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Sammanfattning 
Ekosystemtjänster definieras som de nyttigheter som människor erhåller från eko-

systemen. Syftet med denna studie är att ge Arla ett kunskapsunderlag för att de i sitt 

fortsatta hållbarhetsarbete ska kunna synliggöra mjölkbondens roll som förvaltare av 

ekosystemtjänster. Målen är att beskriva hur mjölkgårdar bidrar till viktiga ekosystem-

tjänster, identifiera lämpliga indikatorer för dessa och föreslå och diskutera konkreta 

åtgärder för att stärka ekosystemtjänster. Mjölkgårdar med betande djur, stor andel 

flerårig klövergräsvall, småbiotoper och betesmarker är viktiga för många av jordbrukets 

ekosystemtjänster som exempelvis pollinering, kolinlagring, markbördighet och estetiska 

och kulturella värden. Mjölkgårdar har därför ett gynnsamt utgångsläge jämfört med till 

exempel renodlade växtodlingsgårdar. Att vårda och restaurera naturbetesmarker är 

särskilt angeläget eftersom de är artrika, en del av vårt kulturarv och viktiga för 

pollinerande insekter. Arlabönder är viktiga för deras fortsatta hävd eftersom drygt 15 

procent (och kanske nära 20 procent) av Sveriges betesmarker finns på Arlagårdar. Det 

finns goda möjligheter att ta fram indikatorer utifrån lättillgängliga uppgifter från gården 

och statistik. I rapporten har vi listat ett stort antal åtgärder som enskilda mjölkgårdar kan 

göra för att stärka ekosystemtjänster. För att anpassa dessa till lokala förhållanden som 

råder på gården kan individuella skötselplaner utformas.  
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1 Inledning 

Denna rapport sammanfattar ett projekt initierat och finansierat av Arla. Underlaget utgör 

ett inledande första steg som kan ge inspiration till att främja och kommunicera kring de 

mervärden som genereras som ekosystemtjänster på mjölkgårdar, något som många 

konsumenter saknar insikt i. 

I rapporten ges en kort introduktion till begreppet ekosystemtjänster och de som bedömts 

ha särskild relevans för mjölkgårdar lyfts fram. För varje ekosystemtjänst beskrivs hur 

mjölkgårdar bidrar och viktiga åtgärder på gårdsnivå för att ytterligare gynna eko-

systemtjänsterna listas. Genomgången mynnar ut i en diskussion om de allra viktigaste 

åtgärderna som gynnar ekosystemtjänster på mjölkgårdar, samt förslag ges på indikatorer 

som kan användas för uppföljning. Rapporten var ursprungligen avsedd som ett internt 

arbetsmaterial för Arla, och har efter önskemål från Arla omarbetats för att kunna 

publiceras som en SP-rapport.  

I arbetsgruppen har Arla representerats av Åse Arnbratt (projektledare för Arlas del), 

Hanne Bang Bligaard, och Anna-Karin Modin-Edman. För SP har Pernilla Tidåker och 

Birgit Landquist deltagit i projektet.  

Ett stort tack riktas till Olle Kvarnbäck, Naturvisaren, samt Christel Cederberg, Chalmers 

Tekniska Högskola, för värdefulla kommentarer och kompletteringar av rapporten. 

Författarna ansvarar ensamma för innehållet i rapporten. 

2 Syfte, mål och avgränsningar 

Syftet med studien är att ge Arla ett underlag för att de i sitt fortsatta hållbarhetsarbete ska 

kunna synliggöra lantbrukarens roll som förvaltare av viktiga ekosystemtjänster från 

mjölkgårdar.  

Målet med projektet är att: 

 Beskriva hur mjölkgårdar bidrar till viktiga ekosystemtjänster och exemplifiera 

hur dessa kan kvantifieras med lämpliga indikatorer. Indikatorerna ska främst 

vara baserade på uppgifter som redan finns tillgängliga på nationell nivå eller 

som relativt enkelt kan samlas in på gården. 

 Identifiera och föreslå konkreta åtgärder som kan göras bättre eller införas för att 

bidra med ytterligare positiva värden. 

 Bedöma och diskutera vilken effekt olika åtgärder och angreppssätt kan förväntas 

innebära samt svårigheter vid ett tänkt genomförande. 

Livsmedel i form av mjölk och kött, så kallade försörjande ekosystemtjänster, är de 

viktigaste leveranserna från mjölkgården. Denna genomgång inriktar sig istället på de 

stödjande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster som är särskilt aktuella på mjölk-

gårdar och som lantbrukaren kan påverka på olika sätt. Fokus har varit att framhäva de 

åtgärder som är möjliga att genomföra för att främja dessa ekosystemtjänster. Jordbruk 

kan även orsaka negativa effekter naturliga ekosystem, ibland kallade otjänster, och dessa 

har inte varit i fokus i genomgången.    

Vi inriktar oss på den markanvändning som lantbrukaren har direkt rådighet över och 

därför ingår inte ekosystemtjänster kopplade till inköpt foder. Det är naturligtvis viktigt 

att se över hur inköpt foder produceras och hur det kan påverka viktiga ekosystemtjänster, 

men detta ligger inte inom ramen för detta arbete. Många ekosystemtjänster har fram-

förallt betydelse på landskapsnivå och dessa ingår inte heller i rapporten, exempelvis 

vattenreglering. 



6 

© SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 

3 Bakgrund  

Ekosystemtjänster kan definieras som de nyttigheter, i vid bemärkelse, som naturens eko-

system ger oss människor. Det stora forskningsprojektet Millennium Ecosystem Assess-

ment
1
, som initierades av FN, satte begreppet ekosystemtjänster på den politiska agendan 

på tidigt 2000-tal. Ekosystemtjänster är en angelägenhet inom EU, och att bevara och 

utveckla ekosystemtjänster är viktigt inom de svenska miljömålen. Naturvårdsverket har 

satt ett etappmål som säger att senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och 

värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integrerade i ekonomiska ställnings-

taganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.  

Dåvarande SP och JTI (numera RISE – Research Institutes of Sweden) genomförde 2014-

2016 tillsammans med Chalmers ett forskningsprojekt finansierat av SLF (Stiftelsen 

Lantbruksforskning) om ekosystemtjänster och indikatorer på gårdsnivå i jordbruket
2
. En 

slutsats var att de indikatorer som finns i litteraturen företrädesvis är utvecklade på 

landskapsnivå. I projektet utvecklades förslag till indikatorer på gårdsnivå med målet att 

lantbrukaren som företagare kan använda dessa för att följa upp olika åtgärder och 

kommunicera kring gårdens produktion av olika ekosystemtjänster.  

Arla har ett program som heter Hållbar mjölkproduktion (Sustainable dairy farming) där 

ett av fokusområdena är Natur (Nature). Konceptet med ekosystemtjänster skulle kunna 

utgöra en viktig del i detta fokusområde med möjlighet att arbeta med positiva miljö-

värden från mjölkproduktion.  

4 Definition av ekosystemtjänster  

Millennium Ecosystem Assessment
 1
 definierar ekosystemtjänster som ”nyttigheterna 

(benefits) som människor erhåller från ekosystemen”. TEEB
3
, som utvecklade ett system 

som syftar till ekonomisk värdering av ekosystemtjänster, beskriver dem som 

”ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande”.  

Biologisk mångfald är en förutsättning för ekosystemens funktion och deras leverans av 

nyttigheter, men är i sig inte en ekosystemtjänst
4
. En hög biodiversitet förstärker effekten 

av grundläggande ekologiska processer, som exempelvis nedbrytningen av organiskt 

material i marken eller produktionen av biomassa. Det är ofta svårt och kanske inte heller 

önskvärt att separera biologisk mångfald och ekosystemtjänster när det rör sig om exem-

pelvis pollinatörer och naturliga fiender. Biologisk mångfald handlar dock ofta om att 

bevara sällsynta arter och biotoper, medan utbredningen av vanligare arter kan vara av 

större betydelse för ekosystemtjänster.  

  

                                                      
1 Millennium Ecosystem Assessment. 2003. Ecosystems and Human Well-being: A framework for 

assessment. Washington, D.C.; Island Press 
2 Cederberg, C., Landquist, B., Molander, S. och Tidåker, P. Jordbrukets ekosystemtjänster – Från koncept till 

gårdsbaserade indikatorer. SP Rapport 2016:06. SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  
3
 TEEB. 2010. The Economics of Ecosystems and Biodiversity Ecological and Economic Foundations. 

Edited by Pushpam Kumar. London and Washington: Earthscan. 
4 Brickhill, D., och Science Communication Unit, University of the West of England, 2015. Ecosystem 

Services and the Environment. In-depth Report 11 på uppdrag av European Commission, DG Environment. 

Brussels: European Commission 
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5 Begreppet ekosystemtjänster i jordbruket och i 

livsmedelskedjan 

Ekosystemtjänster är ett internationellt forskningsområde som expanderat kraftigt de 

senaste tio åren och det finns ett gryende intresse att använda begreppet ekosystemtjänster 

hos företag inom en rad olika branscher. I en undersökning av tyska livsmedelsföretag var 

det framförallt ekologisk produktion och miljöskydd som framhävdes i kommunikationen 

via företagens hemsidor. Ekosystemtjänster som markbördighet respektive klimat-

reglering nämndes av mindre än 10 procent
5
. Det finns med andra ord möjligheter för 

företag att utveckla kommunikationen kring ekosystemtjänster. 

Inom den svenska livsmedelskedjan används ännu inte begreppet ekosystemtjänster i 

någon större utsträckning för att premiera och kommunicera mervärden, men initiativ är 

på gång. Landsbygdsnätverket har nyligen, med inspiration från det tidigare nämnda SLF-

projektet, tagit fram en kortfilm och tillhörande broschyr som visar lantbrukares betydelse 

för en lång rad viktiga ekosystemtjänster. Man planerar också ta fram ett utbildnings- och 

presentationsmaterial att användas vid studiecirklar för lantbrukare
6
. 

Det finns några få exempel på hur ekosystemtjänster lyfts (direkt eller indirekt) i olika 

kvalitets- eller certifieringssystem. KRAV har regler om att exempelvis skyddsvärda 

ängs- och betesmarker ska hävdas väl, att småbiotoper inte ska skadas och att vilda 

fruktträd ska bevaras.  

Ett annat exempel är Sigills certifieringssystem som har kravet att permanenta gräs-

bevuxna skyddszoner ska anläggas utmed öppna vatten i känsliga områden samt att man 

uppmanar anslutna företag att införa sprutfria zoner samt busk- och trädplanteringar i 

slättbygd
7
. 

Ett uppmärksammat projekt är ”Blommor för bin” som drivs av organisationen Bee 

Urban. Projektet syftar till att etablera ”bifodergrödor” i form av baljväxtblandningar i 

samarbete med lantbrukare i södra Sveriges slätt- och mellanbygder, framförallt i tätorts-

nära områden. Intresserad allmänhet kan bli faddrar och betala 200 kr för att skapa  

200 m
2
 blomsteryta

8
.  

Saltå Kvarn är ett företag som i samarbetet med sina leverantörer av ekologisk spannmål 

infört ett system för att aktivt premiera ekosystemtjänster. De har valt att ge ett tillägg på 

spannmålspriset till leverantörer som vidtar extra miljöåtgärder på gården för att bidra till 

att säkra viktiga ekosystemtjänster och främja biologisk mångfald. Lantbrukaren kan 

utifrån en lista välja på ett stort antal åtgärder som anses gynna ekosystemtjänster och ett 

bonussystem är kopplat till detta. Exempel på åtgärder är att etablera fånggrödor, variera 

växtföljden, spara blommor på åkerkanter, anlägga dammar och våtmarker och säkerställa 

att det finns föda för bin och humlor. Gårdar som har balans mellan antalet djur och 

spannmålsareal får mest poäng
9
.  

