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Sammanfattning 

Den biologiska mångfalden är viktig inom lantbruket. Jordbrukslandskapets mångfald är 

vacker för människan att se på och spännande och rogivande att vistas i. Mångfalden 

innehåller även en genbank som kan bli mycket betydelsefull i framtiden. Dessutom innebär 

oftast en rik mångfald bland ogräsen även en rik mångfald bland insekter och andra djur, 

däribland skadeinsekternas predatorer, vilket bidrar till produktiva åkrar. Ogräsens mångfald 

på åkern beror till stor del på geografiskt läge, klimat och berggrund. Även odlingssättet och 

tillhörande odlingsåtgärder är avgörande för hur åkerns ogräsflora ser ut. En odlingsåtgärd 

som har ett stort inflytande över ogräsflorans sammansättning, är användningen, eller 

uteslutandet, av herbicider.  

 

Uppsatsens fältstudie består av ogräsinventeringar genomförda på två åkrar – en 

konventionellt odlad och en ekologiskt odlad. Den konventionella åkern är behandlad med 

syntetiska herbicider och den ekologiska är det inte. Studien visar att den ekologiska åkern 

hade fler arter, en rikligare mångfald, och många fler plantor än den konventionella åkern. 

Artsammansättningen tyder på att den konventionella åkern var något mer näringsrik och 

hade ett lägre pH. 

 

 

Nyckelord: 

Ogräs, biologisk mångfald, ekologisk odling, konventionell odling, herbicider, 

bekämpningsmedel. 
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Abstract 

Biological diversity is important in agricultural systems. The diversity of the agricultural 

landscape is beautiful to the human eye and it provides an exciting as well as soothing 

environment. Diversity also denotes genetic resources that can be of great importance in the 

future. Furthermore, a high biological diversity of weeds most often means a high diversity of 

insects and other animals, among them the predators of pests, which contributes to high 

productivity of the arable fields. The diversity of weed in a field depends on its geographical 

location, the climate and the bedrock. Other factors of great importance to the composition of 

the weed flora are the farming methods (conventional/ecological) and the specific measures 

used. One measure that has a high influence on the composition of the weed flora is the use, 

or exclusion, of herbicides. 

 

The field study of this paper consists of weed inventories of two arable fields – the first 

cultivated per traditional methods and the second per ecological methods. Herbicides are used 

in the conventional field but not in the ecological one. The study shows that the ecological 

field had more species, a greater diversity, and far more plants than the conventional field. 

The composition of the weed species indicates that the conventional field had a slightly higher 

nutritive value and a lower pH value. 

 

 

Keywords: 

Weed, biological diversity, ecological farming, conventional farming, herbicides, pesticides. 
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Inledning  

Jag har sedan länge trott på den ekologiska produktionen av livsmedel som det enda sättet att i 

framtiden få ett långsiktigt hållbart lantbruk. Men är allt bra ens inom det ekologiska 

lantbruket? Faktum är tyvärr att alla former av jord- och lantbruk har en mer eller mindre 

negativ påverkan på natur och miljö, exempelvis tillförs mer energi än vad som produceras1. 

Det finns många olika produktionsmetoder att tillgå inom lantbruket, framförallt inom det 

konventionella men även inom det ekologiska. Alla metoder har sina konsekvenser, och i 

vissa fall är den kortsiktiga påverkan nästan motsatt den långsiktiga påverkan på mark och 

vatten. Vad som känns vara självklart skonsamt mot naturen i ett direkt skede är inte alltid det 

i det långa loppet. Forskningen har här en mycket viktig uppgift i att ta fram olika alternativ 

och undersöka konsekvenserna av dessa. Vi kan inte begära att bönderna ska testa sig fram – 

utan detta är ett samhällsansvar.  

 

Så, efter att ha tagit del av olika jämförelser mellan ekologiskt och konventionellt lantbruk 

landade jag på begreppet biologisk mångfald. Den biologiska mångfalden i vårt 

jordbrukslandskap innefattar den vilda floran, grödorna, däggdjuren, fåglarna, insekterna, 

leddjuren och mikroorganismerna. Denna mångfald minskar i det svenska 

jordbrukslandskapet och har så gjort sedan mitten av 1900-talet2. Forskning har visat att 

konventionellt lantbruk har en mer negativ påverkan på den biologiska mångfalden bland 

ogräsen, sett till gårdar och åkrar, än vad ekologiskt lantbruk har3 4. Mer om detta längre fram 

i uppsatsen. 

 

Uppsatsen handlar om både den vilda och den odlade mångfalden. Fokuseringen är dock på 

ogräsen, det vill säga de växter som växer, men som lantbrukaren inte menat att odla, på 

åkern5. Vilka skillnader finns det, gällande biologisk mångfald bland åkerogräsen och 

åtgärder för ogräsbekämpning, mellan ekologisk och konventionell odling? Fältstudien består 

av ogräsinventeringar genomförda på två åkrar varav den ena odlas ekologiskt och den andra 

konventionellt.  

