
för att beräkna utsläpp av växthusgaser, vattenavtryck och 
för att mäta hur väl ett lantbruk stödjer den biologiska 
mångfalden genom att ta fram ett ”biodiversitetsindex” (CFA, 2018). Det är ett verktyg 
där man kan följa utvecklingen från år till år, det finns ingen definierad nivå för vad 
indexet ska ligga på för att vara bra eller godkänt.  

Utifrån en lista på åtgärder illustreras hur olika åtgärder påverkar olika organismgrupper 
och lantbrukaren kan mäta och jämföra sig med andra gårdar eller den egna gården över 
tid. Lantbrukaren får poäng för åtgärder utmed fyra aspekter (små och stora habitat, 
skötselåtgärder och produkter) och hur dessa stödjer elva grupper (exempelvis åkerns 
flora, skog, gräsmarker, våtmarker och vattendrag, fågelliv, samt markens och vatten-
dragens fauna). Information som behövs är: totalarealer, allmän information om växt-
skyddsåtgärder, gröngödslingsgrödor och markbearbetning, area, längd och bredd av 
småbiotoper eller linjeelement, förekomst av vägrenar, buskrader, solitärträd, trädalléer 
eller små skogsbestånd, vattendrag (till exempel diken, åar), dammar och arealen 
betesmarker eller våtmarker). Verktyget bygger på 42 frågor som lantbrukaren själv kan 
besvara på ca en halvtimme. Resultatet är konfidentiellt om inte lantbrukaren själv väljer 
att dela resultatet. Förutom verktyget för biodiversitet har man andra verktyg för 
beräkning av utsläpp av växthusgaser och användning av vatten.  

6.2.4 Sustainable Agriculture Initiative 

SAI (Sustainable Agriculture Initiative) är en plattform som initierades år 2002 av 
Nestlé, Unilever och Danone och som idag samlar mer än 90 medlemsföretag och organi-
sationer genom hela värdekedjan för att stödja utvecklingen och implementeringen av 
hållbara jordbruksmetoder (SAI, 2018). SAI har identifierat tio områden som centrala 
för hållbart jordbruk, varav ett handlar om biologisk mångfald.  

I ett av de projekt som SAI drivit har gemensamma riktlinjer, kriterier och förslag till 
indikatorer tagits fram för livsmedelsföretag att använda för att följa upp hållbarhet hos 
sina leverantörer. I rapporten Sustainability Performance Assessment (SPA) Version 
2.0 (SAI, 2014) ingår ett exempel på ett frågeformulär med ca 30 frågor om tillstånd och 

 
12 www.svensktsigill.se. Åtgärder för biologisk mångfald 
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utförda åtgärder som graderar gården mellan 1 och 100, som ska utgöra en indikator för 
biologisk mångfald. Frågorna behandlar både produktiv och improduktiv areal men har 
inte utvecklats vidare inom SAI som istället hänvisar till FSA (se nedan) och Cool Farm 
Tool (Edwards, personlig kommunikation, 2019).  

SAI tillhandahåller istället ett verktyg som kallas ”Farm Sustai-
nability Assessment” (FSA) som utgår från ett frågeformulär 
inom områden som betecknas som essentiella, grundläggande 
eller avancerade. I detta frågeformulär finns grundläggande 
frågor om biologisk mångfald. FSA används exempelvis av 
Nordzucker gentemot betodlare i sina odlingsländer, däribland 
Sverige (Münke-Svendsen, personlig kommunikation, 2019).  

6.2.5 RISE 

Det indikatorbaserade ramverket RISE13 har även ett tema om 
biologisk mångfald som inkluderar indikatorer som rör mång-
faldsskötsel, ekologisk infrastruktur, produktionens intensitet, 
distribution av ekologisk infrastruktur och produktionens 
diversitet (Tabell 2). Detta verktyg testades inte inom ramen för 
detta projekt.  

 

Tabell 2. Indikatorer för biologisk mångfald som för närvarande ingår i ramverket RISE (Grenz m.fl., 
2016) 

Indikatorer Innehåll 

Mångfalds-
skötsel 

Gården har en skötselplan för biologisk mångfald som underlag för planering, 
beslut, implementering och uppföljning och uppfyller definierade krav på 
åtgärder 

Ekologisk 
infrastruktur 

Maxpoäng ges till gårdar om 17 % av arealen utgör ”ekologiskt värdefull 
mark” baserat på FN:s konvention för biologisk mångfald 

Produktionens 
intensitet 

Högst poäng ges om inte N-gödselmedel och bekämpningsmedel används och 
vid låg djurtäthet 

Fördelning av 
ekologisk 
infrastruktur 

Landskapet har länkar som binder ihop ekologiskt värdefulla strukturer. 
Högst poäng om all mark innehåller eller ligger i närheten (<50 m) av 
ekologiskt värdefulla strukturer 

Produktionens 
diversitet 

Högst poäng ges till gårdar med många olika marktyper och djurslag, gamla 
eller sällsynta raser/sorter, permanent gräsmark etc. 

 

  

 
13 RISE i detta fall är en förkortning för Response-Inducing Sustainability Evaluation. Inte att förväxla 
med Research Institutes of Sweden, som också har akronymen RISE.  



23 

 

© RISE Research Institutes of Sweden 

7 Utvärdering av indikatorer för 

växtnäring och klimat på Sötåsen 

och Uddetorp 
Växtnäringsbalanser görs med viss regelbundenhet på många gårdar runt om i Sverige, 
främst inom Greppa Näringen. En växtnäringsbalans är skillnaden mellan tillförd och 
bortförd växtnäring vid gårdsgrind. I tillförseln till gården ingår bland annat insatsmedel 
som foder, gödsel och utsäde och dessutom kvävenedfall samt kväve fixerat av odlade 
baljväxter. I bortförseln ingår främst försålda vegetabilier och animalier.  

I samband med projektet ”Naturbruksskolor i framkant” gjordes växtnäringsbalanser på 
båda skolorna år 2016 och 2018. För Sötåsen fanns även en växtnäringsbalans utförd 
2013 och för Uddetorp från 2011. År 2018 var ett extremt år med mycket låg nederbörd 
och höga temperaturer vilket påverkade produktionen och därmed balanserna. I Tabell 
3 är balanser för kväve, fosfor och kalium sammanställda för skolorna. 

Tabell 3. Växtnäringsbalanser för kväve, fosfor och kalium (kg/ha) 

 Kväve (kg/ha) Fosfor (kg/ha) Kalium (kg/ha) 

Sötåsen 2013 54 2 3 

Sötåsen 2016 62 2 -3 

Sötåsen 2018 92 7 14 

Uddetorp 2011 109 -1 0 

Uddetorp 2016 90 -3 -5 

Uddetorp 2018 104 2 6 

 

Jämförelsevärden för kväveöverskott på motsvarande gårdar är enligt VERA något över 
80 kg kväve per hektar. Jämförelsevärdet är teoretiskt framräknat utifrån genomsnittligt 
kväveöverskott för olika grödor och djurslag, och det speglar grödfördelning, areal och 
antalet djur på respektive gård (Linder, 2008).  