Inom Greppa Näringen finns ett antal rådgivningspaket som berör ekosystemtjänster, 

exempelvis Mullhalt och bördighet och Växtnäringsbalanser. Dessa paket kan vara till 

hjälp för att öka kunskapen om faktorer på gården som har betydelse för en del eko-

systemtjänster
10

.  

EU-kommissionens initiativ PEF, Product Environmental Footprint, som syftar till ett 

ökat utbud av miljöanpassade produkter, innehåller förslag på en gemensam metod för att 

                                                      
5 Kempa. 2013. Environmental services coupled to food products and brands: Food companies interests and 

on-farm accounting. J of Env Management 127. 
6 http://www.landsbygdsnatverket.se/vadarlandsbygdsnatverket/verksamhetsomraden/gronanaringar/ 

ekosystemtjanster.4.1acd3e33156f44b4a2da09e6.html 
7
 http://sigill.se/ip-standard/certifiering-enligt-ip/certifiering-enligt-ip/regler/ 

8 http://www.beeurban.se/blommor-for-bin/ 
9 http://www.saltakvarn.se/salta-verktygslada-for-en-battre-planet/ 
10 http://www.greppa.nu/ 
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beräkna miljöavtryck med livscykelanalysmetodik. Ett pilottest pågår där mejeriprodukter 

är en av de livsmedelskategorier man studerar. I ett utkast gällande den gemensamma 

metoden har man valt att lägga till ett avsnitt om mjölkproduktionens inverkan på 

biologisk mångfald. Man har även identifierat hot-spots och föreslagit indikatorer som 

kan vara användbara även för ekosystemtjänster (bilaga 1)
 11

.  

Arla Foods är en aktiv medlem i DSF, Dairy Sustainability Framework, som är ett 

initiativ från den globala mejeriindustrin för att adressera hållbarhetsutmaningar och bidra 

till en mer hållbar produktion. DSF är ett ramverk med 11 kriterier som medlemmarna 

adresserar utifrån sina regionala förutsättningar, baserat på en väsentlighetsanalys och i 

nära dialog med sina intressenter
12

. Av de elva kriterierna berör flera förutsättningarna för 

ekosystemtjänster direkt och indirekt, exempelvis: 

 Soil Nutrients - Nutrient application is managed to minimize impacts on water 

and air, while maintaining and enhancing soil quality. 

 Water - Water availability, as well as water quality, is managed responsibly 

throughout the dairy value chain. 

 Soil - Soil quality and retention is proactively managed and enhanced to ensure 

optimal productivity. 

 Biodiversity - Direct and indirect biodiversity risks and opportunities are 

understood, and strategies to maintain or enhance it are established. 

Kunskap om hur Arla kan adressera utmaningar som rör markbördighet, vattenhållande 

förmåga, näringsämnesläckage, biologisk mångfald etc. är därför viktigt i arbetet med att 

uppfylla åtaganden i DSF, som handlar om att åstadkomma en kontinuerlig förbättring i 

prestanda och på sikt också kunna dokumentera och kommunicera denna förbättring på 

ett trovärdigt och transparent sätt.  

Generellt kan alltså sägas att användningen av begreppet ekosystemtjänster som besluts- 

underlag för hur jordbruksproduktionen ska utformas på gårdsnivå och/eller som medel 

för att kommunicera mervärden till konsumenten om hur maten är producerad ännu är i 

sin linda. 

 

Bild 1. Ett hållbart jordbruk är beroende av att alla kategorier av ekosystemtjänster är 

representerade; stödjande, försörjande, reglerande och kulturella.   
                                                      
11 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/EU-och-

resurseffektivitet-EU-2020/Fardplan-for-ett-resurseffektivt-Europa/Miljoavtryck/  
12 http://dairysustainabilityframework.org/dsf-membership/global-criteria/  



9 

© SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 

6 Klassificering av ekosystemtjänster 

Det finns flera olika ramverk för att klassificera ekosystemtjänster. Millennium 

Ecosystem Assessment
 1
 har utvecklat ett klassificeringssystem som är mycket använt, till 

exempel för kommunikation, kunskapsspridning och opinionsbildning om 

ekosystemtjänster (Figur 1). Det delar in ekosystemtjänster i fyra kategorier:  

 försörjande (t ex produktion av livsmedel, fibrer, bioenergi),  

 reglerande (t ex biologisk kontroll av skadegörare, pollinering, klimatreglering),  

 stödjande (t ex primärproduktion, jordmånsbildning) 

 kulturella (t ex värden för friluftsliv och rekreation). 

Försörjande tjänster Reglerande tjänster Kulturella tjänster 

Produkter från ekosystemen Nyttor från reglering av 

processer i ekosystemen 

Icke-materiella nyttor 

från ekosystemen 

 Livsmedel 

 Färskvatten (rent) 

 Bränsle 

 Fiber 

 Biokemikalier 

 Genetiska resurser 

 Klimatreglering 

 Sjukdomsreglering 

 Vattenreglering 

 Vattenrening 

 Pollinering 

 Spirituella och religiösa 

värden 

 Rekreation och ekoturism 

 Estetiska värden 

 Inspiration 

 Utbildning/lärande 

 Tillhörighet – hemvist 

 Kulturella arv 

Stödjande tjänster 

Tjänster som är nödvändiga för övriga ekosystemtjänsters funktion 

● Jordmånsbildning ● Markens kretslopp av växtnäring ● Primär produktion av biomassa 

Figur 1. Klassificering av ekosystemtjänster enligt Millennium Ecosystem Assessment (2003). 

Flera forskare och experter har påpekat att klassificeringssystemet utvecklat i Millennium 

Ecosystem Assessment blandar medel (processer) och mål (tjänster) vilket kan försvåra 

vid beslutsfattande. Det finns dessutom en överlappning mellan de fyra kategorierna, 

vilket gör systemet mindre lämpligt för ekonomisk värdering av ekosystemtjänster 

eftersom det kan leda till dubbelräkningar.  

Det finns förslag på att istället dela in ekosystemtjänster i indirekta och direkta tjänster 

samt nyttigheter, och det finns även modeller som delar in ekosystemtjänster i processer 

(tjänster) och nyttor. TEEB
7
och CICES

13
 för samman de reglerande och stödjande 

tjänsterna till en kategori benämnd ”reglerande tjänster” resp. ”reglerande och upprätt-

hållande tjänster”. I bilaga 2 visas en jämförelse mellan de olika klassificeringssystemen.  

                                                      
13http://cices.eu/ 
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7 Jordbrukets ekosystemtjänster 

Jordbrukets grundläggande uppgift – att producera mat – är en synnerligen viktig 

försörjande ekosystemtjänst som är nödvändig för oss människor. Mer än en tredjedel av 

planetens landyta utgörs av jordbruksmark. Matproduktionen är inte bara en aktivitet som 

är mycket beroende av ekosystemtjänster utan också den sektor som påverkar ekosystem-

tjänster mest.  

Livsmedelsproduktion är beroende av flera andra ekosystemtjänster, som till exempel 

näringscirkulation och pollinering. När man söker maximera en ekosystemtjänst i jord-

bruket (till exempel livsmedelsproduktion) kan det ha negativ påverkan på andra (till 

exempel rent vatten och pollinering). Den negativa påverkan som jordbruket kan orsaka 

på naturliga ekosystem, vilket kan påverka dess förmåga att bidra med ekosystemtjänster, 

kallas ibland ”otjänster”. De naturliga systemen kan i sin tur också leverera ”otjänster”, 

exempelvis skadeinsekter, till jordbruket. Det finns också många positiva återkopplingar. 

Genom att främja kolinlagring eller förutsättningar för pollinering och biologisk kontroll, 

kan skördepotentialen öka. 

På en gård odlas grödor på olika fält med ofta skiftande jordarter. De olika fälten kan 

gränsa till varandra eller till grannars fält, eller till olika typer av markområden som 

betesmarker, skogsområden, vattendrag och våtmarker. Gården är en del i en bygd och ett 

större landskap och genom olika typer av markanvändning och i gränsytorna mellan dem 

finns förutsättningar för olika ekosystemtjänster.  

Olika grupper i samhället kan göra olika prioriteringar mellan ekosystemtjänster. Enligt 

en tysk studie tycks lantbrukare betona försörjande och reglerande ekosystemtjänster i 

första hand medan andra grupper snarare betonar kulturella tjänster
14

. 

 

Bild 2. Jordbruket påverkar många ekosystemtjänster. Illustration från Cederberg m fl, 2016
2
 

                                                      
14 Rodrigues-Ortega et al. 2014. Applying the ecosystem services framework to pasture-based livestock 

farming systems in Europe. Animal 8:1361-1372. 

Försörjande 

Reglerande 

Kulturella 

Stödjande 
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8 Ekosystemtjänster på en mjölkgård 

I det följande går vi igenom ekosystemtjänster som är särskilt relevanta för mjölkproduk-

tionen, och för driften av enskilda mjölkgårdar. Vi beskriver dessa ekosystemtjänster, hur 

de kan följas upp på gården samt listar möjliga åtgärder som gynnar dem. En mer 

komplett beskrivning av ekosystemtjänster som påverkar eller påverkas av jordbruket 

finns i SP Rapport 2016:06
2
. Indikatorer som föreslagits i den internationella litteraturen 

finns i bilaga 3. Dessa är dock ofta utvecklade för landskapsnivån och är därför inte alltid 

användbara på gårdsnivå. 

8.1 Produktion av livsmedel på mjölkgården 

Den mest uppenbara ekosystemtjänsten från mjölkgården är produktionen av mjölk, kött 

och, i förekommande fall, avsalugrödor. Produktionsdata finns tillgängligt sedan lång tid 

tillbaka och en viktig del av rådgivningen har länge handlat om att höja produktionen 

(och därmed lönsamheten). I detta projekt vill vi beskriva övriga ekosystemtjänster som 

annars tenderar att glömmas bort. En viktig försörjande tjänst som mjölkgårdar kan bidra 

med och som förtjänar att nämnas är energiproduktion, till exempel i form av biogas-

produktion från gårdens gödsel, eller användning av biobränsle som genererats på gården 

för exempelvis spannmålstorkning. Vi kommer inte att gå in på detta i rapporten, men det 

är en fråga som kan lyftas i framtiden för att belysa hur mjölkgården kan vara en viktig 

del i omställningen till en biobaserad ekonomi. 

8.2 Pollinering 

Beskrivning av ekosystemtjänsten 

Insektspollinering är av stor betydelse, exempelvis är klöverfröodlingen helt beroende av 

insekter för sin pollinering, och skörden av åkerböna och raps kan öka med 15-20 resp. 

10-15 procent
15

. Insektspollinering kan i vissa fall även förbättra kvaliteten. I raps och 

ryps kan insektspollinering öka oljehalten och ge jämnare mognad.  