                                            
1 Kirchmann & Thorvaldsson, (1999) 
2 Johansson (red), (2003), sid. 12 
3 Hansen, Fjelstedt Alrøe, Steen Kristensen, (2000), sid 18 
4 Weibull & Östman, (2002), sid. 2  
5 Lundkvist & Fogelfors, (1999), sid. 15  
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Du som läsare kommer att få ta del av mina syften med hela uppsatsen samt vilka 

frågeställningar jag utgått från. En litteraturöversikt går igenom biologisk mångfald, 

herbicider och alternativa metoder att bekämpa ogräs. Texten kring biologisk mångfald tar 

upp begreppet som sådant, vad som påverkar mångfalden, dess betydelse i olika sammanhang, 

samt åsikter kring var den ska finnas. Därefter redogör jag för vad jag funnit i tidigare 

forskning, min metod för fältstudien och fältstudiens resultat. Resultaten analyseras 

tillsammans med de odlingsåtgärder som skett på åkrarna och jämförs med resultaten av 

tidigare forskning, både svensk och utländsk. Frågeställningarna besvaras i slutsatser och 

alltsammans bearbetas i en avslutande diskussion. Allt i nämnd ordning.  

 

Alla begrepp används i förhållande till lantbruket eller den enskilda åkern. Med ogräs menas 

alla växtarter som inte odlas på åkern. Exempelvis är raps i sig en åkergröda, men då den 

förekommer i ett kornfält är den ett ogräs. Vidare är skadeinsekter således insekter som 

orsakar skada på den odlade grödan. Begreppen åker och fält används synonymt. Med 

herbicider (bekämpningsmedel mot ogräs) menas syntetiska, kemiska, sådana om annat inte 

anges. 
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Syfte och frågeställning 

Med min uppsats vill jag vinna mer kunskap om biologisk mångfald. Vad det är och hur vårt 

lantbruk påverkar den. Med hjälp av en fältstudie vill jag ta reda på vilka skillnader det finns 

mellan ekologisk odling och konventionell odling gällande mångfalden bland åkerogräsen. 

Fältstudien tar även reda på vilka ogräsbekämpningsåtgärder som tillämpats på de åkrar som 

ingår i studien. Särskild tyngdpunkt läggs vid herbicider eftersom det är något som skiljer de 

båda lantbruksinriktningarna åt. De bägge åkrarnas ogräsflora används som indikatorer till hur 

näringsrik jorden är och om pH-värdet är högt eller lågt. Dessutom vill jag i litteraturen söka 

reda på andra metoder att bekämpa ogräs och hur dessa påverkar åkern, jämfört med den 

påverkan som herbiciderna ger. Jag ska försöka få en bild av hur både floran och faunan, med 

stark betoning på floran, påverkas i och i närheten av åkern och vad detta innebär för den 

biologiska mångfalden i vårt jordbrukslandskap. Frågeställningen lyder som följer: 

 

 Biologisk mångfald bland åkerogräsen samt åtgärder för ogräsbekämpning – 

vad finns det för skillnader mellan en ekologiskt odlad åker och en 

konventionellt odlad?  

 Vad indikerar ogräsfloran angående markens pH-värde och näringsstatus? 
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Bakgrund  

Vad är problemet? 

Problemet är att den biologiska mångfalden minskar, även om det råder delade meningar om 

hur pass allvarligt det är. Störst är kanske problemet i världens regnskogar där själva miljön 

försvinner med en skrämmande hastighet.6 Men det svenska jordbrukslandskapet är även det 

drabbat av en kraftigt minskande mångfald alltsedan mitten av 1900-talet7 8 9 10. Det finns 

många orsaker till den minskade, och minskande, mångfalden i allmänhet i Sverige. Bland 

dessa för mångfalden negativa faktorer är det svårt att exakt säga vilka som även drabbar 

jordbrukslandskapet. En lista över troliga faktorer för den minskade biologiska mångfalden i 

vårt jordbrukslandskap skulle kunna se ut som följer11: 

 Igenväxning av jordbruksmark 

 Reglering av vattendrag 

 Borttagning av småbiotoper i odlingslandskapet 

 Användningen av bekämpningsmedel, däribland herbicider 

 

Det vi behöver är ett långsiktigt hållbart jordbruk utan alltför negativa effekter på miljön. 

Ekologisk odling är inte nödvändigtvis den enda lösningen för att nå detta mål. Det viktiga är 

att utgå från vad som behöver uppnås: Odling av livsmedel av hög kvalitet, odling som 

innebär ett lågt näringsläckage, maximal cirkulation av näringsämnen genom hela systemet 

samt värnandet om jordens naturliga biologiska processer.12 

 

                                            
6 Vrba, (1999) 
7 Johansson (red), (2003), sid. 12 
8 Granqvist, (1999), sid. 3 
9 Kvarnbäck, (2002), sid. 2 
10 Weibull & Östman, (2002), sid. 2 
11 Brandt & Gröndahl, (2000), sid. 168-169 
12 Kirchmann & Thorvaldsson, (1999) 
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Principiella skillnader och likheter mellan ekologisk och 

konventionell odling 

I ekologisk odling används inga syntetiska bekämpningsmedel. I stället använder den 

ekologiske lantbrukaren sig av en varierad växtföljd, gödning med stallgödsel och andra 

organiska ämnen, mekanisk bearbetning av jorden samt vissa biologiska medel för kontroll av 

ogräs och skadeinsekter13. Målsättningen är dock inte att hålla fälten helt rena från ogräs. Det 

ekologiska jordbruket strävar efter att hålla mängden ogräs och skadegörande insekter på en 

hanterlig nivå, som inte har en alltför negativ inverkan på skörderesultatet.14 Ofta nämns just 

ogräs som det ekologiska jordbrukets största problem15. 