SLU sammanställde överskott av kväve, fosfor och kalium på 107 ekologiska mjölkgårdar 
och 1 517 konventionella mjölkgårdar som alla hade gjort växtnäringsbalanser mellan 
åren 2001 och 2006 (Wivstad m.fl., 2009). Generellt uppvisade ekologiska mjölkgårdar 
ett lägre överskott av kväve, fosfor och kalium än konventionella mjölkgårdar (Tabell 4). 
Greppa Näringen har också sammanställt kväve- och fosforöverskott på konventionella 
gårdar som gjort minst två växtnäringsbalanser via Greppa Näringen mellan 2000 och 
2013. Resultatet visar att kväve- och fosforöverskotten i genomsnitt har minskat på alla 
undersökta driftsinriktningar (växtodling, mjölk, gris respektive nötkött) mellan första 
och uppföljande växtnäringsbalansen (Nilsson & Olofsson, 2015).  
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Tabell 4. Genomsnittliga växtnäringsöverskott på ekologiska och konventionella mjölkgårdar 

  Kväve (kg/ha) Fosfor (kg/ha) Kalium (kg/ha) 
Ekologiska mjölkgårdar (n=107)1  84 2,3 8,3 
Konventionella mjölkgårdar 
(n=1517) 1  136 4,0 11,7 
Konventionella mjölkgårdar2  134 2,8 Ej undersökt 

1) Wivstad m.fl., 2009 
2) Nilsson & Olofsson, 2015. Värdena avser uppföljande växtnäringsbalans 

 

Som ett genomsnitt har Sötåsen haft ett högre fosforöverskott än såväl Uddetorp som 
genomsnittet för ekologiska mjölkgårdar medan de däremot i genomsnitt har haft ett 
lägre kväveöverskott än Uddetorp. Kaliumbalanserna på både Sötåsen och Uddetorp har 
varierat betydligt mellan åren. Den främsta orsaken till överskottet för Sötåsen 2018 är 
att som en konsekvens av torkan behövde en stor mängd klövergräsensilage och 
åkerböna köptes in. Detsamma gäller för Uddetorp, att större mängd foder än normalt 
köptes in. Även mängden och typen av avsalugrödor spelar roll, exempelvis sålde Sötåsen 
35 ton ärter och Uddetorp 82 ton åkerböna 2016, vilket ger ett relativt stort utflöde av 
kalium. Uddetorp sålde även ovanligt mycket spannmål 2016, 280 ton jämfört med 120 
ton 2018.  

Torkan 2018 inverkar alltså på växtnäringsbalansen. För Sötåsen har det tagits fram en 
växtnäringsbalans för 2018 med faktiska skördar och en justerad balans med mer 
normala skördenivåer. Det faktiska kväveöverskottet var lägre 2018 än om det varit ett 
normalår. Skillnaden beror framför allt på lägre kvävefixering. Å andra sidan var fosfor- 
och kaliumöverskottet högre än om det varit ett normalår, vilket framför allt beroende 
på större inköp av foder och strömedel. 

Baserat på växtnäringsbalanserna kan man enkelt räkna ut tillförseln av nytt kväve och 
fosfor i form av kvävefixering och mineralgödsel per hektar. År 2018 tillfördes 92 kg nytt 
kväve (främst i form av mineralgödsel) och 4 kg ny fosfor per hektar åker på Uddetorp 
vilket är dubbelt så mycket som de genomsnittliga hektarvärden som anges som 
planetära gränser för kväve och på gränsen för vad som anges för fosfor. På Sötåsen 
tillförs bara nytt kväve i form av kvävefixering och den uppgick till drygt 50 kg per hektar 
åkermark år 2018 vilket alltså är något högre än vad de planetära gränserna utgår från. 
Ingen ny fosfor i form av handelsgödsel tillförs på Sötåsen. 

I Klimatkollen får man ut klimatpåverkan för hela gården uttryckt i koldioxidekviva-
lenter (CO2e). Inom ramen för detta projekt gjorde Sötåsen och Uddetorp Klimatkollen 
år 2016 och 2018. I Tabell 5 visas de totala årliga utsläppen för hela gården samt utslaget 
per ha jordbruksmark.  

Tabell 5. Utsläpp av växthusgaser i ton CO2e uttryckt för gårdarna som helhet och per hektar 
jordbruksmark 

  För hela gården Per hektar jordbruksmark 

Sötåsen 2016 703 2,5 

Sötåsen 2018 764 2,7 

Uddetorp 2016 960 4,6 

Uddetorp 2018 771 3,7 
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När skolornas växthusgasutsläpp slås ut på arealen jordbruksmark hade Uddetorp högre 
utsläpp än Sötåsen. Skillnaden beror till stor del att djurtäthet per hektar är högre på 
Uddetorp än på Sötåsen. En stor andel av växthusgasutsläppen från en kombinerad växt- 
och djurgård kan härledas till djurhållningen, dels i form av metan från djurens 
fodersmältning och metan samt lustgas från gödselhantering, dels från foder. Vid hög 
djurtäthet kan man därmed räkna med högre växthusgasutsläpp när utsläppen fördelas 
på arealen jordbruksmark.  

Klimatavtrycksprofilen skiljer sig dessutom åt mellan olika djurslag. För idisslare, så som 
nötkreatur och får, står fodersmältningen för cirka hälften av djurhållningens växt-
husgasutsläpp. För enkelmagade djur så som grisar och fjäderfä är det istället odlingen 
av foder som står för merparten av växthusgasutsläppen. Klimatavtrycket för per kg kött 
är generellt sett högre för idisslare än för enkelmagade djur eftersom idisslarnas 
fodersmältning har så stor betydelse för klimatavtrycket samt att kor och tackor får få 
avkommor per år.  

Dessa skillnader har också betydelse för tolkningen av resultatet eftersom djurslagen och 
djurantalet skiljer sig åt mellan skolorna. Båda skolorna har mjölkkor och får, och 
Sötåsen har dessutom grisar. År 2018 har de totala utsläppen sjunkit för Uddetorp, vilket 
främst beror på att antalet kor minskat från 85 till 65 och även att man gått över till 
förnybara bränslen.  

Som tidigare beskrivits definierar ramverket RISE en optimal situation om utsläppen av 
växthusgaser understiger 1,1 ton CO2e per hektar. Sötåsen ligger något högre och Udde-
torp betydligt högre än detta värde. Ramverket RISE gör dock ingen skillnad på vad som 
produceras på åkern eller om det finns djur på gården och i så fall vilka djurslag och vid 
vilken djurtäthet. För naturbruksskolorna ger metan från idisslarnas fodersmältning ett 
stort bidrag, och med tanke på att Uddetorp har högre djurtäthet än Sötåsen är det 
rimligt att indikatorn för Uddetorp ligger högre. Verktyget Klimatkollen inkluderar även 
klimatpåverkan relaterat till insatsmedel vilket är en skillnad med ramverket RISE 
verktyg för klimatberäkning. På Sötåsen produceras biogas och i Klimatkollen tillgodo-
räknas inte nyttan när biogasen ersätter fossila energislag vilket gör att klimatpåverkan 
kan överskattas. 
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8 Utvärdering av indikatorer och 

verktyg för biologisk mångfald på 

Sötåsen och Uddetorp 
Det finns idag inga etablerade indikatorbaserade verktyg som används för att utvärdera 
biologisk mångfald på gårdsnivå i Sverige, men i andra länder finns initiativ utifrån olika 
infallsvinklar som vi tidigare beskrivit i rapporten. Parallellt med skötsel- och åtgärds-
planer testades två verktyg som används internationellt för att utvärdera biologisk 
mångfald; Cool Farm Tool samt FSA (Farm Sustainability Assessment). Både dessa 
verktyg rymmer flera olika hållbarhetsaspekter men i detta projekt begränsade vi 
utvärderingen till biologisk mångfald. Dessutom använde vi oss av Svenskt Sigills poäng-
system för åtgärder på gårdar anslutna till detta certifieringssystem samt den metodik 
som summerar värdefulla miljöer för växt- och djurliv som presenterats av Kvarnbäck 
och Emanuelsson (2001). Testen av de olika verktygen genomfördes hösten 2018 på 
respektive skola av projektgruppen tillsammans med utvald personal från respektive 
skoljordbruk. Den inventering som hade gjorts separat i inledningen av hela projektet av 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster användes som ett stöddokument vid testen.  