Pollinering utförs både av honungsbin och vilda pollinatörer som humlor, blomflugor och 

solitära bin. Honungsbin kan inte pollinera alla växter, vilket förstärker betydelsen av att 

gynna vilda pollinatörer. Att bara förlita sig på honungsbi för pollinering har också visat 

sig sårbart när dessa drabbats av massdöd på grund av varroakvalster och virus. Vilda 

pollinatörer behöver födo- och boplatser som naturbetesmarker och småbiotoper, till 

exempel örtrika väg- och åkerrenar. Även gårdsmiljön med fruktträd och bärbuskar är 

värdefulla för många insekter. För att pollinatörer ska få tillgång till föda under hela sin 

livstid, måste blommande växter finnas tillgängliga hela säsongen. Sälg och höstraps som 

blommar tidigt kan kompletteras med växter som blommar senare för att öka födotill-

gången under säsongen. Småbiotoper i form av linjeelement (exempelvis diken, sten-

murar, åkerrenar) hjälper dessutom humlor att navigera i landskapet. 

Täta skördeintervall av klöver/gräsensilage ger ett foder med hög kvalitet men innebär 

också att klöver sällan får blomma, vilket minskar pollinerarnas födotillgång. Genom att 

senarelägga slåttern eller putsningen på en mindre del av fältet och låta klövern gå i blom 

ökar födotillgången. Strategier och kostnader för detta finns beskrivna i JTI-rapporten 

”Vallens bieffekter – möjligheter och kostnader med pollineringsytor i vall och 

spannmål”
16

. 

Olika studier har visat att pollinatörer gynnas av små fält, variation av grödor inom och 

mellan fält, och förekomst av biotoper i jordbrukslandskapet med annat än grödor, till 

exempel buskar, trädad mark, ängar, betesmarker och skogspartier. Ekologiska gårdar där 

kemiska växtskyddsmedel inte används har en högre artrikedom och täthet av pollinatörer 

                                                      
15 www.jordbruksverket.se  
16 Gunnarsson, 2016. JTI-rapport Lantbruk & Industri nr 444. 
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än konventionella gårdar. Bikupor med honungsbin på gården kan visserligen främja 

pollinering men kan samtidigt missgynna naturligt förekommande vilda pollinatörer 

eftersom det blir konkurrens om föda
17

.  

Tre viktiga aspekter som anses gynna insektspollineringen under svenska förhållanden är 

naturbetesmarker och småbiotoper, ekologisk odling samt blomremsor
18

. 

Hur bidrar mjölkgårdar till ekosystemtjänsten? 

 Förekomst av betesmarker med blommande örter.  

 Blandvallar med klöver eller andra baljväxter 

 Vall i växtföljd som ger lägre användning av växtskyddsmedel jämfört med 

växtföljder utan vall 

Hur kan ekosystemtjänsten följas upp på Arlagårdar? 

 Andelen och totala arealen småbiotoper/naturbetesmark/kultiverade beten med 

blommande klöver.  

 Vallareal med inslag av blommande klöver eller andra baljväxter 

 Areal som inte bekämpas kemiskt årligen  

Vilka åtgärder kan införas på gårdsnivå för att ytterligare gynna 

ekosystemtjänsten? 

 Se till att blommande klöver finns under stor del av säsongen i betes- och slåtter-

vallar. Lämna remsor av klövervallen vid slåtter så att klövern kan gå upp i blom 

 Restaurera och hävda naturbetesmarker och småbiotoper genom slåtter och bete. 

 Hävda brynzoner genom att flytta stängslet utanför befintliga betesvallar och ta 

med naturmark, t ex skog, i hagen 

 Minimera användningen av växtskyddsmedel 

 Anlägga blomremsor i slättbygder där småbiotoper och beten med blommande 

växter saknas. Dessa kan t ex innehålla vit- och rödklöver, sötväppling, humle-

lucern, käringtand, vicker och cikoria 

 Spara eller etablera buskar och träd som blommar och/eller ger bär, t ex rönn, 

oxel, slån, hagtorn, nypon, björnbär etc. samt sälg som ger föda till pollinatörer 

vid dess tidiga blomning 

 Skapa boplatser för vilda pollinatörer i form av vägslänter med bar sand, tuvig 

gräsmark, förmultnande ved och rishögar (s k faunadepåer) och trädor som inte 

slås varje år. Det går också att bygga boplatser till solitära bin, s k stekelhotell. 

Boplatserna bör ligga i anslutning till blomrika miljöer så att det finns båda föda 

och boplatser 

 Anlägga och sköta våtmarker och naturligt fuktiga miljöer. Särskilt under torra 

somrar kan diken och dikeskanter bli en viktig plats för pollinatörernas födosök. 

                                                      
17

 Lindström, S.A.M., Herbertsson, L., Rundlöf, M., Bommarco, R., Smith, H.G. 2016. Experimental 

evidence that honeybees depress wild insect densities in a flowering crop. Proceedings of the Royal Society 

B: Biological Sciences. Volym: 28. Nummer: 1843  
18

 Dänhardt, J., Hedlund, K., Birkhofer, K., Bracht Jørgensen, H., Brady, M., Brönmark, C., Lindström, S., 

Nilsson, L., Olsson, O., Rundlöf, M., Stjernman, M., och Smith, H.G. 2013. Ekosystemtjänster i det skånska 

jordbrukslandskapet. CEC SYNTES. Lund. 
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8.3 Biologisk kontroll av skadegörare 

Beskrivning av ekosystemtjänsten 

Genom naturlig biologisk kontroll används naturliga fiender (exempelvis steklar, spind-

lar, nyckelpigor och jordlöpare) för att hålla tillbaka skadegörare (exempelvis bladlöss, 

rapsbaggar och jordloppor) och därmed minska behovet av kemisk bekämpning.  

Varierad växtföljd och inslag av fleråriga grödor i växtföljden gynnar kontrollen av 

skadegörare. Gräsmarker och permanent bevuxna fältkanter ökar tillgången på naturliga 

fiender genom att erbjuda viktiga reträttplatser för rovlevande nyttoinsekter, men kan 

också gynna de skadegörare som man vill hålla tillbaka. Jordlöpare kan gömma sig i kant-

zoner på dagen och ger sig sedan ut i fältet på natten för att äta bladlöss. Studier från SLU 

har visat att jordlöpare är i bättre kondition och bladluspopulationen lägre i odlingsland-

skap med mycket kantzoner
19

. 

I slättlandskap med mycket ettåriga grödor och få inslag av permanenta gräsmarker kan 

man etablera s.k. skalbaggsåsar (”bettle banks”). De utgörs av en ca två meter bred insådd 

gräsremsa som inte slås. Den kan anläggas genom att lägga två plogtiltor mot varandra 

och kan härbärgera hundratals jordlöpare per kvadratmeter på vintern, enligt Jordbruks-

verket. Behovet av att anlägga skalbaggsåsar är störst i stora fält som främst används för 

ettåriga grödor och är bredare än 150 meter. För mjölkgårdar i mellan- och skogsbygd är 

det snarare de många permanenta gräsytor som redan finns som är betydelsefulla. 

Fleråriga vallar kan förmodas ha en positiv effekt på tillgången av naturliga fiender i 

landskapet, men forskningsstudier tycks saknas. I och med att de flesta vallar skördas  

2-3 gånger under växtsäsongen kan vallarna också fungera som en fälla för djur och 

fåglar som försöker fortplanta sig där, till exempel sånglärkor och andra fältfåglar, men 

troligen även insekter. Det är viktigt att ha med sig i diskussionen om vallarnas skötsel 

och betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Tre generella åtgärder som föreslagits för att gynna naturlig biologisk kontroll i jord-

bruket är att underhålla eller anlägga småbiotoper (exempelvis kantzoner), ha en varierad 

växtföljd samt föra in mer permanenta grödor på slättbygder
18

. 

Hur bidrar mjölkgårdar till ekosystemtjänsten? 

 Stor andel flerårig vall 

 Varierad växtföljd med omväxlande ettåriga och fleråriga grödor 

 Småbiotoper (dikes- och åkerrenar, åkersholmar etc.) som är permanent bevuxna 

med gräs 

 Beten där djuren skapar ytor där växttäcket försvinner. På sandiga jordar som 

vetter mot söder kan exempelvis rovsteklar bygga bo  

Hur kan ekosystemtjänsten följas upp på Arlagårdar? 

Många av de åtgärder som är gynnsamma för pollinering är också gynnsamma för 

biologisk kontroll av skadegörare. Ibland kan dock samma åtgärder som gynnar den 

biologiska kontrollen även gynna skadegörarna. Uppföljning kan göras genom att samla 

in information om: 

 Areal/andel med småbiotoper, naturbetesmarker eller långliggande gräsmarker.  

 Varierad växtföljd (svårt att ”mäta” med en indikator dock) 

                                                      
19 Bengtsson, J, Ekbom, B., Weibull, A., Östman Ö. 2001. Biologisk mångfald och naturliga fiender i 

jordbruket; habitatkvalitet, spridningsförmåga och landskapsheterogenitet. www.vaxteko.nu. 
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Vilka åtgärder kan införas på gårdsnivå för att ytterligare gynna 

ekosystemtjänsten? 

 Bevara naturbetesmarker och småbiotoper som till exempel åkerrenar, 

åkerholmar m.m.  

 Anlägga sprutfria eller obrukade kantzoner om lantbrukaren har stora fält som 

används för spannmålsodling och som inte gränsar till gräsytor 

 Hävda brynzoner genom att flytta stängslet utanför befintliga betesvallar och ta 

med naturmark, t ex skog, i hagen. Detta ökar arealen permanent gräsmark vilket 

gynnar rovinsekter. 

8.4 Kolinlagring 

Beskrivning av ekosystemtjänsten 

Marken blir en kolsänka när det sker en kolinlagring i den, förutsatt att kolet binds in för 

lång tid. Kolinlagring innebär att koncentrationen av koldioxid i atmosfären minskar, 

vilket dämpar växthuseffekten. Kolinlagring i växande biomassa som skördas från på 

åkermark är däremot endast en tillfällig bindning av koldioxid eftersom detta kol återgår 

till atmosfären när skörden används till livsmedel, foder eller energi.  

Gårdar med nötkreatur har 0,5-1 procentenheter högre mullhalter än gårdar inriktade på 

ren växtodling eller grisproduktion enligt nationella markkarteringar
20

. Detta illustrerar att 

just vallen är viktig för kolinlagring. Odling av perenna grödor som vall och produktiva 

betesmarker bidrar till en större produktion av biomassa i rötterna jämfört med ettåriga 

jordbruksgrödor. Kol i rötter och rotexudat är dessutom stabilare och ger därmed ett 

större bidrag till kolinlagringen än samma mängd kol i ovanjordiska skörderester. Vall-

odling gör att marken bearbetas mera sällan (eller inte alls). Odlingssystem med flerårig 

vall leder därför sammantaget till högre mullhalt och därmed större kolförråd i marken 

jämfört med odling av exempelvis spannmål. Enligt en internationell studie av Martin 

Bolinder vid SLU som jämförde underjordiska skörderester från olika grödor, lämnar en 

flerårig vall efter sig närmare 8 ton ts i genomsnitt och en ettårig spannmålsgröda bara ca 

2 ton ts
21

. Även användning av växtnäring i stallgödsel istället för mineralgödsel innebär 

att mer kol tillförs marken. 

Kolinlagringen avtar med tiden när marken närmar sig ett jämviktsläge. Processen är 

dessutom reversibel, dvs. en övergång till ettåriga grödor eller en minskad tillförsel av 

organiskt material leder till att mullhalten kan minska och åkermarken blir därmed en 

kolkälla istället. 

Enligt en studie utförd av SLU
22

 är kolinlagringen i naturbetesmarker begränsad och 

lagrar i genomsnitt in mindre än 100 kg kol per hektar och år. Kultiverade gräsmarker där 

produktionshöjande åtgärder görs kan däremot lagra in betydande mängder kol enligt 

internationella studier. 