 

I Sverige finns den ekonomiska föreningen KRAV, där lantbrukare som odlar ekologiskt kan 

ansluta sig och därmed, om de följer KRAV: s regler, få sina produkter KRAV-märkta. 

Reglerna gäller bland annat vilka typer av gödselmedel som får användas samt åkerns läge i 

förhållande till större trafikerade vägar. 

 

KRAV styr sina medlemmar till att, på ett antal olika sätt, bevara den biologiska 

mångfalden16. Ekologiska lantbrukare styrs dessutom på ett mer indirekt sätt att göra detta. 

Det ekologiska lantbruket använder sig som sagt inte av konstgödsel eller syntetiska 

bekämpningsmedel som är vanliga i det konventionella lantbruket. Därmed är det fråntaget 

flera olika sätt att öka skörden, eller skydda den från en minskning på grund av ohyra eller 

annat. Istället måste lantbruket verka i samklang med det vilda djurlivet i form av exempelvis 

rovinsekter, humlor och daggmaskar för att få maximala skördar. Då gynnas även det vilda 

växtlivet eftersom det är habitat för nämnda djurslag och essentiellt för deras överlevnad.17 

 

Forskare har konstaterat att ekologiska gårdar har en mer variationsrik växtföljd jämfört med 

de allra flesta konventionella gårdar18. Ekologiska gårdar odlar även, generellt sett, mer vall 

än vad konventionella gör19.  

                                            
13 Reganold, Elliott & Unger, (1987), sid. 370 
14 Kvarnbäck, (2002), sid. 4 
15 Conacher & Conacher, (1998), sid. 163 
16 KRAVs informationsavdelning, (2002) 
17 Kvarnbäck, (2002), sid. 2 
18 Weibull & Östman, (2002), sid. 2 
19 Kvarnbäck, (2002), sid. 20 
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Allmänt om ogräs 

Ogräs kallas de plantor av växtarter som växer där vi inte anser dem lämpliga. Rapsplantor är 

således ett ogräs i kornfält men välkomna i rapsfält.20. Ett undantag är utrotningshotade arter 

som oavsett växtplats inte betraktas som ogräs21. Denna vanligt förekommande terminologi, 

att kalla oönskade växtarter för ogräs, är felaktig men återfinns även i denna uppsats.  

 

Hur ogräsfloran ser ut i vårt jordbrukslandskap idag är inte överrensstämmande med hur det 

såg ut för ett hundra år sedan. Vissa av den tidens problematiska ogräs har försvunnit och 

ersatts av arter som är mer anpassade till dagens jordbruk. Vilka typer av växter som trivs på 

en plats bestäms till stor del av klimatet och markförhållanden som jordart, pH och fuktighet. 

När växtplatsen är en åker eller åkerns närhet är den odlade grödan22, odlingssystem och 

tillkommande odlingsåtgärder lika viktiga.23 24  

 

För att ogräset ska få en dominerande position i åkern behöver det ett litet försprång före den 

sådda grödan. Därför trivs olika ogräsarter bäst i olika typer av grödor. Arter som gror under 

våren finns exempelvis ofta inte alls i höstsådda grödor.25  

 

När en gårds odlingsinriktning ändras från konventionell till ekologisk ändras också 

ogräsflorans sammansättning då vissa arter missgynnas mer av konventionell odling än av 

ekologisk och tvärtom. 26 Mer om vilka arter som är vanligare i vilken odlingsinriktning finns 

under redovisning av tidigare forskning; ”Fokusering på de arter som hittades i fältstudien”. 

 

Nackdelen med att ha ogräs i åkern är att det ofta kräver någon form av åtgärder vilket kan 

vara både tidskrävande och kostsamt27. Ogräsen kan utgöra värdplantor för växtföljds-

sjukdomar och öka kostnaderna för torkning av den skördade grödan. Dessutom leder ofta en 

                                            
20 Lundkvist & Fogelfors, (1999), sid. 15 
21 Nationalencyklopedin, (1996) 
22 Fogelfors, (2001), sid. 338 
23 Andersson & Milberg, (2002) 
24 Lundkvist & Fogelfors, (1999), sid. 14 
25 Chancellor, (1979), sid. 141 
26 Lundkvist & Fogelfors, (1999), sid. 97-99 
27 Conacher & Conacher, (1998), sid. 163 
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stor mängd ogräs till minskad skörd.28 Mer om det sistnämnda finner du under rubriken ”Mer 

ogräs leder till sämre skörd?”.  

 

Ogräsets förekomst i åkern har även fördelar då det kan minska avdunstningen från jorden, 

motverka att regnvatten rinner av från åkern samt motverka jorderosion29 och utlakning av 

växtnäring30. De flesta fördelarna med att ha ogräs i åkern härrör dock till nyttan med att ha 

en biologisk mångfald. Detta utvecklas under ”Vilken nytta gör den biologiska mångfalden?”. 

  

Den biologiska mångfalden 

Vad är biologisk mångfald och vad påverkas den av? 