I detta kapitel sammanfattar vi först resultaten från de olika verktygen samt reflekterar 
om deras styrkor och svagheter. Vi avslutar sedan med en jämförelse av verktygen och 
diskuterar deras användbarhet ur ett svenskt perspektiv. 

8.1 Listan ”Summering av värdefulla miljöer 

för biologisk mångfald ” 
I Tabell 6 redovisas värdefulla miljöer för biologisk mångfald på Sötåsen och Uddetorp 
enligt mallen sammanställd av Kvarnbäck och Emanuelson (2001). I projektet hade re-
dan insamling av en mängd data kring dessa biotoper gjorts, likasom detaljerade inven-
teringar av fåglar, humlor och fjärilar. Att dessa data redan fanns tillgängliga gjorde att 
mallen kunde fyllas i förhållandevis enkelt och snabbt.  

I denna mall finns ingen definierad miniminivå vare sig för enskilda miljöer eller något 
sammanslaget index, istället utgår lantbrukaren och rådgivaren från nuvarande situation 
och planerar sedan förbättringsåtgärder och mål för den specifika gården. Det går inte 
utifrån denna genomgång bedöma om den ena gården är bättre än den andra utan 
mycket beror på förutsättningarna. Exempelvis har Uddetorp naturbetesmarker och 
vattenområden inom sin areal, vilket Sötåsen inte har. Sötåsen har å andra sidan mer 
diken, skogsbryn, vägrenar, gamla döda träd, odlingsrösen, mer nyskapade biotoper 
vilket tillsammans ger fler värdefulla biotoper. Vad gäller indikatorarter har Uddetorp 
10 och Sötåsen 6 (se bilaga 2). Det visar att förutsättningarna är olika beroende på var 
gården ligger (i slättbygd, mellanbygd eller skogsbygd) och att om man inte har dessa 
förutsättningar kan man genom medvetna åtgärder förbättra andra aspekter.  
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Diskussionen som uppstod vid genomgången av de värdefulla miljöerna upplevdes som 
viktig för att kunna identifiera åtgärder och sätta upp mål. Vid genomgången av resulta-
tet på Uddetorp identifierades avsaknaden av skogsbryn och att en mer gradvis övergång 
från åker till skog bör eftersträvas. Andra biotoper som till viss del saknades var 
våtmarker och småvatten, stenrösen och öppna komposter/rishögar. Skolan bör också 
sätta upp fler fågel- och fladdermusholkar. För Sötåsen identifierades åtgärder som att 
ek och andra ädellövträd på sikt behöver ersättas, anläggning av våtmark, påfyllning av 
sten i en stentipp, att fler bryn skulle kunna skapas genom att ta bort mer träd i 
skogskanterna och att sandjord kan blottläggas på lämpliga ställen (sandblottor).  

Denna typ av verktyg som bygger på en inventering av olika värdefulla miljöer kräver 
mer tid än de enklare verktygen som också utvärderades på naturbruksskolorna. Tidsåt-
gången var två-tre timmar och då var dessutom en del av förarbetet redan gjort genom 
tidigare datainsamlingar. Särskilt indikatorarterna var enkla att identifiera tack vare 
tidigare inventeringar. För en senare uppföljning av förslag som kommit fram vid 
genomgången är det viktigt med tydlig dokumentation av hur man kommit fram till de 
olika talen på de olika miljöerna. 

  
Bild 4. Båda skolorna har varsin en damm vilket är en värdefull biotop i jordbrukslandskapet. Fotot 
till vänster är från Sötåsen och till höger från Uddetorp.  
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Tabell 6. Värdefulla miljöer för biodiversitet på Sötåsen och Uddetorp baserat på uppdatering av 
Kvarnbäck & Emanuelson (2001) 

   Totalt antal m/st som gränsar 
 till åker i eget bruk 

Frekvens av biotop 
(m/st per ha åker) 

   Sötåsen Uddetorp Sötåsen Uddetorp 

Vatten/strandzon  - - - - 

Våtmark, småvatten, kärr, strandzon m 0 250 0 1,3 

Bäckar och åar med naturligt lopp m 0 350 0 1,8 

Diken och uträtade vattendrag m 15100 390 56 2 

Permanenta gräsmarker som betas/ slås  Total areal (ha) Andel av jordbruksmark 

Naturbetesmarker ha 5 16 1,8 7,5 

Kultiverad betesmark ha 4 25 1,5 12 

Befintliga småbiotoper i/vid åkermark  m/st Frekvens (m/st per ha åker) 

Trädrader, buskrader m 620 740 2,3 3,8 

Skogsbryn (mjuk övergång, buskvegetation) m 2710 0 10 0 

Gamla eller döda träd   st 5 0 0,2 0 

Odlingsrösen/stentippar st 2 0 0,01 0 

Åkerholmar st 4 1 0,02 0,01 

Åker-, dikes-, vägrenar, brukningsvägar m 15000 5300 55,7 27,2 

Överloppsbyggnader (i/vid åkern)  st 3 1 0,1 0,005 

Nyskapade biotoper i/vid åkermark  m/st Frekvens (m/st per ha åker) 

Planterade träd st 10 10 0,037 0,05 

Planterad lähäck, buskvegetation m 300 0 1,12 0 

Småvatten, våtmark, kantzon m 0 200 0 1 

Jordvall, skalbaggsås m 330 0 1,23 0 

Skyddszon mot vattendrag m 1400 390 5,2 2 

Sprutfri zon/areal, löpmeter alt. ha m/ha ekologisk 66 100 0,34 

Åkermark  Totalt - Andel (%) - 

Vårsådda 1-år. grödor, ej vall ha 81,6 75 31,5 38 

Höstsådda 1-år. grödor, ej vall ha 24,8 30 10 15 

Oljeväxter ha 6,9 13 3 7 

Slåtter- och betesvall, flerårig ha 88 68 34 35 

Baljväxter (ärter, åkerbönor) ha 31,5 0 3 0 

Grisbete ha 2 0 0 0 

Fånggröda (gräs, senap etc.) ha 0 15 0 8 

Salix ha 0 4,3 0 2 

Stubb som står över vintern ha 20 0 0 0 

Stubb som står över vintern med insådd vall  ha 22 42 4 22 

Stubbträda, långliggande ha 0 3,05 4 2 

Övriga grödor ha 5 0 1 0 

Gårdsmiljö  - - - - 

Park ha 4 2,9 - - 

Överloppsbyggnader (äldre) st 0 1 - - 

Total förekomst av värdefulla biotoptyper st 17 14 - - 

Total förekomst av indikatorarter st 6 10 - - 
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8.2 Svenskt Sigill 
Svenskt Sigill skärpte sitt regelverk under 2018 till att även inkludera en rad åtgärder för 
att öka antalet humlor, bin, insekter och fåglar på svenska jordbruk. Odlare anslutna till 
certifieringssystemet får välja utifrån den lista som finns sammanfattad i bilaga 1 och 
åtgärder som tillsammans är värda 5 poäng ska vara genomförda 2019. Till år 2021 ska 
åtgärder motsvarande 7 poäng vara genomförda. I Tabell 7 redovisas poänggivande åt-
gärder på Sötåsen och Uddetorp som skiljer sig mellan de båda naturbruksskolorna.  