Hur bidrar mjölkgårdar till ekosystemtjänsten? 

 Stor andel slåtter- och betesvall i växtföljden 

 Stor andel långliggande beten
23

 med hög avkastning till exempel med inslag av 

vitklöver (ej naturbeten med låg avkastning) 

                                                      
20 Eriksson J, Mattson L, Söderström M. 2010. Tillståndet i svensk åkermark och gröda. Data från 2001-2007. 

Rapport 6349. Naturvårdsverket. 
21 Bolinder et al. 2012. Estimating carbon inputs to soil in forage-based crop rotations and modeling the 

effects on soil carbon dynamics in a Swedish long-term field experiment. Can J Soil Sci. 92:821-833.  
22 Jordbruksverket. 2010. Inlagring av kol i betesmark. Rapport 2010:25. 
23 Vi avser här betesmark och betesvallar som ligger minst tre år (normalt ligger de ännu längre)  
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 Tillförsel av stallgödsel som bidrar till mulluppbyggnaden och därmed till 

kolinlagringen 

 Höga skördenivåer som ger ökad mängd skörderester 

Hur kan ekosystemtjänsten följas upp på Arlagårdar? 

 Areal med flerårig vall samt produktiva beten 

Vilka åtgärder kan införas på gårdsnivå för att ytterligare gynna 

ekosystemtjänsten? 

 Öka andelen vall i växtföljden eller foderstaten  

 Premiera blandvall som grovfoder framför exempelvis majsensilage 

 Fördela stallgödsel till skiften som historisk fått mindre stallgödseltillförsel och 

som därmed kan öka mullhalten 

 Bibehålla eller öka skördarna genom att höja utnyttjandegraden av stallgödsel. 

Detta kan följas upp genom VERA-verktyget (N-effektivitet och N-överskott). 

8.5 Vattenrening och retention av näringsämnen 

Beskrivning av ekosystemtjänsten 

Vid tillförsel av organiskt material till rinnande vatten sker en naturlig nedbrytning av 

materialet och syre konsumeras. Under vissa förhållanden kan lokal syrebrist uppstå 

(vanligtvis under ökad tillförsel av organiskt material, låga vattenflöden och hög tempera-

tur). Syrehalten återställs och växtnäringsämnen frisätts längre nedströms. Vegetationen i 

eller längs vattendraget/diket kan ta upp näringsämnena eller så transporteras de vidare 

till kustnära havsområden. Dessa processer kallas ibland ” vattnets självrenande förmåga” 

och kan ses som ekosystemtjänster. 

För att bromsa transporten av näringsämnen och sediment med ytavrinningen och därmed 

minska risken för övergödning är förekomsten av bevuxna zoner längs öppna diken och 

vattendrag betydelsefulla liksom förekomsten av våtmarker.  

Hur bidrar mjölkgårdar till ekosystemtjänsten? 

 Hög andel liggande vall som minskar risken för utlakning 

Hur kan ekosystemtjänsten följas upp på Arlagårdar? 

 Andel perenna och fleråriga grödor  

Vilka åtgärder kan införas på gårdsnivå för att ytterligare gynna 

ekosystemtjänsten? 

 Bevuxna zoner längs diken och vattendrag som förhindrar växtnäringsläckage 

 Etablera våtmarker 

 Reducerad bearbetning där så är möjligt 

 Öka arealen som är vinterbevuxen samt fånggrödor. 

8.6 Erosionsreglering 

Beskrivning av ekosystemtjänsten 

Många länder har betydligt svårare problem med erosion än Sverige, men även här kan 

struktursvaga jordar erodera. Det är framförallt fosforförluster i samband med yterosion 

som är i fokus för svenska förhållanden. Även växtskyddsmedel kan transporteras till 

vattendrag via erosion. De negativa effekterna av jorderosion märks på själva fältet. Ett 
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fält med stor jorderosion förlorar bördighet (stödjande tjänst), avkastningspotential 

(försörjande och stödjande tjänst) och organiskt material (reglerande tjänst, kolsänka). 

Dessutom påverkas omgivningarna, framförallt vattenekosystem (förorening och 

sediment som uppdämning, reglerande tjänster). 

Ytavrinning uppstår när nederbörden överskrider markens infiltrationsförmåga eller när 

en hög grundvattennivå gör infiltrationen omöjlig. Risken för ytavrinning ökar med 

kraftig lutning, lutningens längd, låg hydraulisk konduktivitet, dålig dränering, låg 

mullhalt och dålig aggregatstruktur.  

Den faktor som lantbrukaren framförallt kan påverka är vegetationen. En stor andel 

perenna eller fleråriga grödor är positivt för att minska risken för erosion. Genom en stor 

andel vall och spannmål med vallinsådd som därmed inte plöjs har mjölkgården ett 

mycket gott utgångsläge för att förhindra erosion. Fånggrödor (cover crops på engelska) 

har enligt Greppa Näringen inte minskat ytvattenerosionen i svenska försök utan är 

framförallt ett sätt att minska kväveförluster. Reducerad jordbearbetning kan minska men 

i vissa fall även öka erosionen. Konturplöjning innebär att jorden bearbetas vinkelrätt mot 

fältlutningen och tillämpas i många länder med erosionsproblem. I Sverige finns dock 

begränsade erfarenheter.  

Greppa Näringen ger i sin skrift ”Åtgärder för att förhindra ytvattenerosion” följande råd 

för att minska yterosion under svenska förhållanden; vårplöjning, undvika höstharvning, 

konturplöjning, förbättra dräneringen, undvika markpackning, skapa skyddszoner, gräs-

remsor kring brunnar samt hålla marken bevuxen under vintern
24

. 

Hur bidrar mjölkgårdar till ekosystemtjänsten? 

 Stor andel perenna eller fleråriga grödor på gården 

Hur kan ekosystemtjänsten följas upp på Arlagårdar? 

 Andel perenna och fleråriga grödor  

Vilka åtgärder kan införas på gårdsnivå för att ytterligare gynna 

ekosystemtjänsten? 

 Bevuxna skyddszoner mot vattendrag 

 Förbättra dräneringen vid behov 

 Undvika markpackning genom att bearbeta under lämpliga markförhållanden, 

undvika tunga transporter på fält och sänka däcktrycket. 

8.7 Markbördighet 

Beskrivning av ekosystemtjänsten 

Markbördighet eller produktionsförmåga avser markens långsiktiga förmåga att 

producera grödor med hög avkastning och hög kvalitet. Detta påverkas av fysikaliska, 

kemiska och biologiska faktorer i marken. Odlingsåtgärder som dränering, kalkning och 

gödsling har höjt jordarnas produktionsförmåga och lett till ökad biologisk aktivitet och 

ökad växtnäringstillgänglighet
25

.  

Modermaterialet har stor betydelse för markbördigheten. Med modermaterialet menas 

den fasta berggrunden som vittrar eller det material som har transporterats till platsen från 

annat håll, exempelvis moräner som inlandsisen flyttade. Dessutom har mullhalten stor 

betydelse, vilket i sin tur påverkas av grödval och tillförsel av organiskt material som 

stallgödsel. Odling av fleråriga grödor som vall och produktiva betesmarker bidrar till en 

                                                      
24 http://www.greppa.nu 
25 Växtproduktion i jordbruket. 2001. Håkan Fogelfors (red). Natur och Kultur /LTs förlag 
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större och stabilare produktion av biomassa i rötterna jämfört med ettåriga jordbruks-

grödor. Vall och andra permanent bevuxna ytor lämnar betydligt mer skörderester kvar i 

marken än vad ettåriga grödor gör, vilket ökar mullhalten. Kol som finns i rötter och i 

rotexudat är dessutom stabilare än det kol som finns i skörderester ovan mark. Vallodling 

gör även att marken bearbetas mera sällan (eller inte alls).  

Med vall i växtföljder med spannmål ökar dessutom spannmålens avkastningspotential. 

Efter en blandvall räknar Jordbruksverket med 800 kg i meravkastning i höstvete och  

500 kg i vårsäd. Motsvarande meravkastning efter en gräsvall är satt till 400 respektive 

200 kg. Jordbruksverket anger bara meravkastningen för den gröda som följer direkt efter 

vallen, men man får även en positiv effekt på andra och tredje spannmålsgrödan efter 

vallen
26

. Växtföljder med vall ger därför en potential till högre spannmålsskördar än om 

samma fält hade odlats med en växtföljd utan vall.  

Hur bidrar mjölkgårdar till ekosystemtjänsten? 

 Genom stor andel slåttervall och beten samt stallgödselspridning 

Hur kan ekosystemtjänsten följas upp på Arlagårdar? 

 Andel flerårig vall på åker  

 Åkermarkens mullhalt 

Vilka åtgärder kan införas på gårdsnivå för att ytterligare gynna 

ekosystemtjänsten? 

 Bibehålla eller öka andelen flerårig vall i växtföljden 

 Öka andelen vall och bete i foderstaten (eller bibehålla nivån om den redan är 

hög) 

 Undvika packningsskador till exempel genom att inte sprida stallgödsel när 

jorden är packningskänslig samt undvika körningar med alltför tunga ekipage och 

högt däcktryck 

 Delta i Greppas rådgivning som rör markpackning, mullhalt och markbördighet 

och följa de råd som ges. 

8.8 Markens kretslopp och leverans av växtnäring 

Beskrivning av ekosystemtjänsten 

Växtnäringsämnen frigörs genom vittring, förmultning och nitrifikation. Kvävets och 

fosforns kretslopp är komplicerade och består av en lång rad processer. Nedbrytning av 

växtmaterial sker först genom att olika typer av insekter och maskar fragmenterar det, 

medan svampar, amöbor, bakterier och annan mikroflora står för senare delar av ned-

brytningsprocesserna. Detta leder till bildningen av mull och till att växtnäringsämnen 

görs tillgängliga för växterna. Markorganismerna och deras samspel med de abiotiska 

delarna av marken utgör ett komplext ekosystem vars aktiviteter levererar tjänster som 

bidrar både till markens bördighet och till markens kretslopp av växtnäringsämnen.  

Biologisk kvävefixering via frilevande bakterier eller Rhizobiumbakterier som lever i 

symbios med baljväxter som ärter och klöver är viktiga för att tillföra kväve i många 

odlingssystem. Genom biologisk kvävefixering reduceras luftens kvävgas till ammonium 

med hjälp av enzymet nitrogenas. Den biologiska kvävefixeringen kan ersätta industriellt 

producerad kvävegödsel genom att kvävefixerande grödor försörjer sig själva med kväve 

samt att de kan lämna efter sig kväve till den efterföljande grödan. Frilevande mark-

bakterier kan fixera upp till något tiotal kg kväve per hektar, medan baljväxter kan fixera 

                                                      
26 Tidåker, P., Rosenqvist, H., Gunnarsson, C., Bergkvist, G. 2016. Räkna med vall. Hur påverkas ekonomi 

och miljö när vall införs i spannmålsdominerade växtföljder? JTI-rapport Lantbruk & Industri nr 445 
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några hundra kg kväve per hektar
25

. Vid god tillgång på lättlösligt kväve i vallen kommer 

gräset att få en konkurrensfördel och med en minskad klöverandel minskar även 

kvävefixeringen.  

Genom svampar som samverkar med växter (arbuskulär mykorrhiza) kan fosfortill-

gängligheten förbättras. Svamphyferna utgör en förlängning av rötterna som kan 

penetrera jorden betydligt effektivare än bara grödan i sig kan göra. Rötter med 

mykorrhiza kan ha en tio gånger större yta för näringsupptag
25

. Mykorrhizasvamparna 

kan också utsöndra fosfataser som frigör fosfat. Gödsling med lättlöslig fosfor miss-

gynnar mykorrhizabildningen. Förutom förbättrat fosforupptag ger även mykorrhiza-

svampar ett visst skydd mot patogener och nematoder samt förbättrar aggregatbildningen 

vilket ger en bättre markstruktur
25

. 