Det finns både en vild och en odlad mångfald. Den vilda styrs av det naturliga urvalet. Den 

odlade mångfalden består av variationsrikedomen hos våra kulturväxter (växter som 

människan använder och därför odlar31) och styrs av människans behov. Även inom en art 

finns en mångfald som kallas genetisk variation och den är mycket viktig som grunden för all 

växtförädling.32 Lite mer om växtförädling läser du under rubriken ”Vilken nytta gör den 

biologiska mångfalden?”. 

 

Det är många faktorer som påverkar den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Det 

geografiska läget bestämmer klimatet och berggrunden. Berggrunden och hur landskapet 

brukats i historien är bakomliggande faktorer för markens innehåll av mineraler och organiskt 

material, vilket är avgörande för växtligheten.33 Lika viktigt är klimatet – nederbördens 

mängd och luftens temperatur34 35. Ser vi till mångfalden på en gård så påverkar även 

lantbrukarens arbete med och inställning till en biologisk mångfald. Förekomst och skötsel av 

småbiotoper som diken, vägkanter, odlingsrösen, åkerholmar och kantzoner har en positiv 

inverkan, medan en intensiv produktion verkar negativt på mångfalden. Gårdens mångfald 

                                            
28 Lundkvist & Fogelfors, (1999), sid. 16 
29 Conacher & Conacher, (1998), sid. 163 
30 Lundkvist & Fogelfors, (1999), sid. 16 
31 Nationalencyklopedin, (1996) 
32 Strese, (2001) 
33 Andersson & Milberg, (1998) 
34 Albrecht & Sommer, (1998), sid. 286 
35 Andersson & Milberg, (1998) 
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påverkas även i hög grad av det omgivande landskapets artsammansättning gällande både 

flora och fauna då olika arter söker växtplats, föda och vila på marker som tillhör gården.36 

 

Mångfalden på fältet gynnas av en varierad växtföljd med stor andel vall. Jorden bör innehålla 

eller tillföras mycket organiskt material och marken endast bearbetas lite. Åkrarna bör vara 

utformade så att det är stor andel kant jämfört med hela fältets yta och kemiska bekämpnings-

medel skall inte användas.37  

 

Historik 

Det har inte alltid funnits en stor biologisk mångfald i det svenska jordbrukslandskapet38. De 

människor som var först med att ringbarka, hugga och bränna ner skog för att kunna odla säd 

levde under den period som kallas den yngre stenåldern och som varade mellan 3500-1800 år 

f. Kr.39. Då brukades en åkerbit endast under ett par år. Utvecklingen gick senare mot mer 

permanenta åkrar vilket inte utarmar marken på samma sätt som svedjebruket. Användningen 

av permanenta åkrar började ge den effekten att mindre motståndskraftiga arter fick större 

utrymme. Sverige fick en ökande biologisk mångfald.40 

 

Allt sedan dess har jordbruket lett till en kraftig ökning av den biologiska mångfalden. 

Beroende på hur jorden brukats har artsammansättningen förändrats. Det är exempelvis stor 

skillnad mellan vilka arter, och hur många, som växer på en äng som slås en gång per år, 

jämfört med en äng som slås två eller tre gånger per år.41 Idag ser vi en kraftig minskning av 

denna mångfald och det anses till största del bero på dagens intensiva jordbruk42 43.  

 

Det intensiva, industrialiserade, jordbruket utvecklades under mitten av 1900-talet. Åkrarna 

blev färre och större. Antalet odlade grödor minskade då framförallt de lokala lantsorterna 

                                            
36 Kvarnbäck, (2002), sid. 9 och 22 
37 Ahnström, (2002), sid. 17 
38 van Elsen, (1999), sid 102 
39 Skogsstyrelsen, (2002), sid. 24 
40 Eknert, Bydén (red.), (1998), sid. 60 
41 van Elsen, (1999), sid. 101 f 
42 Fogelfors & Mannerstedt, (1995), sid. 148 
43 van Elsen, (1999), sid. 101 f 
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minskade kraftigt i användning till förmån för mer högavkastande sorter.44 Den enskilde 

jordbrukaren hade heller inte längre samma behov av att sprida sina risker på många olika 

grödor. Tidigare odlades ofta endast för husbehov och varje lantbrukarfamilj var beroende av 

att större delen av skörden blev lyckad.45  

 

Jordbrukets industrialisering har haft en negativ påverkan på den biologiska mångfalden inte 

bara i och kring åkrar utan även på vattenekosystem till följd av utdikning och näringsläckage 

till sjöar och hav.46 

 

Vilken nytta gör den biologiska mångfalden? 

Mångfaldens betydelse i ekosystemen  

Att ekosystemen, även i jordbrukslandskapet, har en hög biologisk mångfald har ett stort 

värde både kulturellt, medicinskt, forskningsmässigt, ekonomiskt och estetiskt47. I Central-

europa pågår en diskussion kring utvecklandet av ett långsiktigt hållbart jordbruk och där 

ingår bevarandet av den biologiska mångfalden som en viktig del48. 