Sammantaget kom Uddetorp upp i 9 poäng och Sötåsen i 31,5 poäng. Båda skolorna 
uppnådde med marginal åtgärder som gårdar anslutna till Svenskt Sigill ska ha genom-
fört år 2021. Sötåsen får klart fler poäng än Uddetorp, vilket främst beror på att man har 
ett mer aktivt arbete kring åtgärder som främjar biologisk mångfald i och med den 
naturvårdsplan som togs fram 1999. De flesta av de åtgärder som gjorts på Sötåsen beror 
i sig inte på den ekologiska certifieringen, utan snarare på ett stort intresse och drivkraft 
att genomföra sådana åtgärder. 

Tidsåtgången uppgick till ca 30 minuter för att bedöma vilka åtgärder som hade genom-
förts och i vilken utsträckning. Det kan dock ta längre tid för gårdar som inte redan 
tidigare sammanställt omfattningen av olika biotoptyper och landskapselement. Enligt 
personal vid skolorna vid genomgången var att det var en bra lista att gå igenom som kan 
stimulera till ytterligare åtgärder. 

   
Bild 5. Exempel på åtgärder för att öka förekomsten av blommande växter: Skötsel av kanter längs 
markvägar, gångstigar och allmänna vägar, lämna ohuggna remsor av vallen samt att lämna kvar och 
sköta blommande buskar längs fältkanter.  
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Tabell 7. Poänggivande åtgärder enligt Svenskt Sigills certifieringssystem 

Åtgärder1 Uddetorp Sötåsen 

Baljväxtrik vall som lämnas oslagen 6 veckor 3 NEJ 

Skötsel av vägkanter NEJ 4 

Sprutfria kantzoner i spannmål NEJ 4 

Skötsel av bevuxna skyddszoner intill vattendrag 2 NEJ 

Spara och röj fram befintliga träd och buskar som har blommor eller ger bär NEJ 2 

Plantera träd och buskar som har blommor eller ger bär NEJ 2 

Lähäck med blommande eller bärande träd och buskar NEJ NEJ 

Anläggning av skalbaggsås  NEJ 5 

Sätta upp bibatterier/insektshotell NEJ 0,5 

Lägg ut högar med halm eller vass NEJ 2 

Spara död ved på solbelysta platser 1 2 

Vårplöjning/vinterstubbträda 1 1 

Lämna enstaka träd och buskar i diken NEJ 3 

Sätta upp fågelholkar NEJ 3 

Skötsel av bryn och åkerholmar NEJ 1 

Så en fånggröda 1 1 

3-årig vall utan användning av växtskyddsmedel 1 1 

TOTALPOÄNG 9 31,5 
1) Därutöver finns åtgärder som ingen av skolorna uppfyller fullt ut för att kunna poängsättas; oslagen flerårig 
blommande baljväxtvall, sådd av blommande örter (minst 1 %), lähäckar med blommande eller bärande träd och 
buskar, fruktodling, kala fläckar av sandig jord, gömställen för tvestjärtar, holk till guldögonsländor, anlagda 
lärkrutor, fågelåker, lämna otröskad spannmål, förlängd vinterstubbträda eller sommarstubbträda, fågelmatning 
vintertid, höskörd eller gräsfröskörd och anläggning av våtmark.  

 

8.3 Cool Farm Tool 
Cool Farm Tool tar fram biodiversitetsindex utifrån åtgärder kopplade till små och stora 
habitat, skötselåtgärder och vad jordbruket producerar i form av jordbruksprodukter och 
summerar hur dessa åtgärder stödjer flora och fauna. I Tabell 8 redovisas aggregerade 
biodiversitetsindex för Uddetorp och Sötåsen för den utvärdering som gjordes år 2018.  

Tabell 8. Aggregerade biodiversitetsindex enligt Cool Farm Tool 

  
Uddetorp, 

% 
Sötåsen, 

% 

Jordbruksprodukter 59 65 

Skötselåtgärder 50 48 

Småbiotoper 35 59 

Större biotoper 29 29 

 

I Tabell 9 redovisas poängbedömningen fördelat på gårdens flora och fauna. Största 
skillnaderna gäller inom kategorierna åkerns och skogens flora samt våtmarker och 
akvatisk flora.  
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Tabell 9. Poängbedömning utifrån artgrupper i Cool Farm Tool 

  
Uddetorp 

(%) 
Sötåsen 

(%) 

Djurhållning, grödor och sorter 56 67 

Åkerns flora 56 22 

Våtmarker och akvatisk flora 9 32 

Skogens flora 14 71 

Gräsmarksflora 33 37 

Markfauna 53 44 

Nyttiga invertebrater 37 49 

Fåglar kopplade till gräsmarker 35 44 

Fåglar kopplade till åkermark 45 50 

Fåglar kopplade till skogsmark 43 57 

Akvatisk fauna 30 52 

 

Tidsåtgången för utvärderingarna var överkomlig (Uddetorp 45 minuter, Sötåsen 30 
minuter) vilket till stor del berodde på att mått och arealer tagits fram tidigare. Verktyget 
var dock inriktat på brittiska förhållanden både vad som gav poäng och exempelvis tid-
punkter för olika åtgärder. Verktyget innehöll ett antal frågor som behandlade god hante-
ring av växtskyddsmedel, vilket gjorde det svårt då frågorna skulle besvaras för Sötåsen, 
som drivs ekologiskt. Det gav också ett missvisande resultat för ekologisk produktion för 
exempelvis åkerns flora, då åtgärder avseende hur ogräsmedel använts inte kunnat 
besvarats. Det var också svårt att utifrån utvärderingen förstå vilka åtgärder som borde 
prioriteras.  

  
Bild 6. Grödval och skötsel av åkermarken har betydelse för den biologiska mångfalden. Här 
vallodling och skyddszoner intill vattendrag.  
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8.4 SAI – Farm Sustainability Assessment 

(FSA) 
I den del av FSA som berör biologisk mångfald ställs följande frågor av i huvudsak legal 
karaktär:  

• Har du utvärderat biologisk mångfald och identifierat prioriterade åtgärder för 
att bevara biologisk mångfald på din gård? 

• Har du en åtgärdsplan för din gård för att bevara och förbättra den biologiska 
mångfalden? 

• Har du lämnat primärskog, våtmarker, mossmark och skyddade gräsmarker 
eller andra ursprungliga ekosystem i sina ursprungliga tillstånd de senaste 5 
åren? 

• Om du har tagit ner skog eller omvandlat gräsmarker, försäkrade du dig om att 
du agerade lagligt och hade tillstånd?  

• Restaurerar du biotoper och kompenserar för områden på gården som förlorat 
biotoper/biologisk mångfald? 

• Om du arbetar nära och inom ett skyddat område, försäkrar du dig att dina 
aktiviteter inte skadar ekosystem? 

Baserat på dessa (inte alldeles lättolkade) frågor utvärderades gårdarna (Tabell 10). 

Essentiell nivå en slags ”lägstanivå” som helt ska uppfyllas men frågorna var inte ens 
tillämpbara för Sötåsen vilket indikerar att verktyget inte förmår fånga in de viktigaste 
aspekterna av biologisk mångfald under svenska förhållanden.  

Tabell 10. Utvärdering av Farm Sustainability Assessment (FSA) på Uddetorp och Sötåsen 

  Uddetorp Sötåsen 

Basnivå 67% 100% 

Avancerad nivå 0% 50% 

Essentiell nivå 100% ej tillämpbart 
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9 Sammanfattande diskussion 
I rapporten har vi sammanställt olika indikatorer för växtnäring, klimatpåverkan och 
biologisk mångfald. Indikatorer som utgår från växtnäringsbalanser som växtnärings-
överskott per hektar och tillförsel av nytt kväve kan relativt enkelt räknas fram med hjälp 
av en rådgivare eller med verktyg som finns tillgängliga att använda för lantbrukare 
direkt. Vi har studerat två naturbruksskolor varav den ena drivs konventionellt 
(Uddetorp) och den andra ekologiskt (Sötåsen). Det går inte att säga utifrån denna test 
av verktyg om det ena odlingssystemet alltid faller bättre ut än det andra. Resultatet har 
exempelvis berott lika mycket på de platsspecifika förutsättningarna samt hur aktivt man 
genomför åtgärder för att öka insatserna för att öka den biologiska mångfalden.  