Mykorrhizabildningen gynnas av varierad växtföljd, balanserad näringstillförsel, tillförsel 

av organiskt material och kalkning
25

. 

Hur bidrar mjölkgårdar till ekosystemtjänsten? 

 Användning av stallgödsel i växtföljden 

 Klöver i slåtter- och betesvallar. 

 Varierad växtföljd med vall  

Hur kan ekosystemtjänsten följas upp på Arlagårdar? 

 Förekomst av klöver i vallutsäde alternativt klöverandel i vallskörden (som dock 

är svårbedömt) 

 Högt utnyttjande av kväve i stallgödseln som ger låga inköp av kväve-

mineralgödsel (kan följas upp genom indikatorer såsom kväveeffektivitet eller 

kväveöverskott per ha enligt VERA-verktyget) 

 Hög andel kväve som tillförs genom kvävefixering jämfört med den totala 

mängden tillfört kväve (uppföljning med VERA) 

Vilka åtgärder kan införas på gårdsnivå för att ytterligare gynna 

ekosystemtjänsten? 

 Odling av andra kvävefixerande baljväxter, till exempel åkerböna och/eller ärt i 

växtföljden 

 Hålla nere på tillförseln av lättillgängligt kväve till klövergräsvallar för att 

stimulera till ökad biologisk kvävefixering 

 Öka kväveeffektivitet och fördelningen av organiskt material genom att se över 

om stallgödseln kan spridas jämnare över arealen 

 Kalka vid behov. 

8.9 Kulturella och estetiska värden 

Beskrivning av ekosystemtjänsten 

I begreppet kulturella och estetiska värden ryms flera olika ekosystemtjänster, som 

exempelvis rekreation och ekoturism, inspiration, utbildning och lärande och kulturella 

arv. Vi människor finner glädje och välbefinnande av att betrakta eller befinna oss i ett 

vackert landskap. Friluftsliv och naturturism är aktiviteter som uppskattas av många och 

som ger inspiration, avkoppling och njutning. Upplevelsen av estetiska värden är dock 

ofta subjektiv. Lantbrukare kan föredra ett rikt odlingslandskap med ett stort inslag av 
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mänsklig påverkan, medan stadsbor kan föredra vilda naturtyper med en liten mänsklig 

påverkan
27

.  

Att vistas i ett vackert kulturlandskap ger inte bara avkoppling och tillfredställelse utan 

utgör också en länk med vårt ursprung, eftersom en stor del av den svenska befolkningen 

levde på landsbygden för bara några generationer sedan. Ett gårdsbesök ger också möjlig-

heter till lärande om matens ursprung och framställning för den del av befolkningen som 

inte har nära kontakt med lantbruket. Detta kan ske genom skoljordbruk, gårdsbutiker och 

aktiviteter som studiebesök och ”betessläpp”. Naturen kan även ha en läkande kraft, s.k. 

Grön rehabilitering. 

Jordbrukslandskapet har formats av geologiska förutsättningar och människans påverkan 

på landskapet genom odling och bebyggelse under århundraden eller i vissa fall årtusen-

den. Exempel på kulturarv är arrondering (äldre skiftesindelning med naturliga avgräns-

ningar), vägar som använts under lång tid, äldre byggnader med lokala byggnadsmaterial, 

fornlämningar, stenrösen och gränsmarkeringar som gärdsgårdar och alléer.  

Eftersom många av kulturarven utgör odlingshinder för ett storskaligt jordbruk har struk-

turrationaliseringen inom jordbruket inneburit att många av dem har försvunnit. På lands-

bygden styckas också många byggnader och gårdar av och ingår inte längre i en aktiv 

jordbruksdrift då marken säljs. Byggnaderna kan fyllas av nya verksamheter, inflyttade 

nya landsbygdsbor eller, i värsta fall, förfalla. Ett odlingslandskap är aldrig statiskt utan 

återspeglar rådande förutsättningar. För att kunna bevara viktiga kulturarv som är för-

knippade med äldre tiders växtodling och djurhållning behövs både särskilda stödinsatser 

men också livskraftiga och lönsamma lantbruks- och landsbygdsföretag så att inte 

landskapet växer igen. 

Hur bidrar mjölkgårdar till ekosystemtjänsten? 

 Hålla åker och naturbetesmark i hävd, bruka små skiften i skogs- och 

mellanbygder 

 Hålla betande djur i landskapet 

 Underhålla gårdsmiljön inklusive byggnader och trädgård 

 Arrangera kosläpp och studiebesök som ger möjligheter till lärande 

Hur kan ekosystemtjänsten följas upp på Arlagårdar? 

 Antal betande djur på gården 

 Inslag av småbiotoper och kulturelement på gården. 

 Areal med naturbetesmarker som kan vara tillgängliga för besök  

 Andel små skiften eller genomsnittlig storlek på skiften 

 Antal besökare vid olika aktiviteter som kosläpp, studiebesök med mera 

 Uthyrning av boende, Bo på lantgård eller liknande 

Vilka åtgärder kan införas på gårdsnivå för att ytterligare gynna 

ekosystemtjänsten? 

 Göra betesmarker och annan lämplig jordbruksmark tillgängliga för besökare 

 Vårda och underhålla natur- och kulturelement, till exempel rensa bort sly som 

döljer siktlinjer, synliggöra stenrösen, hålla stenmurar intakta, underhålla äldre 

byggnader etc. 

  
                                                      
27 Kaplan, S., och Kaplan, R. 1989. "The Visual Environment - Public-Participation in Design and Planning. 

"Journal of Social Issues 45 (1):59-86. 
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9 Mjölkgårdar bidrar till många ekosystemtjänster 

Betande djur och stor andel vall och betesmark är centrala för många av jordbrukets eko-

systemtjänster. En viktig slutsats som vi drar efter genomgången av vad som gynnar olika 

ekosystemtjänster från jordbruket är därför att mjölkgårdar redan har ett bra utgångsläge 

jämfört med till exempel renodlade växtodlingsgårdar som endast odlar ettåriga grödor. 

Betesbaserad produktion är en produktionsform som även ses som särskilt viktig för 

många ekosystemtjänster i ett europeiskt perspektiv
28

. 

 

Bild 3. Betande djur bidrar till många ekosystemtjänster.  

Som visas i Figur 2 kännetecknas just naturbetesmarker, småbiotoper och vallar med 

baljväxtinslag av att de har en positiv inverkan på flera ekosystemtjänster. Förekomsten 

av dessa på gården är därför bra indikatorer för flera ekosystemtjänster. Det är svårt att 

hävda att någon specifik ekosystemtjänst skulle vara viktigare än andra på mjölkgårdar. 

Det går heller inte att hävda att specifika åtgärder är kopplade till specifika ekosystem-

tjänster. Tvärtom visar Figur 2 att många olika åtgärder påverkar enskilda ekosystem-

tjänster, och att varje åtgärd även kan påverka många olika ekosystemtjänster. 

 

Figur 2. En åtgärd har ofta positiv effekt på flera ekosystemtjänster vilket illustreras här. Åtgärder 

markerade med fet stil är de som har särskilt många kopplingar till olika ekosystemtjänster.  

                                                      
28 Rodrigues-Ortega et al. 2014. Applying the ecosystem services framework to pasture-based livestock 

farming systems in Europe. Animal 8:1361-1372. 
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10 Vilka åtgärder är viktiga på mjölkgårdar? 

I Tabell 1 finns en sammanställning av de viktigaste åtgärderna som vi anser är specifika 

för mjölkgårdar och vilka ekosystemtjänster de kan förväntas påverka. De som är 

markerade med lite större kryss i fetstil i grå rutor är de som vi särskilt anser att 

mjölkgårdar bör fokusera på: vallareal, klöver och andra baljväxter i vallen, betesmarker 

och småbiotoper i landskapet, för att i första hand stärka ekosystemtjänster som rör 

pollinering, markbördighet, kvävefixering, kolinlagring, näringsretention samt kulturella 

och estetiska värden. Dessutom är aktiviteter som studiebesök inkl. kosläpp viktiga för 

estetiska och kulturella värden. I Bilaga 4 listar vi tänkbara åtgärder mer i detalj.  

Tabell 1. Exempel på åtgärder och deras positiva effekt på ekosystemtjänster markerade med 

kryss. De samband som vi ser som viktigast är kryss i fetstil i gråmarkerade rutor.  

   

 Åtgärder 

Ekosystem- 

tjänster 

Naturbetes-

marker 

Flerårig 

vall 

Baljväxter/ 

klöver 

Småbiotoper 

i landskapet 

Betande 

djur 

Studiebesök, 

kosläpp 

m.m. 

Estetiska och 

kulturella värden 
X  X X X X 

Biologisk kontroll 

av skadegörare 
X   X   

Pollinering X X X X   

Markens kretslopp 

av växtnäring 
 X X    

Bevara och öka 

markbördigheten 
 X X    

Kolinlagring  X     

Vattenrening, 

retention och 

transport av 

näringsämnen 

 X     

Erosionsreglering  X     

 

10.1 Betesmarker  

Betesmarker är på många sätt angelägna att fokusera på. Det finns redan idag bra under-

lag på hur mycket av olika betesmarkskategorier som finns på Arlagårdar (vi återkommer 

till det), det finns även befintliga ersättningssystem (som dock kan upplevas som otill-

räckliga) och hävden av naturbetesmarker påverkar många viktiga ekosystemtjänster av 

vitt olika slag (försörjande, reglerande, kulturella och estetiska). Det finns därför ett 

gemensamt intresse bland samhällsaktörer och konsumenter att hävden fortsätter. 

I möjligaste mån bör betet styras till betesmarker, och i synnerhet till betesmarker med 

särskilda värden. Men även betesmarker med allmänna värdena är viktiga att beta, särskilt 

om det finns olika småbiotoper i betesmarken som träd, buskar, stenrösen etc. Det är 

framförallt sinkor och ungdjur som blir aktuella som betesdjur på betesmarker. Om djuren 

i huvudsak betar på vall som omges av naturmark, till exempel skog, kan man flytta ut 

stängslet ut i naturmarken så att man får ett betat bryn. Många arter trivs i bryn, till 

exempel pollinatörer och naturliga predatorer till skadegörare. 

Betesmarker med särskilda värden (naturbetesmarker) är speciellt angelägna. Naturbetes-

marker är en viktig del av vårt kulturarv, har höga biologiska värden, och är viktiga för 

pollinering och biologisk kontroll av skadegörare. De är med andra ord kopplade till 

många av jordbrukets viktiga ekosystemtjänster. De är också på tillbakagång på grund av 

brist på betesdjur och för att de ofta är uppdelade på många, men små, skiften i 

odlingslandskapet, vilket försvårar en rationell betesdrift. Det kan därför behövas extra 

stimulanser för att fortsätta eller återuppta hävden av naturbetesmarker.  
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Bild 4. Betesmarker och speciellt naturbetesmarker bidrar till många ekosystemtjänster. 