 

Enligt ett resonemang som presenterades i Dagens Nyheter 1994 behöver människan inte 

särskilt många arter av växter och djur på Jorden för att överleva. Det skulle räcka med 10-15 

jordbruksgrödor och några husdjur. Fler arter än så krävs endast om vi lägger till känslo-

argument. Viss sanning kan mycket väl ligga i detta påstående. Forskning visar att ett 

ekosystem oftast kan fortsätta fungera även om en del arter försvinner. Det finns dock, inom 

varje ekosystem, ett antal arter som kan kallas nyckelarter. En nyckelart har stor betydelse för 

hela ekosystemets funktion och om en sådan art utrotas kan det få förödande effekter på 

ekosystemet som i värsta fall kan kollapsa. Det är inte rimligt att tro att vi skulle kunna ha 

endast ett enda ekosystem på jorden, innefattande så kallade nödvändiga arter inom jord-

bruket, och att detta skulle kunna fungera under någon längre tid.49 

 

                                            
44 Kvarnbäck, (2002), sid 5 
45 Swanson, (1997), sid. 8 
46 Kvarnbäck, (2002), sid 5 
47 Givnish, (1994), sid. 114 
48 Gerowitt, (2003), sid. 1-2 
49 Brandt & Gröndahl, (2000), sid. 161-172 
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En hög biologisk mångfald är karakteristiskt för ett väl fungerande ekosystem50. Eko-

systemets buffrande förmåga minskar när mångfalden minskar. Systemet blir då känsligare 

för yttre påverkan och har lättare för att kollapsa ju färre arter som ingår.51 52 Förlusten av en 

nyckelart blir mer dramatisk i ett direkt skede, men en annan arts försvinnande kan få stora 

konsekvenser senare53 54. Vi vet inte vilka klimatförändringar som kan ske i framtiden, och 

heller inte vad annat som kan komma att påverka ekosystemen. Med andra ord vet vi inte 

vilka arter som i framtiden kan komma att vara nyckelarter, trots att de kanske inte har någon 

större betydelse idag. Ett bevarande av den biologiska mångfalden är en försäkran om 

fungerande och producerande ekosystem även i framtiden.55 

 

Produkter som människan använder  

Den biologiska mångfalden är kanske viktigast gällande tillgången på mat, inte bara i 

jordbrukslandskapet utan i alla biotoper världen över. Mer än en tredjedel av alla växtarter har 

ätbara frukter, knölar, nötter, frön, blad, rötter eller stjälkar.56 Mångfalden bidrar stort till vår 

produktion av läkemedel. De flesta av de verksamma substanserna i de läkemedel som 

används idag kommer från växt- eller djurriket.57 Penicillin, cyklosporin och streptomycin är 

tre exempel av tiotusentals naturliga produkter från mikroorganismer som vi använder som 

läkemedel58. Andra produkter som människan använder är oljor, gummimaterial, fibrer, 

färgämnen och parfymer samt material som används för klädtillverkning.59 

 

Klädtillverkningen i äldre tiders Sverige använde sig i stor utsträckning av ogräs som 

material. Under medeltiden anlades odlingar av brännässla vars fibrer blev tyg. Detta 

upphörde när bomullen blev billigare under 1800-talet. Under samma århundraden användes 

många växtarter som vi nu kallar ogräs till både läkekonst, mat, dryck och byggnadsmaterial. 

Men även som bekämpningsmedel mot mygg, ohyra och råttor.60 

                                            
50 Mäder, Flieβbach, Dubios, Gunst, Fried & Niggli, (2002), sid. 1696 
51 Naeem, Thompson, Lawler, Lawton & Woodfin, (1994), sid. 734 
52 Bengtsson, (2001) 
53 Brandt & Gröndahl, (2000), sid. 162. 
54 Walker, (1991), sid. 20. 
55 Bengtsson, (2001) 
56 Tuxill, (1999), sid. 124 
57 Brandt & Gröndahl, (2000), sid. 161-172 
58 Marrone, (1999), sid. 149 
59 Tuxill, (1999), sid. 122 
60 Fogelfors, (2001) 
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 Produktionen inom jordbruket 

Bibehållandet av en biologisk mångfald är viktig för produktionen inom jordbruket. Den 

biologiska mångfalden används i hög grad vid utvecklingen av de grödor som odlas. De 

förädlare som tar fram nya grödor studerar och utnyttjar egenskaper hos befintliga växter och 

driver så fram nya sorter som, på ett eller flera sätt, är bättre än de som tidigare odlades på 

åkrarna.61 62 För att detta framtagande av nya sorter ska vara framgångsrikt under lång tid 

måste den ursprungliga mångfalden vara riklig.63 64 I slutändan gynnas konsumenterna av 

detta experimenterande och då i grund och botten av den biologiska mångfalden, när grödorna 

blir mer motståndskraftiga mot sjukdomar och ger större skördar.65 66 En högre produktion 

utan större utgifter ger lägre priser67. 

 

Förutom den fortgående förbättringen av grödor som beskrivs ovan, kan det vara så att en sort 

som verkar oanvändbar idag, kan vara den enda lösningen då vi drabbas av en ny sjukdom hos 

gröda eller människa, eller en ny skadeinsekt. Evolutionen går hela tiden vidare och detta kan 

ske imorgon eller långt in i framtiden.68 69 Även forskningen kring människokroppen gör 

framsteg. Vi får hela tiden större kunskaper om hur olika ämnen påverkar oss, vilket troligtvis 

kommer att leda till nya och större krav på maten vi äter och därmed på de grödor som 

produceras.70 

 

På senare tid har grödor utvecklats som inte används som livsmedel utan för vår energi-

försörjning eller som gröngödsling. Det är alltså grupper av arter med nya funktioner och 

detta kräver verkligen tillgång på genetisk mångfald.71 

 