Växtnäringsbalanser används även i andra länder och kan räknas fram på gårdsnivå men 
också på regional och nationell nivå. Rådgivningen är kostnadsfri genom Greppa 
Näringen och ett stort antal gårdar i Sverige har gjort växtnäringsbalanser. Det är därför 
enkelt att jämföra värden från en enskild gård med andra. Det är också enkelt att 
analysera resultaten för en enskild gård mellan år då rapporterna som produceras är 
detaljerade. Det är emellertid viktigt att man säkerställer att data är insamlade och 
inmatade på jämförbara sätt mellan åren. Som jämförelsen mellan åren på naturbruks-
skolorna visar så kan avvikelsen enskilda år vara betydande pga. till exempel skörde-
bortfall. Det är därför viktigt att regelbundet följa upp denna typ av indikatorer eftersom 
ett enskilt år kraftigt kan avvika från ett mer genomsnittligt år. 

Klimatberäkningar genom Klimatkollen har inte funnits lika länge och kräver mer 
indata. Resultatet som presenteras för hela gården är inte lika enkelt att jämföra med 
andra gårdar utan kan mer ses som ett utgångsläge för vad som är stort och smått på den 
enskilda gården och vilka åtgärder som kan göras inom ramen för den befintliga 
produktionen. Det går också att jämföra den enskilda gården mellan år, men även här är 
det viktigt att säkerställa att data är insamlade och inmatade på jämförbara sätt. Ett 
vanligt sätt att ange klimatpåverkan är per kg produkt, till exempel per kg mjölk. 
Lantbruken på naturbruksskolorna producerar en rad avsaluprodukter men med 
Klimatkollen som den är utformat idag är det inte möjligt att få fram separata 
klimatavtryck för olika produkter som produceras. 

Indikatorer för biologisk mångfald är ett område med stor utvecklingspotential. Flera av 
de verktyg som finns internationellt (till exempel FSA och Cool Farm Tool) är visserligen 
tämligen användarvänliga och kräver inte så mycket tid i anspråk men kan upplevas som 
mindre relevanta i en svensk kontext och är därmed svårtolkade. Vår jämförelse av de 
olika verktygen för biologisk mångfald visar på svårigheter när verktyg som inte tagits 
fram i Sverige ska användas för att utvärdera biologisk mångfald på svenska gårdar och 
metodik för att ta fram indikatorer behöver alltså utgå från specifikt svenska för-
hållanden.  

Insamling av data till indikatorer av biologisk mångfald är tidskrävande och innebär en 
del tolkning och diskussioner om definitioner. Det kan exempelvis handla om att mäta 
hur många kvadratmeter som finns av olika biotoper och ytor, eller räkna antalet träd av 
olika typer längs åkerkanter. Har man gjort detta förarbete, det vill säga inventerat alla 
olika typer och storlekar av biotoper på gården går det enklare att använda verktygen för 
biologisk mångfald.  
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Svenskt Sigills poängsystem har som utgångspunkt vilka åtgärder som är lämpliga på 
svenska gårdar och upplevdes som relativt enkelt och tydligt genom sitt upplägg baserat 
på bedömning av vilka åtgärder som uppfylls eller inte. Den inkluderar dock inte skötsel 
av betesmarker och befintliga småbiotoper och inte heller ger förekomst av betesmark 
på gården någon poäng vilket gör att dessa måste följas upp på annat sätt.  

Summeringen som gjordes utifrån Kvarnbäck och Emanuelson (2001) lyfter en rad olika 
biotoper och utgör ett diskussionsunderlag för åtgärder men kan vara svårare att 
kommunicera bortom den enskilda gården om det inte utvecklas ytterligare. 

Verktyg som innehåller frågor kring god hantering av växtskyddsmedel måste anpassas 
så att inte en gård som drivs ekologiskt inte missgynnas då frågorna besvaras.  

Hur den biologiska mångfalden och viktiga ekosystemtjänster kopplade till dessa ska 
bevaras och förstärkas har återigen aktualiserats med rapporten från IPBES (2019). 
Trots det så pågår en fortsatt utarmning av den biologiska mångfalden på olika nivåer. 
Det är alltså viktigt att göra ett omtag och se hur i synnerhet biologisk mångfald kan 
inkluderas på bättre sätt i jordbrukets framtida hållbarhetsarbete. Indikatorer är en väg 
att gå men kärnfrågan är hur de ska komma till användning. Indikatorer kan användas 
som utgångspunkt för att diskutera förbättringsåtgärder på enskilda gårdar. Ett viktigt 
steg för att hitta de bästa åtgärderna på den enskilda gården handlar om att kunna få 
kompetent rådgivning. Detta finns sedan länge inom växtnäringsrådgivningen inom 
Greppa Näringen och har sedan utökats med klimatrådgivning.  

Vi ser ett stort behov att utöka möjligheterna för kostnadsfri rådgivning inom biologisk 
mångfald som både skulle kunna ta fram indikatorer och dessutom göra skötselplaner 
för biologisk mångfald som utgår från lämpliga åtgärderna utifrån gårdens förutsätt-
ningar. Tidigare fanns möjlighet att kostnadsfritt få en skötselplan för gårdens natur- 
och kulturvärden. Under 2019 kan lantbrukare köpa subventionerad rådgivning som rör 
förgröningsstödet och behöver då endast betala 30 % av rådgivningskostnaden. Rådgiv-
ningen omfattar optimering av biologisk mångfald inom ramarna för förgröningsstödet 
samt utifrån företagets intresse och inriktning. Åtgärder som kan komma i fråga är: 
insådd av klöver och örter i trädan eller obrukade fältkanter, insådd av klöver i vallen och 
låta klövern gå upp i blom, insådd av mellangrödor som ger mat och skydd till vilt 
etcetera14.  

Eftersom olika gårdar har vitt skilda förutsättningar (det gäller inte minst för biologisk 
mångfald) går det inte att jämföra gårdar rakt av. Men genom att ha ett visst antal en-
hetliga indikatorer som följs upp på gårdar över tid kan man följa utvecklingen och ut-
forma styrmedel som ökar incitamenten för att genomföra åtgärder. Man kan dessutom 
tänka sig att en uppköpare som vill gynna den biologiska mångfalden har ett intresse att 
summera ihop vad olika gårdar tillsammans bidrar med och även vill följa utvecklingen 
över tid.  

  

 
14 www.jordbruksverket.se 



35 

 

© RISE Research Institutes of Sweden 

 
Bild 7. Naturbetesmarken i anslutning till Märskabäcken vid Uddetorp, en naturgiven förutsättning 
som dock måste skötas och betas för att den biologiska mångfalden ska bevaras.  