Förutsättningarna för att kunna införliva betesdriften på ett rationellt sätt i mjölkproduk-

tionen kan skilja sig mycket mellan gårdar. Om betesmarkerna ligger väl samlade och i 

större block kan de vara en viktig resurs för gården. Små betesmarker utspridda bland 

åkermark som kräver omfattande förflyttningar av djuren och stängsling kan göra hävden 

av naturbetesmarker till en verklig utmaning. Åtgärder som Upplandsstiftelsen lyfter för 

att underlätta betesdrift är mark- och djurförmedling, stängselersättning, planering av 

restaureringar och medverkan till nya djurbyggnader
29

.  

Det är viktigt att poängtera att naturbetesmark är ett begrepp som saknar en tydlig och 

vedertagen definition och därför används på olika sätt i olika sammanhang. I bilaga 4 har 

vi därför gjort en sammanställning över definitioner och utbredning av betesmarker i 

Sverige. Enligt den sammanställning som Jordbruksverket gjort åt Arla i projektet fanns 

det 31 540 ha betesmarker med allmänna värden och 23 139 ha betesmarker med 

särskilda värden på Arlagårdar år 2014 i Sverige (se bilaga 4). Därutöver finns det även 

skogsbete, fäbodbete och alvarbete. Om man jämför med betesmarker (med allmänna och 

särskilda värden men oräknat övriga betesmarker) finns alltså ca 15 procent av Sveriges 

betesmarker på Arlagårdar. Sannolikt är det betydligt mer, eftersom Jordbruksverket 

anger att ca 30 procent av betesmarken inte kan knytas till något produktionsplats-

nummer. Hela 42 procent av dessa betesmarker har särskilt höga natur- eller kultur-

värden. Många har nog en föreställning om att mjölkgårdar inte bidrar i så stor utsträckn-

ing till bevarandet av den biologiska mångfalden genom hävd av naturbetesmarker, men 

faktum är alltså att Arlabönderna är en oerhört viktig garant för att kunna bevara värde-

fulla naturbetesmarker. Djuren på Arlagårdar betar även ca 20 procent av de alvarbeten 

som finns på Öland och Gotland.  

10.2 Fleråriga vallar och baljväxter 

Även den högproduktiva fleråriga slåtter- och betesvallen är viktiga för produktionen av 

ekosystemtjänster på mjölkgårdar. Dess förmåga att lagra in kol är en viktig aspekt för 

klimatet, markbördigheten och för att höja efterföljande skördar. Effekten av kolinlagring 

                                                      
29 Föredrag av Maria Hoflin, Upplandsstiftelsen. Mångfalskonferens 27 oktober arrangerad av Centrum för 

biologisk mångfald  
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för att motverka de totala utsläppen av växthusgaser från mjölkproduktionen är generellt 

sett liten och överskuggas av utsläppen av metan och lustgas. Dessutom kan markerna 

befinna sig i olika status avseende inlagring av kol; de kan uppträda som kolsänkor men 

en betesmark som legat i många år kan också ha uppnått en jämvikt så att obetydliga 

mängder nytt kol lagras in. Vallens förmåga att höja skördepotentialen för spannmåls-

grödorna som följer efter vallbrott och att vallen minskar risken för växtnäringsförluster 

är minst lika viktiga aspekter. En hög andel vall i foderstaten och därmed i växtföljden är 

alltså positivt och kännetecknar många mjölkgårdar, särskilt ekogårdar, redan nu.  

Vallarealen (till exempel uttryckt som andelen vall av totala åkermarken) är en indikator 

som enkelt kan tas fram. En annan indikator är andelen vallfoder i foderstaten, men det 

kräver insamling av data från varje enskild mjölkgård. Det är i högsta grad intressant att 

följa upp hur vallfoderandelen i foderstaten ändras över tiden och hur mycket vallfoder 

som till exempel ersätts med majsensilage. Vill man styra mot ännu mer vall på konven-

tionella gårdar, måste detta vägas mot hur det påverkar mjölkproduktionen. Det är alltså 

aktuellt att fundera över hur en ökad vallfoderandel kan stimuleras. 

Det är framförallt flerårig vall som bidrar till ökad bördighet, kolinlagring och närings-

retention. Vallens liggtid kan dock variera betydligt. 

 

Bild 5. Flerårig vall med klöver eller andra växter är viktiga för bl a bördighet och kvävefixering.  

Extra viktig för många ekosystemtjänster är klöver eller andra baljväxter i vallen eftersom 

särskilt blandvallen ökar skördepotentialen för den efterföljande grödan. Klövern bidrar 

dessutom med kvävetillförsel och den blommande klövern utgör föda för pollinatörer. 

Genom att låta kvävefixeringen tillföra en betydande del av kvävet till gårdar och därmed 

ersätta inköpt kvävemineralgödsel kan gården minska användningen av fossil energi 

genom att istället förlita sig på den ekosystemtjänst som biologisk kvävefixeringen utgör. 

Detta görs redan på KRAV-anslutna gårdar till stor del men kan även i större utsträckning 

göras på andra konventionella mjölkgårdar. Särskilt den lågväxande vitklövern i betes-

vallen är en sådan viktig åtgärd som ger en hög skörd och därmed bidrar till kolinlag-

ringen med lite eller ingen tillförsel av mineralgödsel och dessutom innebär att blom-

mande klöver finns tillgängligt för pollinatörer över säsongen. 

Det är dock komplicerat att följa upp andelen klöver och andra baljväxter med en enkel 

indikator. Andelen klöver i vallutsädet ger ingen ledning hur mycket klöver som sedan 

finns i den växande vallen. Ju högre kvävetillförsel genom mineralgödsel eller stall-

gödsel, ju mer gynnas gräset på bekostnad av klövern. Det är dessutom i det närmaste 

omöjligt att med blotta ögat göra en bedömning hur mycket klöver som finns i den 

växande vallen eftersom klöverandelen ofta överskattas i vallar med stort klöverinslag på 
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grund av klöverns växtsätt och dess bredare blad (jämfört med gräset). Ibland görs grova 

bedömningar av klöverandelen i vallen i växtnäringsbalanser vilket skulle kunna 

sammanställas för Arlagårdar i sin helhet.  

Jordbruksverkets sammanställning över markanvändning på Arlagårdar år 2014 visar att 

ca 15 procent av den svenska vallarealen finns på Arlagårdarna (och 11 procent av den 

totala jordbruksarealen). Många av dessa vallar är högavkastande slåtter- och betesvallar 

som också har stor potential att lagra in kol i mark (eller bibehålla en redan hög kolhalt).  

 

Bild 6. Remsor där klövern tillåts gå upp i blom i blandvallar erbjuder goda tillfällen till födosök 

för pollinerande insekter. 

En intressant möjlighet är att lämna smärre partier av blandvallen (förutsatt att den inne-

håller betydande mängder klöver) ogödslade och senarelägga skörden/avslagningen till 

dess att klövern blommat över för att skapa bättre förutsättningar för pollinering. Denna 

åtgärd är särskilt relevant om gården saknar betesmarker eller småbiotoper med blomning 

som sträcker sig över säsongen, men kan också förstärka områden där förutsättningarna 

redan är goda för pollinatörer och en livskraftig population finns. Det förutsätter dock 

någon typ av ersättning och är framförallt aktuellt på gårdar utan tillgång till andra 

blommande ytor (till exempel naturbetesmarker eller insprängda småbiotoper bland 

åkermarken).  

En ytterligare åtgärd, som även nämndes i avsnittet om betesmarker är att om vallen 

omges av naturmark, till exempel skog, kan man flytta ut stängslet ut i naturmarken så att 

man får ett betat bryn.  

10.3 Småbiotoper 

Småbiotoper, som kan utgöra ”odlingshinder”, och äldre betesmarker, som kan vara svåra 

att införliva i rationell betesdrift, är viktiga för många ekosystemtjänster. Dessa arealer 

(”semi-natural habitats” på engelska) lyfts även som viktiga för många ekosystemtjänster 

i den internationella litteraturen. Om man vill stärka ekosystemtjänster som är kopplade 

till dessa arealer måste man dock utgå från lokala/regionala förutsättningar eftersom det 

kan skilja mycket. För gårdar i mellan- och skogsbygd kan det främst handla om att 

underhålla och hävda befintliga småbiotoper och betesmarker medan gårdar i slättbygd 

kan behöva återskapa småbiotoper som försvunnit. Buskrader (”hedgerows”) omnämns 

exempelvis ofta i internationella studier som en viktig åtgärd i regioner där frånvaron av 

träd och buskar i landskapet är påtaglig30.  

                                                      
30 Duru et al. 2015. How to implement biodiversity-based agriculture to enhance ecosystem services: a 

review. Agron. Sustain. Dev. 35: 1259-1281. 
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Bild 7. Betande djur kan underhålla och hävda småbiotoper vilket i sin tur gynnar flera olika 

ekosystemtjänster. 

Skötselplaner för den enskilda gårdens biologiska mångfald och ekosystemtjänster som 

lantbrukaren kan jobba efter är ett viktigt verktyg för att ta hänsyn och anpassa åtgärder 

till de lokala förutsättningarna. Skötselplanen bör ta utgångspunkt i redan existerande 

natur- och kulturmiljöer på gårdens marker som bidrar till ekosystemtjänster exempelvis 

naturbetesmarker, stenmurar, gamla träd, åkerholmar, fältkanter och områden med en rik 

flora. Att dessa sköts på rätt sätt är oftast viktigare än att skapa nya biotoper, även om det 

också kan behövas. Mjölkgårdens betesdjur är en betydelsefull och smått unik resurs i 

skötseln av biotoper och en central del i skötselplanen är hur de nyttjas för största möjliga 

naturvårdsnytta. Viktiga frågor att ta upp i skötselplanen är t ex: Vilka marker ska betas 

och hur ofta? Hur kan vi anpassa stängseldragningen så att vi får med mer naturmark i 

våra beteshagar? För att gynna exempelvis pollinatörer kan det vara effektivare att beta 

magrare marker vartannat år eller bara en kortare del av säsongen. Det möjliggör också 

att kunna beta större arealer med samma mängd djur. I vissa fall kan det dock orsaka 

konflikter med reglerna för miljöstöden för betesmarker vilket också är en aspekt att 

beakta i skötselplanen. Lantbrukaren kan lämpligen ta hjälp av en kunnig rådgivare med 

att upprätta skötselplanen. För närvarande finns medel tillgängliga från Jordbruksverket 

och länsstyrelserna för att få hjälp att upprätta en skötselplan.  

Det s.k. kulturmiljöstödet omfattade många av de småbiotoper som vi nämner i vår 

sammanställning. Utformningen av indikatorer skulle till viss del kunna utgå från hur 

detta stöd var utformat. Att samla in den information som krävs på gårdarna kan dock 

vara tidsödande och behöver därför särskilt motiveras. Det bör undersökas om det är 

möjligt att få tillgång till information om Arlagårdars anslutning till detta stöd och vilka 

åtgärder som gjordes. Många lantbrukare med värdefulla kulturmiljöer valde dock att stå 

utanför stödet eftersom de bedömde att ersättningen var för låg. 

10.4 Låg användning av växtskyddsmedel 

Överlag är användningen av växtskyddsmedel på mjölkgårdar låg vilket beror på att en 

betydande andel av gårdarna drivs ekologiskt och att vallen i sig har mindre behov av 

bekämpning än ettåriga grödor. Dessutom försvårar en flerårig vall uppförökningen av 

ettåriga ogräs, vilket minskar behovet av herbicider för övriga grödor i växtföljden. Detta 
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i sin tur minskar risken för framtida herbicidresistens. Vi saknar i dagsläget information 

om mängd aktiv substans på konventionella mjölkgårdar och huruvida det finns samman-

ställt på lämpligt sätt. Om detta kan samlas in på ett rationellt sätt skulle den genomsnitt-

liga hektaranvändningen på mjölkgårdar kunna ställas i relation till den genomsnittliga 

användningen för svensk åkermark som SCB/Jordbruksverket sammanställer. 