Sett till en enskild åker är en stor mångfald bland mikroorganismer, insekter, spindlar, växter 

etc. en förutsättning för produktiva åkrar72. Den tydligaste negativa effekten av den 

                                            
61 Swanson, (1997), sid. 7-9 
62 Tuxill, (1999), sid. 124 
63 Strese, (2001), sid. 1 
64 Fogelfors, (red), (2001), sid. 362 
65 Swanson, (1997) 
66 Strese, (2001), sid. 1 
67 Swanson, (1997) 
68 Strese, (2001), sid. 1 
69 Swanson, (1997), sid. 9 
70 Strese, (2001), sid. 16 
71 Strese, (2001), sid. 16 
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minskande mångfalden i jordbruket ses gällande problem med skadeinsekter73. En stor 

mångfald hos åkerogräsen har visat ge gott livsutrymme för skadeinsekternas predatorer74 75. 

När antalet skadeinsekter minskar, gör även behovet av insekticider det. Detta är en anledning 

till varför vikten av att ha en biologisk mångfald är central i utvecklandet av ett långsiktigt 

hållbart jordbruk. Det räcker dock inte med ett stort antal plantor av ett fåtal arter.76 För att få 

stort antal arter av predatorer, och därigenom en effektfull begränsning av antalet skade-

insekter, behöver antalet ogräsarter vara stort77 78. 

 

Jordbrukslandskapets flora och fauna, samt den ovissa framtiden 

Ungefär hälften av Sveriges växter och däggdjur finns huvudsakligen i jordbrukslandskapet. 

Detsamma gäller även en stor del av alla fågel- och insektsarter.79 Av växterna finns en stor 

mängd arter och plantor av högväxande, blommande ogräs som utgör en relativt lättillgänglig 

föda för olika leddjur och som även är vackra för människan att se på.80  

 

Evolutionen pågår hela tiden och den innebär att arter både ändras, tillkommer och försvinner.  

När människan, oavsiktligt eller inte, på egen hand tar bort arter i vår omgivning ändrar vi 

underlaget för den fortsatta evolutionen. Kanske till det bättre ur människans synvinkel, 

kanske till katastrof.81  

 

Var finns mångfalden och var vill vi ha den? 

Nära 40 % av landytan inom EU-länderna används av lantbruket. Resterande 60 % används 

till största del av intensivt skogsbruk, städer och trafik. Jordbrukslandskapet måste då fylla 

flera syften än att bara vara vinstrikt område för produktion av mat. Människor behöver 

                                                                                                                                        
72 Kvarnbäck, (2002), sid. 3 
73 Altieri, (1999), sid. 23 
74 Hyvönen & Salonen, (2001), sid. 73 
75 Conacher & Conacher, (1998), sid. 163 
76 Hyvönen & Salonen, (2001), sid. 73 
77 Kvarnbäck, (2002), sid. 19 
78 Hyvönen & Salonen, (2001), sid. 73 
79 Strese, (2000), sid. 1 
80 Hald, (1999), sid. 313 
81 Swanson, (1997) 
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miljön för att vistas i som rekreationsområde och det är här den biologiska mångfalden måste 

få utrymme och bevaras.82 

 

Det finns flera idéer om var i jordbrukslandskapet mångfalden ska få utrymme. Två svenska 

forskare menar att väl fungerande ängar och betesmarker, i Skandinavien, är anledningarna 

till att jordbrukets ekosystem har en större biologisk mångfald än ekosystemen i skogs-

landskapet. Ängar och betesmarker har, under påverkan av människan och hennes betesdjur, 

en mycket hög biologisk mångfald och kan så ha utan att jordbrukets produktionseffektivitet 

minskar. Om lantbrukaren strävar efter att hålla de biotoperna välskötta och med hög 

mångfald kan åkermarken koncentreras till att i det närmaste vara växtplats åt endast odlade 

grödor.83  

 

Andra forskare framhåller vikten av åkerns omgivning. De har kommit fram till att 

bevarandet, eller anläggandet av, åkerholmar, åkerrenar och odlingsrösen samt bitar av 

obrukad mark mellan åkrarna är viktiga för den biologiska mångfalden på gårdsnivå.84 

 

Biologisk mångfald i åkerns ytterkanter 

Obesprutade åkerkanter är betydelsefulla för ett bevarande av mångfalden85. Åkerkanterna är 

ett viktigt habitat för jordbrukslandskapets vilda växt- och djurliv. Antalet, både sett till arter 

och individer, av fjärilar och andra leddjur är större i åkerkanter som är botaniskt rika. Det har 

visat sig att både fjärilar och humlor behöver många olika typer av växter för överlevnad och 

fortplantning. Vegetationen i åkerns utkanter kan även vara fördelaktig för grödan i form av 

vindskydd, ett hinder för jorderosion samt att den är habitat både för de insekter som 

pollinerar grödan och skadeinsekternas naturliga fiender.86  

 

Den ökade mängden insekter verkar även positivt som ökad födotillgång för andra djur som 

rapphöns.87 Det kan också tänkas att skadeinsekter missgynnas på ytterligare ett sätt tack vare 