Det finns initiativ runt om i Europa som bygger på att kartlägga förekomsten av 
värdefulla miljöer på gården, ta fram indikatorer för att göra jämförelser över tid och 
göra åtgärdsplaner för att stimulera till förbättringar baserat på de specifika för-
hållandena på gården. Vissa av dessa initiativ bygger på samarbete med livsmedels-
industrin och möjliggör att åtgärder som görs ska kunna kommuniceras. Ett intressant 
initiativ i Holland är projektet Skylark som bygger på att växtodlingsgårdar väljer ut 
lämpliga åtgärder bland totalt omkring 200 åtgärder (EC, 2017). Projektet stöttas av 
livsmedelsbranschen och inkluderar ca 400 gårdar. Skylark bygger på att en hållbarhets-
plan upprättas. Planen inkluderar 10 indikatorer som rör bland annat biologisk 
mångfald, bördighet och växtnäring. Det är sedan upp till lantbrukaren att sätta målen 
för verksamheten. Planen redovisas och diskuteras med andra lantbrukare och 
miljöprestandan mäts med målsättningen att förbättras kontinuerligt. Även uppköpare 
och försäljare av förnödenheter ska ta ansvar för att hjälpa gården att nå hållbarhets-
målen. Även Saltå kvarn använder ett tillvägagångssätt där lantbrukaren själv väljer 
lämpliga åtgärder som kan gynna den biologiska mångfalden på gården utifrån en 
verktygslåda. Skylark och Saltå Kvarn är två exempel på öppna processer där lant-
brukarna är med och utvecklar och följer upp åtgärderna i dialog med rådgivare, andra 
lantbrukare och uppköpare.  

Ett annat exempel på hur livsmedelsbranschen har börjat lyfta biologisk mångfald är 
Lantmännens koncept ”Klimat & Natur” som återfinns på Kungsörnens vetemjöl. Två 
lärkrutor per hektar ingår som standardkrav och dessutom har lantbrukaren möjlighet 
att välja mellan fyra olika åtaganden som är fördelaktiga för djur och insekter, 
exempelvis att anlägga ytterligare en lärkruta per hektar, så in kantzoner med 
fröblandningar, anlägga en mångfaldsträda eller plantera salix som ger mat till insekter 
på våren. Dessutom ska biologiskt eller termiskt behandlat utsäde användas istället för 
kemiskt behandlat utsäde för att värna om pollinatörer och annat mikroliv.  

https://www.lantmannen.se/forskning-och-innovation/var-forskning/biologiskt-vaxtskydd/
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I projektet Hållbar livsmedelskedja (hallbarlivsmedelskedja.se) samverkar 15 svenska 
livsmedelsföretag och Världsnaturfonden, WWF, kring frågan hur livsmedelsförsörj-
ningen för en växande befolkning kan ske inom de planetära gränserna. Ett delprojekt 
handlar om att identifiera åtgärder som ökar hållbarheten inom olika produktkategorier 
(spannmål, frukt och grönt, mjölkprodukter, vegetabiliska oljor, kött- och chark etc.). Ett 
av områdena är Biodiversitet & ekosystem. Exempel på åtgärder som rör odlingssystem 
med spannmål och oljeväxter handlar om odlingsfria skyddszoner med nektarbärande 
växter, småbiotoper, lärkrutor, våtmarker, skalbaggsåsar, gödsel- och sprutfria kant-
zoner, varierad växtföljd med blandvallar, ekologisk odling, varierat landskap och/eller 
nybildande av landskapselement (mosaiklandskap) och skötselplan för biologisk mång-
fald. För mjölk- och nötköttsproduktionen lyfts användningen av naturbetesmarker, 
skötselplaner för biologisk mångfald, blandvallar, blommande klöverremsor, ansvars-
fullt producerad soja och oljepalmsprodukter samt spannmål och majs producerade i 
varierade växtföljder. 

I flera av de initiativ som vi har lyft premieras ofta åtgärder i spannmålsodlingen 
(Skylark, Saltå kvarn, Lantmännen) medan skötseln av värdefulla miljöer på mjölk- och 
nöttköttsgårdar idag inte sammanställs i indikatorer och nyckeltal eller kommuniceras 
ut mot konsument. Detta trots att just dessa produktionsgrenar har gett upphov till 
många av de värdefulla miljöer som finns i Sverige och samtidigt är en garant för att 
bevara många av dem. Det är därför värdefullt att särskilt lyfta dessa produktionsgrenar 
och undersöka olika sätt att stimulera, premiera och kommunicera åtgärder för biologisk 
mångfald på svenska mjölk- och nötköttsgårdar. 

   

   
Bild 8. Blomsterfägring både för människor och insekter från insådda blomremsor 
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10 Slutsatser 
Indikatorer är viktiga för att följa jordbrukets utveckling. Naturgivna förutsättningar, 
brukningshistorik och produktionsinriktning gör att resultatet kan variera stort mellan 
olika gårdar. Årsmånsvariationer gör också att utfallet för indikatorer som baseras på 
växtnäringsbalanser kan skilja sig markant mellan år. Det är alltså vanskligt att dra långt 
gångna slutsatser om indikatorer för enskilda gårdar vid enstaka år.  

Vår genomgång visar att indikatorer som baseras på växtnäringsbalanser på gårdsnivå 
är enkla att ta fram, tolka och sätta i relation till balanser framtagna i andra skalor (till 
exempel på nationell nivå eller för olika produktionsgrenar). Indikatorer för att följa upp 
klimatavtryck på gårdsnivå är däremot svårare att relatera till och verktyg som används 
kräver mer uppgifter från lantbrukaren och därmed mer tid. 

En slutsats är att variationen kan bli väldigt stor mellan åren vilket förutsätter att om 
växtnäringsbalanser ska användas som indikatorer på gårdsnivå så behöver de följas upp 
kontinuerligt. 

Vår utvärdering av verktyg och indikatorer för biologisk mångfald som ofta var fram-
tagna för andra produktionsinriktningar (till exempel växtodling i slättbygder) eller ut-
formade i andra länder illustrerar svårigheter när dessa är ska tillämpas på svenska 
gårdar, i detta fall två gårdar med mjölkproduktion. För att verkligen fånga viktiga 
aspekter som bidrar till den biologiska mångfalden och identifiera viktiga åtgärder krävs 
kartläggningar baserat på gårdsbesök som idag inte görs regelmässigt på svenska gårdar. 
Förenklade verktyg som används på gårdar i andra länder tar inte mycket tid i anspråk 
men är svårtolkade och kan i vissa fall helt sakna relevans för svenska förhållanden.  

För den utvärdering av biologisk mångfald som gjordes på de två gårdarna var inte bara 
resultatet viktigt utan även diskussionen och jämförelsen mellan gårdarna vilket bland 
annat ledde till insikter om att vissa element eller åtgärder helt eller delvis saknades. För 
klimat- och växtnäringsindikatorerna gav inte diskussionen lika mycket, det var istället 
själva resultatet som gav en tydlig bild av läget.  

Idag finns goda möjligheter att få kostnadsfri rådgivning av kompetenta rådgivare inom 
växtnäringshushållning och klimat, och Jordbruksverket tillhandahåller och uppdaterar 
kontinuerligt miljörådgivningsverktyget VERA som säkerställer att beräkningarna görs 
på liknande sätt oavsett rådgivaren. Något liknande finns inte alls utbyggt för rådgivning 
inom biologisk mångfald. Vi ser därför ett stort behov av att bygga upp kostnadsfri råd-
givning inom biologisk mångfald som kan ta fram skötselplaner och identifiera lämpliga 
åtgärderna som stärker den biologiska mångfalden på gården. Det är också viktigt att 
fortsätta testa och utveckla olika typer av indikatorer och verktyg för biologisk mångfald 
på olika gårdstyper under svenska förhållanden. Indikatorer baserade på poängsystem 
kan vara intressant att undersöka ytterligare. 
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Bilaga 1. Åtgärder för ökad biologisk mångfald enligt Svenskt Sigills 
regelverk  

ÅTGÄRDER DETALJERAD INFORMATION POÄNG 

Åtgärder som ger sommarföda, skydd och boplatser åt pollinatörer och andra nyttoinsekter 

Baljväxtrik vall som 
lämnas oslagen 6 
veckor 

Vall ska minst motsvara 1 % av företagets certifierade areal alt. 1 
% av ytan som används till foderodling åt certifierade djur. Vall 
med innehåll av minst 20 % klöver lämnas oskördad under 6 
veckor med början någon gång under perioden 1 juni-15 juli. 