 

Bild 8. Vall har mindre behov av bekämpningsmedel jämfört med ettåriga fodergrödor. 

10.5 Betande djur, kosläpp och studiebesök 

Betande djur, kosläpp och studiebesök är alla exempel på aktiviteter som bidrar till 

kulturella och estetiska värden från mjölkgårdar. I en svensk undersökning där 1 000 

personer fick rangordna olika landskapstyper föredrog nästan 70 procent ett landskap med 

betesdjur
31

. Kosläpp och studiebesök på mjölkgårdar ger möjlighet till lärande om matens 

ursprung för den del av befolkningen som inte har daglig kontakt med landsbygden. 

Uppgifter om antalet studiebesök och kosläpp är något som redan används av Arla i sin 

kommunikation.  

 

Bild 9. Livliga kor vid kosläpp i kombination med vackert väder drar många besökare som 

samtidigt får kunskap om och förståelse för matens ursprung.  

                                                      
31 Kumm, K-I, personligt meddelande, 2014 
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11 Förslag på indikatorer 

Sammanfattningsvis ser vi följande indikatorer som kan användas för att följa upp 

ekosystemtjänster på mjölkgårdar: 

 Vallareal och andel vall av areal åkermark
32

  

 Areal och andel vall + betesmark av areal jordbruksmark
33

 

 Areal och andel betesmark med allmänna värden 

 Areal och andel betesmark med särskilda värden 

 Areal och andel övrig betesmark (skogsbete, fäbodbete, alvarbete, mosaikbete 

etc.) 

 Antal djur på Arlagårdar som går på bete varje år 

 Klöverandel i vallutsäde eller helst i den växande vallen eller ensilaget 

 Förekomst/andel av småbiotoper på Arlagårdar  

 Ev. genomsnittliga användning av växtskyddsmedel per hektar på Arlagårdar 

(gram aktiv substans) jämfört med den genomsnittliga användningen på svensk 

åkermark 

 Areal/andel obekämpad areal (all ekoareal samt obekämpad areal på 

konventionella gårdar) 

 Antal studiebesök inkl. kosläpp 

Det finns lättillgänglig data över markanvändningen (till exempel vall- och betesareal) 

som redan idag kan användas, medan andra aspekter kräver betydligt mer datainsamling 

och underlag. 

12 Slutsats 

Jordbruket påverkar många viktiga ekosystemtjänster. Mjölkgårdar har tack vare betande 

djur, betesmarker och fleråriga blandvallar ett gynnsamt utgångsläge jämfört med 

exempelvis renodlade växtodlingsgårdar. Betesmarker inklusive naturbetesmarker har 

stor betydelse för bland annat pollinering och estetiska och kulturella värden. Arlagårdar 

står idag för 15-20 procent av hävden av svenska betesmarker. Fleråriga vallar med balj-

växter är viktiga för att bevara och öka markbördigheten, kolinlagring och för vatten-

rening och näringsretention. Naturbetesmarker och småbiotoper i landskapet är betydel-

sefulla för pollinering och estetiska och kulturella värden, det sistnämnda bidrar även 

betande djur i landskapet till. Genom olika aktiviteter som studiebesök och kosläpp bidrar 

mjölkgårdar också till olika kulturella ekosystemtjänster.  

Jordbrukaren kan gynna ekosystemtjänster genom många åtgärder. I rapporten listas 25 

olika exempel på åtgärder kopplade till naturbetesmarker, småbiotoper, vallodling, växt-

näring, vattenreglering, jordbearbetning, växtskydd och kulturarv som kan genomföras 

för att ytterligare stärka viktiga ekosystemtjänster på gården. I rapporten ger vi också 

exempel på indikatorer som kan användas för att följa upp ekosystemtjänster på gårds-

nivå, till exempel areal vall och betesmark med allmänna resp. särskilda värden, före-

komst av småbiotoper, användning av växtskyddsmedel och antal besökare på gården. 

Mjölkgårdar levererar många mervärden utöver de produkter som når konsumenten i 

butik. Det finns en stor potential att utveckla kommunikationen kring de värden som 

genereras som viktiga ekosystemtjänster från svenska mjölkgårdar baserat på indikatorer 

och åtgärder. 

                                                      
32 Åkermark definieras som mark som används till växtodling eller bete och som är lämplig att plöja utan 

större förberedelser. Även mark som används till fruktodling eller energiskog räknas som åkermark. 
33 Jordbruksmark är ett övergripande begrepp för åkermark samt betesmark och slåtteräng. 
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Bilaga 1. Product Environmental Footprint 

EU-kommissionens initiativ för ökat utbud av miljöanpassade produkter
34

 innehåller 

förslag på en gemensam metod för att beräkna miljöavtryck med livscykelanalysmetodik. 

Ett pilottest pågår där mejeriprodukter är en av de kategorier man studerar, och i ett utkast 

till gemensam metod har man valt att lägga till ett avsnitt om mjölkproduktionens 

inverkan på biologisk mångfald.  

Biologisk mångfald är som tidigare nämnts ingen ekosystemtjänst, det är istället en 

förutsättning för många av ekosystemtjänsterna. Man anger att de viktigaste faktorerna 

som påverkar biologisk mångfald är: skötsel av gräsmarker, jordbruksmetoder, förändrad 

markanvändning och ”agro-ekologisk infrastruktur” (grassland management, agricultural 

practices, land use change and agro-ecological infrastructures). Följande hotspots har 

identifierats för europeisk mjölkproduktion:  

 Underhåll av betesmarker  

o Maintaining pastures  

 Småbiotoper  

o Semi-natural habitats (hedges, trees, wild strips, river banks) 

 Avskogning i foderförsörjningskedjan, främst sojabönor och mjöl från oljepalm  

o Deforestation in the feed supply chain (mainly soybean and palm meal) 

 Utarmning av naturliga ekosystem genom utsläpp av eko-toxiska, övergödande 

och försurande substanser  

o Natural habitat degradation through emission of eco-toxic, eutrophiying 

or acidifying substances  

I utkastet föreslår man följande indikatorer ska ingå i den gemensamma metoden. 

Indikatorerna utgör ett försök att på ett ”semi-kvantitativt” sätt fånga den potentiella 

inverkan från mjölkproduktion på biodiversitet.  

 Andel gräs från bete i foderstaten, som procent av totala ts halten i fodret (DMI)  

o Share of grass from pasture in the feed ration, in % of total dry matter 

intake (DMI) 

 Småbiotoper, som % av mjölkgårdens areal 

o Semi-natural habitats, in % of the dairy farms area 

 Andel av fodret i foderstaten med möjlig risk för avskogning i 

foderförsörjningskedjan som procent av totala ts-halt i fodret (DMI) 

o Share of feed with possible risk of deforestation in its supply chain within 

the feed ration, in % of total dry matter intake (DMI)  

 Program som innehåller support för biologisk mångfald – Beskrivning av 

programmet (exempelvis användbarhet, omfattning, websida) och hur 

programmet hanterar bevarande av biologisk mångfald  

o Schemes related to biodiversity - Description of the scheme (i.e. 

applicability, scope, website, etc.) and of how the scheme relates to 

biodiversity conservation (mandatory)  

  

                                                      
34 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/EU-och-

resurseffektivitet-EU-2020/Fardplan-for-ett-resurseffektivt-Europa/Miljoavtryck/  
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Bilaga 2. Olika ramverk för klassificering av ekosystemtjänster 

Jämförelse mellan de olika terminologierna som skapats inom Millennium Assessment 

(MA), The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) och Common 

International Classification of Ecosystem Services (CICES v4.3). Förklarande 

information från CICES divisionsnivå finns [mellan hakparenteser] och från CICES 

klassnivå (mellan parenteser) (European Commission 2013). 
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Bilaga 3. Hur ekosystemtjänster kan mätas – exempel från internationell 

litteratur 

Här har vi samlat exempel från litteraturen på hur olika ekosystemtjänster kan följas upp 

med indikatorer. Få av dessa är dock användbara på gårdsnivå, de är oftast utvecklade för 

exempelvis landskapsnivån  

Livsmedelsproduktion 

 Skörde- och produktionsstatistik. Prioritering av hög avkastning under kort tid 

kan dock ske på bekostnad av andra ekosystemtjänster. 

 Andel av markytan som odlas. 

 Foder från betesmark som inte överbetas och inte underhålls på annat sätt. 

Vatten som resurs  

 Flöden i olika vattendrag eller i grundvattenmagasin eller i brunnar och källor 

kan anges som volym/tidsenhet.  

Pollinering 

 Olika typer av poängsättning av förutsättningar för gynnsam pollinering (t ex 

tillgång till lämpliga habitat) exempelvis genom modellverktyget InVEST. 

 Andra förslag att mäta pollineringspotential är exempelvis antal bikupor samt 

areal av vegetation som gynnar pollinering (buskage, åkerrenar, blomremsor, 

mark med höga naturvärden etc). 

Sjukdomsreglering 

 Det finns få föreslagna indikatorer för naturlig biologisk bekämpning i 

litteraturen. I Millennium Ecosystem Assessment föreslogs tätheten av häckar 

(hedgerows) och buskage i landskapet som en tänkbar indikator.  

 Metoder för att översiktligt identifiera potentialen för biologisk kontroll kan 

bygga på kartläggning av markanvändning och förekomst av olika marktyper. 

Kolinlagring 

 Markens mullhalt 

 

Vattenreglering 

 Proxyindikatorer (t ex vegetationstäcke i kombination med jordart och förekomst 

av vattendrag och öppna diken samt storleken av vegetationsbeklädda zoner längs 

dessa)  

Vattenrening, retention och transport av näringsämnen  

 Indikatorer för vattenkvalitet, vattenflöde och kväveretention, men inga modeller 

anpassade för gårdsnivå  

 Det finns en för kvantifiering av kväveretentionen i våtmarker där denna jämförs 

med kväveläckage från åkermarken. Modellen skulle kunna utvecklas till 

gårdsnivå. 

 Erosionsreglering 

 Modellen Universal Soil Loss Equation (USLE) kvantifierar jorderosion, har 

uppdaterats till RUSLE, Revised USLE. 

 I en del studier förekommer proxyindikatorer som markanvändning och 

vegetation i stället för direkta modellberäkningar av jorderosion 
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Bevara och öka markbördigheten  

 Jorderosion, försaltning, mikrobiell biomassa och biodiversitet 

 Mullhalt  

 Markens katjonbyteskapacitet och pH 

 Antal daggmaskar  

 Totalkväve, vattenhållande kapacitet, växttillgänglig fosfor 

nettokvävemineralisering, mikrobiell sammansättning samt skörd av grödan 

Markens kretslopp av växtnäring  

 Indikatorer är ofta kopplade till kväveförluster på en mer övergripande nivå än 

det enskilda fältet.  

 Indikering av olika typer av markorganismer: fragmenterare (exempelvis 

maskar), nedbrytare (svampar, bakterier), omvandlare (mikrobiella 

de/nitrifierare) och omblandare (exempelvis maskar). 

 Biologiska indikatorer som strukturella (t ex mikrobiell biomassa, mätt som 

mikrobiellt kol och kväve, biodiversitet, samt makro- och mesofauna) och 

funktionella (t ex markenzymaktivitet och markandning).  

Estetiska värden  

 Inte många exempel, eftersom det i många fall är subjektiva upplevelser.  