                                            
82 Waldhardt, Simmering & Albrecht, (2003) 
83 Kirchmann & Thorvaldsson, (1999) 
84 Weibull & Östman, (2002) 
85 de Snoo, (1997), sid. 223 
86 Kleijn & Verbeek, (2000), sid. 257 
87 Karlsson, (1993) 
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de blommande växterna i kanten på åkern. Bland många av de parasiter som drabbar skade-

insekterna lever de vuxna individerna av nektar. Ett stort antal parasiter och blommande ogräs 

kan då vara en fördel för grödan genom minskad skadeverkan av insekter.88  

 

Den biologiska mångfalden i och kring fältkanterna är ganska känslig för yttre påverkan även 

då dessa inte direkt besprutas. Det kan vara störande om plöjningen sker nära och dessutom 

kan stallgödsel, konstgödsel eller herbicider råka spridas dit med vind eller vatten.89  

 

Obesprutade fältkanter är dock inte alltid lämpligt, i vissa fall till och med direkt olämpligt, 

sett ur ekonomisk synvinkel för lantbrukaren. Egenskaper hos den enskilda åkern som talar 

emot anläggandet av obesprutade fältkanter just där kan vara jordarten eller ogräsfloran. 

Mulljord är olämplig, och troligtvis även lättare fastmarksjordar om dessa har mycket ogräs 

från början. Förekomst av konkurrenskraftiga annuella ogräs eller fleråriga ogräs90 Om dessa 

arter även finns i det övriga fältet har dock en obesprutad kant inte så stor betydelse för 

fröspridning. Då kanten däremot innehåller svårbekämpade arter som inte finns i resten av 

åkern kan dessa utgöra besvärliga spridningshärdar. Problemet kan lösas, eller minskas, 

genom att kantzonerna slås ett par gånger under säsongen.91 Anläggande av obesprutade fält-

kanter medför oavsett ogräsflora, risken att sjukdomar och skadegörare får större livsutrymme 

och kan sprida sig in i fältet92. 

  

Den minskade mångfalden 

Sett till den globala mångfalden var år 1997 var åttonde växtart hotad mot utrotning. Mer än 

90 % av dessa var endemiska för ett land.93  

 

Det har tidigare i uppsatsen konstaterats att ängar och hagar är mycket artrika och därför 

vikiga för jordbrukslandskapets biologiska mångfald. Arealen av ängs- och hagmarker har i 

Sverige halverats sedan mitten av 1950-talet.94 

                                            
88 Kleijn & Verbeek, (2000), sid. 257 
89 Kleijn &Verbeek, (2000), sid. 257 
90 Fogelfors & Mannerstedt, (1995) 
91 Lundkvist & Fogelfors, (1999), sid. 249 
92 Karlsson, (1993), sid. 40 
93 Tuxill, (1999), sid. 123 
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Undersökningar från flera länder visar att jordbruk med hög intensitet minskar mångfalden 

bland åkerogräset. Experimentella studier visar att de mer konkreta orsakerna till denna 

minskning av antalet arter är stor tillförsel av kväve, en ensidig växtföljd samt användning av 

herbicider95 96. 97 Växtföljder med relativt lite vall verkar också negativt på mångfalden av 

åkerogräs98.  

 

Herbicider som metod för ogräsbekämpning   

Bekämpningsmedel (pesticider) är ett samlingsnamn för ogräsmedel (herbicider), insekts-

medel (insekticider) och svampmedel (fungicider)99. Det finns idag ca 140 verksamma 

substanser av kemiska bekämpningsmedel100.  

 

Herbicider kan vara selektiva vilket innebär att de verkar mot endast ett par arter, eller icke 

selektiva totalbekämpningsmedel som verkar mot nästan all vegetation101.  

 

Många anser att den franske botanisten Millardet redan i slutet av 1800-talet var den som lade 

grunden för användandet av kemiska växtskyddsmedel, däribland ogräsmedel. En upptäckt 

som gjordes under 1930-talet och lade grunden till dagens kemiska ogräsbekämpning var att 

vissa växter innehåller tillväxtreglerande ämnen och att vissa syntetiskt framställda ämnen 

hade liknande effekt. Dessa ämnen hade dessutom större effekt på tvåhjärtbladiga växter än 

på enhjärtbladiga. Eftersom många ogräs är tvåhjärtbladiga och alla sädesslag är enhjärt-

bladiga verkade dessa ämnen mer negativt på ogräset än på grödan.102 

 

Även i ett jordbruk som använder sig av bekämpningsmedel kan spridningen av dessa 

minskas eller uteslutas om mängden ogräs konstateras vara liten103. Detta synsätt anammas av 

den konventionella lantbrukaren i min studie. Han utför visserligen inte noggranna 

                                                                                                                                        
94 Strese, (2000), sid. 1 
95 Hyvönen & Salonen, (2001), sid. 73 
96 Kvarnbäck, (2002), sid. 2 
97 Hyvönen & Salonen, (2001), sid. 73 
98 Kvarnbäck, (2002), sid. 2 
99 Kvarnbäck, (2002), sid. 19 
100 Fogelfors, Wivstad & Torstensson, (2003), sid. 53 
101 Nationalencyklopedin, (1996) 
102 Berglund & Johansson, (1982), sid. 113 f 
103 Gerowitt, (2003), sid. 6 
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inventeringar varje år, men han anpassar mängden herbicider efter hur mycket ogräs som 

växer på åkern vid besprutningstillfället104. 