3 

Flerårig blommande 
baljväxtvall 

Vall ska minst motsvara 1 % av företagets certifierade areal alt. 1 
% av ytan som används till foderodling åt certifierade djur. Vallen 
ska innehålla minst 30 % baljväxter, av minst tre arter. Rödklöver 
måste vara en av arterna och ingå med minst 15 %. Vallen kan 
skördas vid ett tillfälle under sommaren (men tidigast 1 juli) och 
ett tillfälle i oktober men ska blomma ostört under två 
sammanhängande perioder. En del av en vall kan skördas på det 
här sättet medan andra delar skördas på vanligt sätt 

4 

Sådd av blommande 
örter i remsor eller på 
träda 

Ytan blommande örter ska minst motsvara 1 % av företagets 
certifierade areal. Kan bestå av ettåriga eller fleråriga 
blommande örter. Fröblandningen ska bestå av minst två sorter 
som tillsammans ger lång blomning under sommarhalvåret. Då 
ytan är bevuxen med fleråriga arter kan poäng även tillgodo-
räknas under etableringsåret. Kan t.ex. göras på ekologiska 
fokusarealer (EFA) som trädor eller obrukade fältkanter 

4 

Skötsel av vägkanter 
Ökar blomningen på gården. Vägkanter som gränsar till egna 
skiften får slås tidigast 1 augusti. 

1 p/500 
m 

vägkant 

Sprutfria kantzoner i 
spannmål 

En 6–10 meter bred osprutad remsa lämnas längs fältkanten i 
vårsäd och höstsäd. Ytan ska minst motsvara 1 % av företagets 
certifierade areal alt.1 % av ytan som används till foderodling åt 
certifierade djur. Förbud mot insekts- och örtogräsbekämpning, 
bekämpning mot gräsogräs är dock tillåten. Zonerna kan flyttas 
runt från år till år för att undvika för stora problem med ogräs. 

4 

Skötsel av bevuxna 
skyddszoner intill 
vattendrag 

Skörda hela eller bara den halva av skyddszonen som vetter mot 
fältet. Skörd (och inte bara putsning) är ett måste då 
kvarliggande förna kan kväva vegetationen på skyddszonen. 
Skörd får tidigast ske 1 juli. 

1 p/ 
200 m 

zon 

Spara och röj fram 
befintliga träd och 
buskar som har 
blommor eller ger bär 

Minst 10 träd måste finnas för att poäng ska kunna tillgodoräk-
nas. Hagtorn, sälg, vide, pil, hassel, fågelbär, hägg, apel, slån, rönn, 
oxel, fläder, krusbär, vinbär, körsbär, plommon, inhemska arter 
av rosor (ej vresros) och blåbärstry är exempel på träd och 
buskar som blommar eller ger bär. I odlingar av frukt och bär ger 
träd och buskar som blommar andra tidpunkter än vad 
odlingarna gör poäng. Poäng kan bara tillgodoräknas för denna 
åtgärd i slättbygd. Träd som är i direkt anslutning till skogsbryn 
räknas ej. 

1 p/ 
10 träd 

eller 
buskar 

Plantera träd och 
buskar som har 
blommor eller ger bär 

Minst 5 träd måste planteras för att poäng ska kunna 
tillgodoräknas. Hagtorn, sälg, vide, pil, hassel, fågelbär, hägg, 
apel, slån, rönn, oxel, fläder, krusbär, vinbär, körsbär, plommon, 
inhemska arter av rosor (ej vresros) och blåbärstry är exempel på 
träd och buskar som blommar eller ger bär. I odlingar av frukt 
och bär ger träd och buskar som blommar andra tidpunkter än 
vad odlingarna gör poäng. Planterade träd ger även poäng 
efterföljande år. Poäng kan bara tillgodoräknas för denna åtgärd 
i slättbygd.  

2 p/ 
5 träd 
eller 

buskar 
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ÅTGÄRDER DETALJERAD INFORMATION POÄNG 

Lähäck med blom-
mande eller bärande 
träd och buskar 

I odlingar av frukt och bär ger träd och buskar som blommar 
andra tidpunkter än vad odlingarna gör poäng 

2 

Klippning av varannan 
rad i fruktodling  

Varannan rad lämnas oklippt vid klippning av gräsbanorna i 
fruktodlingar. Tillräckligt lång tid ska gå mellan klippningarna för 
att gräset ska hinna växa till sig åtminstone ca 20 cm.  

2 

Anläggning av 
skalbaggsås  

Skalbaggsåsen anläggs på fält som är minst 15 ha. Ska ligga i 
mitten av fältet och ha ett avstånd på 25 m till fältkanten i bägge 
ändar (underlättar brukande och minskar risk för predation från 
räv och grävling på fältvilt). Ska sås med tuvbildande gräs och 
örter.  

5 

Sätta upp bibatterier/ 
insektshotell 

Batterier med minst 25 hål vardera sätts upp. Placeras i varma 
lägen en liten bit från marken. 

1 p/ 
5 st 

Lägg ut högar med 
halm eller vass 

Högar med vass eller halm läggs ut i fältkant eller liknande. 
Högarna ska inte läggas ut i skogsbryn, ängsmark eller annan 
mark med värdefull flora. 

1 p/ 
5 högar 

Skapa kala fläckar av 
sandig jord i 
åkerkanter, bryn och 
längs körvägar eller 
anlägg sandhögar 

Poäng räknas efter antal platser med kala fläckar eller antal 
sandhögar. Sandhögar ska vara minst 2 gånger 2 m och innehålla 
2 kubikmeter sand. Platserna/högarna ska underhållas så att de 
inte växer igen. 

1 p/hög 
eller plats 

med 
fläckar 

Spara död ved på 
solbelysta platser 

Poäng räknas efter antal platser med död ved som sparats. Minst 
en liggande trädstam eller stående död trädstam per plats.  

1 p /plats 

Skapa gömställen för 
tvestjärtar 

Minst 5 gömställen krävs för att kunna tillgodoräkna sig poäng. 
Kan göras av plastsäck med hål i som hängs upp i träd, buskar 
eller på pinne, upp och nervänd kruka eller plastflaska med 
avskuren botten som fylls med halm, tyg eller wellpapp. Kan 
flyttas ut till lähäckarna under perioder då tvestjärtarna kan ge 
skador på frukt.  

1 p/5 
göm-

ställen 

Holk till 
guldögonsländor 

Minst 5 holkar ska finnas för att kunna tillgodoräkna sig poäng. 
Bygg holkar av trä eller oanvända plastdunkar. Holkar lagras från 
december till våren på kall och torr plats.  

1 p/5 
holkar 

Åtgärder som ger föda, skydd och boplatser åt fåglar och vilt 

Anlägg lärkrutor 

Minst 10 lärkrutor ska finnas för att kunna tillgodoräkna sig 
poäng. 2 rutor per ha anläggs i höstsäd på fält som är minst 5 ha i 
öppet läge, eller på fält som är minst 10 ha med skog runt. En ruta 
ska vara minst 20 m2. Rutorna skapas genom att lyfta/stänga av 
såmaskinen eller köra runt (gäddor) 

4 p/10 
rutor 

Så en fågelåker 

Ytan ska motsvara minst 1 % av den totala certifierade arealen 
alt. 1 % av ytan som används till foderodling åt certifierade djur. 
Så blandning med spannmål och oljeväxter på våren. Korn/havre/ 
vete blandas med 30–50 % lin/raps/oljerättika/ solros. Gödsla m 
50 kg N/ha. Åkern ska lämnas otröskad till 15 mars året efter. 