 De indikatorer som ändå finns bygger på beskrivande information snarare än 

kvantitativ data, och data samlas in genom t ex intervjuer eller frågeformulär. 

 I det svenska miljömålssystemet: ”odlingslandskapet är öppet och variationsrikt 

med betydande inslag av hävdade naturbetesmarker och slåtterängar, småbiotoper 

och vattenmiljöer”. 

Rekreation, turism och lärande 

 Antalet besökare till naturområden, inkomst från naturbaserad turism och antalet 

anställda inom turism. Dessa indikatorer är inte användbara för en enskild gård, 

de är uppbyggda kring ett större landskapsperspektiv och i vilken region en gård 

ligger. Däremot finns det andra som kan vara användbara, t ex antalet skjutna 

vilda djur eller fångad fisk, antalet flanörer och cyklister eller längd på 

promenadstråk och cykelvägar. 
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Bilaga 4. Åtgärder för att gynna ekosystemtjänster på mjölkgårdar 

Åtgärderna är i viss mån överlappande och är grupperade i följande områden:  

beten och småbiotoper (1-7), vallodling och fånggrödor (8-11), kulturellt arv (12-13),  

växtnäring (14-18), våtmarker och dränering (19-21), jordbearbetning (22-24), växtskydd (25). 

1. Restaurera och hävda naturbetesmarker och småbiotoper som t ex åkerrenar och åkerholmar 

genom slåtter och bete. 

2. Se till att blommande klöver finns under stor del av säsongen i betes- och slåttervallar. Lämna 

remsor av klövervallen vid slåtter så att klövern kan gå upp i blom.  

3. Anlägga blomremsor i slättbygder där småbiotoper och beten med blommande växter saknas. 

Dessa kan t ex innehålla vit- och rödklöver, sötväppling, humlelucern, käringtand, vicker, 

cikoria. 

4. Hävda brynzoner genom att flytta stängslet utanför befintliga betesvallar och ta med 

naturmark, t ex skog, i hagen. Detta ökar arealen permanent gräsmark vilket gynnar 

rovinsekter. 

5. Spara eller etablera buskar och träd som blommar eller ger bär, t ex rönn, oxel, slån, hagtorn, 

nypon, björnbär etc. samt sälg som ger föda till pollinatörer vid dess tidiga blomning. 

6. Skapa boplatser för vilda pollinatörer i form av vägslänter med bar sand, tuvig gräsmark, 

förmultnande ved och rishögar (s k faunadepåer), trädor som inte slås varje år och/eller 

stekelhotell.  

7. Anlägga sprutfria eller obrukade kantzoner om lantbrukaren har stora fält som används för 

spannmålsodling och som inte gränsar till gräsytor.  

8. Bibehålla eller öka andelen flerårig vall i växtföljden och öka andelen vall och bete i 

foderstaten (eller bibehålla nivån om den redan är hög). 

9. Premiera blandvall som grovfoder framför t ex majsensilage. 

10. Odling av kvävefixerande baljväxter, t ex klöver, åkerböna och ärt i växtföljden. 

11. Öka arealen som är vinterbevuxen samt fånggrödor. 

12. Göra betesmarker och annan lämplig jordbruksmark tillgängliga för besökare. 

13. Lista och underhålla natur- och kulturelement, t ex rensa bort sly som döljer siktlinjer, 

synliggöra stenrösen, hålla stenmurar intakta, underhålla äldre byggnader etc. 

14. Fördela stallgödsel till skiften som historisk fått mindre stallgödseltillförsel och som därmed 

kan öka mullhalten. 

15. Höja utnyttjandegraden av stallgödsel. Detta kan följas upp genom VERA-verktyget (N-

effektivitet och N-överskott). 

16. Hålla nere på tillförseln av lättillgängligt kväve till klövergräsvallar för att stimulera till ökad 

biologisk kvävefixering. 

17. Öka kväveeffektivitet och fördelningen av organiskt material genom att se över om 

stallgödseln kan spridas jämnare över arealen. 

18. Kalka vid behov. 

19. Anlägga och sköta våtmarker och naturligt fuktiga miljöer. Särskilt under torra somrar kan 

diken och dikeskanter bli en viktig plats för pollinatörernas födosök. 

20. Bevuxna zoner längs diken och vattendrag som förhindrar växtnäringsläckage 

21. Förbättra dräneringen vid behov. 

22. Reducerad bearbetning där så är möjligt. 

23. Undvika markpackning genom att bearbeta under lämpliga markförhållanden, undvika tunga 

transporter på fält och sänka däcktrycket. 

24. Delta i Greppas rådgivning som rör markpackning, mullhalt och markbördighet. 

25. Minimera användningen av kemisk bekämpning 
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Bilaga 5. Definitioner och utbredning av olika betesmarker i Sverige 

Jordbruksmark är ett övergripande begrepp för åkermark samt betesmark och slåtteräng.  

Åkermark är mark som används till växtodling eller bete och som är lämplig att plöja utan 

större förberedelser. Betesmarken definieras som mark som används som bete och som 

inte är lämplig att plöja. I denna definition finns allt från betesmarker som betats konti-

nuerligt utan tillförsel av till exempel mineralgödsel, till tidigare åker som omdefinierats 

till betesmark eftersom plöjning med dagens större maskiner inte varit möjlig (små eller 

svårbrukade åkrar).  

Under den sammanfattande termen ”betesmark och slåtteräng” som används av Jord-

bruksverket, finns förutom betesmark och slåtteräng, även skogsbete, fäbodbete, alvar-

bete, mosaikbetesmarker och ospecificerad betesmark. År 2015 var den totala arealen av 

dessa marker ca 450 000 hektar enligt Jordbruksverket, varav betesmark utgjorde huvud-

delen (84 procent). Arealen med betesmark och slåtterängar är betydligt mindre än 

åkerarealen och utgjorde 15 procent av den totala jordbruksarealen. Jämfört med år 2014 

ökade arealen med betesmark på grund av att definitionen för betesmark ändrades och 

inkluderar nu betesmarker med mer träd och buskar. Över tid har dock slåtter- och 

betesmarksarealen minskat väsentligt. Länen med mest betesmarksareal är Kalmar och 

Västra Götaland. De tre Smålandslänen (Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) har 

störst andel betesmark av den totala jordbruksmarken. Omkring 80 procent av 

betesmarkerna med miljöersättning är under fem hektar. I Kronobergs län är till exempel 

mer än hälften av de värdefulla betesmarkerna en hektar eller mindre.  

En stor del av betesmarkerna i Sverige får miljöersättning inom landsbygdsprogrammet. 

År 2014 fick 409 000 hektar betesmarker och slåtterängar miljöersättning (94 procent av 

samtliga betesmarker och slåtterängar). Miljöersättning lämnas för betesmarker som betas 

årligen och som har allmänna och särskilda värden. Särskilda värden innebär att marken 

har höga natur- eller kulturvärden som behöver särskild skötsel och att marken i regel inte 

är påverkad av gödsling eller andra produktionshöjande åtgärder. Allmänna värden är 

resterande betesmarker som inte uppfyller kraven på särskilda värden. Det är länsstyrel-

serna som avgör om betesmarken har särskilda värden. Omkring 40 procent av 

betesmarken får ersättning för särskilda värden. Databasen TUVA som visar resultat från 

Jordbruksverkets inventering av drygt 270 000 ha värdefulla ängs- och betesmarker ger 

vägledning om marken har höga natur- och kulturvärden. För alla betesmarker med 

miljöersättning gäller att lantbrukaren inte får skada natur- och kulturvärden genom att 

sprida växtskyddsmedel, gödsla, kalka, konstbevattna etc. Om man får ersättning för 

betesmarker med särskilda värden får man inte heller tillskottsutfodra djur på 

betesmarken.  

År 2010 sköttes 145 700 ha av den areal som ingår i TUVA med ersättning för särskilda 

värden och 23 200 ha med allmänna värden vilket är 69 procent av den totala arealen som 

ingick i inventeringen av värdefulla ängs- och betesmarker som gjordes 2002-2004 

(Jordbruksverket, 2012). Skötseln av de mest värdefulla betesmarkerna har kontinuerligt 

minskat sedan inventeringen gjordes. De marker som enligt habitatdirektivet är 

definierade som särskilt skyddsvärda och som fick miljöersättning uppgick 2010 till 

knappt 100 000 ha. Kultiverad fodermark är en klassning som inte ingår i habitat-

direktivet men som återfinns i ängs- och betesmarksinventeringen.  

Naturbetesmark är ett ofta använt begrepp som dock saknar en tydlig och vedertagen 

definition. Naturvårdsverket beskriver naturbetesmarker som betespräglad mark som inte 

är tydligt påverkad av markbearbetning, gödsling och insådd av vallväxter. Den defini-

tionen ligger nära de krav som ställs för mark som ska uppfylla särskilda värden i miljö-

ersättningen. I ett dokument på WWF:s hemsida definierar de naturbetesmark som 

”ogödslad mark som har eller har haft en lång beteskontinuitet och som används eller kan 

användas till bete”. Detta till skillnad från kulturbetesmark som de definierar som 

”gödselpåverkad mark som används eller kan användas till bete och som numera inte är 
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lämplig att plöja, exempelvis gödslade naturbetesmarker eller äldre brukade åkrar”. I 

Sigills tilläggscertifiering för naturbeteskött som tagit fram i samarbete med WWF ställs 

dock inga krav på att djuren har betat på betesmarker med höga natur- eller kulturvärden 

(särskilda värden) utan det räcker att bete sker på betesmark med allmänna värden (vilket 

i praktiken kan utgöras av tidigare åkermark med låga biologiska värden som överförts 

till betesmarkskategorin).  

Betesmarker och i synnerhet naturbetesmarker (enligt WWF:s definition) har stor 

betydelse för många ekosystemtjänster och är därför extra intressant att premiera och 

kommunicera kring. Det är dock viktigt att vara tydlig med vad man lägger i defini-

tionerna. För att undvika missförstånd föreslår vi därför att begreppet ”naturbetesmark” 

används för betesmarker med särskilda värden. Det går då att benämna dem som 

”naturbetesmarker med höga natur- och kulturvärden”.  

För betesmark med allmänna värden är det bästa att helt enkelt benämna dem som ”betes-

marker”. Dessa kan självklart gynna ekosystemtjänster men behöver inte nödvändigtvis 

ha höga kultur- och naturvärden. I Figur 1 illustereras olika kategorier av betesmarker och 

i Tabell 1 finns en sammanställning över de svenska Arlagårdarnas areal av olika 

betesmarker samt deras andel av dessa betesmarker i Sverige. 

 

 

Figur 1. Olika kategorier av betesmarker (figuren är inte skalenlig). 

 

Tabell 1. Svenska Arlagårdars areal och andel av olika betesmarker, vall och åkerareal 

2014 

  Arlagårdar  Totalt i Sverige  Andel (%) 

Total jordbruksareal (ha)  344 916  3 032 200  11 % 

Vallareal (ha)  178 070  1 172 200  15 % 

Åkerareal (ha)  281 760  2 596 500  11 % 

Betesmarker totalt  63 265  435 700  15 % 

Betesmarker särskilda värden (ha)  23 139  148 400  16 % 

Betesmarker allmänna värden (ha)  31 540  203 900  15 % 

Skogsbete (ha)  1 048  12 705  8 % 

Fäbodbete (ha)  917  14 836  6 % 

Alvarbete (ha)  5 170  26 305  20 % 

Mosaikbete (ha)  107  4 516  2 % 

Bete, ej gårdsstöd (ha)  534 
  

Antal företag  2 574  64 500  4 % 
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