5 

Lämna otröskad 
spannmål, oljeväxter 
eller lin 

Ytan ska motsvara minst 1 % av den totala certifierade arealen 
alt. 1 % av ytan som används till foderodling åt certifierade djur. 
Lämna delar av fälten otröskade 

4 

Vårplöjning/vinterstub
bträda 

Ytan ska motsvara minst 1 % av den totala certifierade arealen 
alt. 1 % av ytan som används till foderodling åt certifierade djur. 
Lämna mark med stubb eller annan växtlighet oplöjd till 15 mars 
året efter. 

1 
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ÅTGÄRDER DETALJERAD INFORMATION POÄNG 

Förlängd 
vinterstubbträda 

Minst 1 % av den totala certifierade arealen alt. 1 % av ytan som 
används till foderodling åt certifierade djur. Lämna stubb efter 
spannmål, oljeväxter, lin eller trindsäd oplöjd till 15 juli året efter.  

2 

Fågelmatning vintertid 

50 kg foder i veckan ges från december t.o.m. mars på utvald 
plats. Utvald plats skall vara i eller intill åkernära buskage. Fodret 
ska utgöras av 70% spannmål eller spannmålsavrens och resten 
små fröer.  

3 

Höskörd eller 
gräsfröskörd 

Minst 1 % av den totala certifierade arealen alt. 1 % av ytan som 
används till foderodling åt certifierade djur. Skörd ska ske 
tidigast 1 juli på skiften som är minst 5 ha i öppet läge eller minst 
10 ha med skog runt.  

1 

Sommarstubbträda 

Ytan ska motsvara minst 1 % av den totala certifierade arealen 
alt. 1 % av ytan som används till foderodling åt certifierade djur. 
Lämna stubb efter spannmål, lin, oljeväxter eller trindsäd 
obearbetad fram till åtminstone 15 juli året efter på fält som är 
minst 5 ha i öppet läge eller som minst är 10 ha med skog runt.  

3 

Lämna enstaka träd 
och buskar i diken 

Spara ett träd eller buske var 100 meter vid dikesrensningar. Kan 
tuktas och hållas fem meter hög. Poäng får även tillgodoräknas 
de år dikesrensning ej sker. 

1 p per 
500 m 

Sätta upp fågelholkar 
Minst 5 holkar ska sättas upp för att kunna tillgodoräkna sig 
poäng. Holkarna ska vara för småfåglar, stare eller tornseglare.  

1 p/5 
holkar 

Anlägga en våtmark 
Våtmarken ger lika många poäng efterföljande år som 
anläggningsåret. 

5 

Skötsel av bryn och 
åkerholmar 

Bryn och åkerholmar som vetter mot eller ligger på en yta 
motsvarande minst 2 % av företagets certifierade areal alt. ytan 
som används till foderodling åt certifierade djur ska skötas. Delar 
av företagets mark som har riklig förekomst av bryn och 
åkerholmar ska väljas. Skapa en övergångszon i skogsbrynen 
med buskvegetation mellan åkermark och skog. Röj bort sly och 
yngre träd från åkerholmar och se till att de inte växer igen.  

1 

Åtgärder som framför allt gynnar markfauna 

Så en fånggröda 

Ytan ska minst motsvara 2 % av företagets certifierade areal alt. 
2 % av ytan som används till foderodling åt certifierade djur. 
Poäng tillgodoräknas under etableringsåret. Fånggrödan ska sås 
så snart som möjligt efter skörd eller sås in i huvudgrödan. Exem-
pel på fånggrödor är vitsenap, oljerättika, rättika, höstråg, 
westerwoldiskt rajgräs, vallgräs och vallgräs i blandning med 
vallbaljväxter.  

1 

3-årig vall utan 
användning av 
växtskyddsmedel 

Ytan ska motsvara minst 2 % av den totala certifierade arealen 
alt. 2 % av ytan som används till foderodling åt certifierade djur. 
Vallen ska ligga under minst 3 odlingssäsonger men får brytas 
tidigast 31 juli det sista året. Baljväxter ska ingå i fröblandningen. 
Växtskyddsmedel får användas för att bryta vallen det sista året. 

1 
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Bilaga 2: Indikatorarter för biologisk mångfald på lantbruksfastigheter 
resultat för Sötåsen och Uddetorp 2018 

  

Hotkategori 
enligt Rödlistan 
2015 

Lämplig biotop 
Observerad år: 2018  
Ange Ja (antal) 
Sötåsen Uddetorp 

Fåglar     

Tornfalk (häckning) 
Ej rödlistad (LC= 
livskraftig) 

Slättlandskap med 
skogsdungar 

- - 

Rörhöna Ej rödlistad (LC) Vegetationsrika dammar - Ja (1) 

Storspov (häckning) 
NT (Nära hotad) 
 

Vallar, fuktiga slåtter-eller 
betesmarker 

- -  

Tofsvipa (häck. Antal 
par) 

Ej rödlistad (LC) 
Fuktiga slåtter- eller 
betesmarker, vallar, plöjd 
mark 

- Ja (1) 

Enkelbeckasin Ej rödlistad (LC) 
Fuktiga betes- eller 
slåttermarker. 

- - 

Kornknarr VU (Sårbar) Fuktiga åkrar, betesmarker - - 
Rapphöna NT (Nära hotad) Åkerkanter - - 
Vaktel NT (Nära hotad Åkrar, Fuktiga slåttermarker,  Ja - 
Skogsduva Ej rödlistad (LC) Hålträd i t ex betesmark - - 
Gröngöling NT (nära hotad)  Hålträd i t ex betesmark Ja Ja 

Stenskvätta Ej rödlistad (LC) 
Odlingsrösen, gårdsmiljöer, 
naturbetesmarker 

- - 

Törnskata Ej rödlistad (LC 
Buskage på åkerholmar och 
betesmark 

- Ja (2) 

Hussvala (boplats) VU (sårbar) Utanpå Byggnader - Ja (5) 
Ladusvala (boplats) Ej rödlistad (LC) Inuti Byggnader - Ja (5) 
Gulsparv (antal par) VU (sårbar) Åkerholmar, bryn Ja (10) Ja (10) 

Kornsparv EN (Starkt hotad) 
Åkrar, betesmarker, 
gårdsmiljöer 

- - 

Däggdjur     
Igelkott Ej rödlistad Gårdsmiljö - - 

Fladdermöss 
5 av 18 arter 
rödlistade 

Gårdsmiljö, fuktig lövskog ja Ja 

Växter     
Blåklint Ej rödlistad Åkerkanter Ja Ja 
Riddarsporre NT (Missgynnad) Åkerkanter - - 
Gökblomster Ej rödlistad Fuktiga gräsmarker, diken - - 
Kattfot Ej rödlistad Betesmarker, åkerholmar - - 
Backsippa Ej rödlistad Betade torrbackar - - 
Svampar     

Hagvaxskivling 
Vissa arter 
rödlistade 

Slåtter- och betesmarker - ? 

Fjärilar     

Blåvingar 
Vissa arter 
rödlistade 

Gräsmarker Ja Ja 

SUMMA antal arter:    6 10 
 

Övriga observationer:  
Sötåsen: Gökblomster (2019) 
Uddetorp: Glada, grodor 
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