 

Ogräs som utvecklar resistens mot herbicider 

Under de senaste 15 åren har problemen med resistenta ogräsarter ökat. Innan dessa problem 

uppstod hade marknaden inget uttalat behov av att utveckla andra ogräsbekämpningsåtgärder. 

(Bortsett från de odlingsinriktningar som i sin produktion förbjudit syntetiska herbicider, 

författarens not.) Men nu när fler ogräsarter blir resistenta mot befintliga herbicider uppstår ett 

stort behov av alternativ. Dels utvecklas nya herbicider, men i framtiden behövs även andra 

sätt att minska ogräsen. I Australien uppstod problem då ett mycket vanligt förekommande 

ogräs blev resistent mot marknadens alla selektiva herbicider. Lantbrukarna tvingades 

tillämpa andra metoder i form av en lämplig växtföljd där markerna även används som 

betesmark, variation av både såtidpunkt och utsädesmängd samt rensning av ogräsfrön från 

den skördade spannmålen. Åtgärder kompletteras dock ofta med användning av icke selektiva 

herbicider när så är möjligt i växtföljden.105 

 

Även svensk forskning är inne på detta spår – att kombinera flera olika åtgärder i kampen mot 

ogräset för att motverka herbicidresistens. Lantbrukaren ska på sikt kunna använda sig av 

herbicidvalsnycklar – något som är under utveckling vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Dessa 

nycklar är tänkta att visa vilken verkningsmekanism ett visst preparat har. På så vis kan 

lantbrukaren växla mellan herbicider med olika verkningsmekanismer. Ogräsen har svårare att 

bli resistenta då samma preparat inte används flera år i rad.106  

 

Några forskare från Australien och Storbritannien beskriver användningen av herbicider som 

helt nödvändig inom jordbruket. I likhet med resonemanget ovan håller de med om att det 

dessutom är nödvändigt med andra typer av ogräsbekämpning, men mest för att motverka att 

ogräsen blir resistenta mot de herbicider som finns och används. Dessa forskare framhåller 

också vikten av att ta fram och använda genmodifierad säd som är motståndskraftig mot 

                                            
104 Lantbrukaren Anders Odelström, muntlig kommunikation 
105 Powles, Preston, Bryan & Jutsum, (1997), sid 82-83 
106 Arvidsson, Fogelfors & Fogelfors, (1999), sid. 4 
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herbicider.107 Av de egenskaper som tillförts växter med hjälp av genteknik är mer än 75 % 

herbicidtålighet108.  

 

En liten blick in i diskussionen kring genmodifierade grödor 

Forskningen är klart oense i huruvida genmanipulerade grödor är mestadels till skada eller 

nytta. Det skulle kunna innebära att lantbruket behövde använda mindre mängder herbicider 

och andra bekämpningsmedel. Höstplöjningen skulle kunna avvaras eftersom besprutning 

kunde ske samtidigt med sådden. En utebliven höstplöjning betyder minskad jordpackning, 

mindre användning av drivmedel till traktorn, mindre kväveläckage och mindre jorderosion. 

På så sätt skulle odlandet av genmodifierade grödor betyda positiva förändringar av 

jordbrukets miljöpåverkan.109  

 

Herbicidtåliga grödor skulle däremot innebära en effektivare ogräsbekämpning vid herbicid-

användning och den biologiska mångfalden skulle minska. Vad vi dessutom inte vet 

effekterna av än, är om genmodifieringen sprids till de vilda växter som är nära släkt med 

grödan. Vanligt förekommande grödor som raps, havre, betor och vallgräs har nära släktingar 

i den vilda floran. Herbicidtåliga grödor skulle till och med kunna leda till ökad användning 

av herbicider. En anledning kan vara det som nämndes nyss, nämligen att ogräsen fått en viss 

herbicidtålighet även de. Det kan även komma upp spillplantor av de genmodifierade 

grödorna i efterkommande odling och då är de herbicidtåliga plantorna plötsligt ogräs som ska 

bekämpas.110 Än så länge är det mycket antaganden kring detta med genmodifierade grödor. 

Viktigt är att tänkbara fördelar och nackdelar noggrant vägs mot varandra innan beslut fattas 

kring odlandet av dessa grödor.111 

 

                                            
107 Powles, Preston, Bryan & Jutsum, (1997) 
108 Nyman, (2003), sid. 35 
109 Nyman, (2003), sid. 41-43 
110 Fogelfors & Hansson, (2003), sid. 52-53. 
111 Johansson, (red), (2003) 



Biologisk mångfald bland åkerogräsen. En fältstudie av två åkrar – en konventionellt odlad och en ekologiskt odlad. 

 26 

Förslag till alternativa ogräsbekämpningsåtgärder 

Vad som är viktigt att ta i beaktning vid diskussion kring och användandet av alternativa 

ogräsbekämpningsåtgärder är att olika åtgärder och olika metoder fungerar olika väl på olika 

platser, på olika jordar och i olika klimat112. Eftersom olika typer av grödor har skilda 

växtsätt, gällande bland annat utseende och årstid, är även valet av gröda mycket styrande för 

valet av ogräsåtgärd. Det finns en mängd olika grödor att odla och det finns en mängd olika 

ogräsåtgärder att vidta.113 En tillfredsställande kontroll av ogräset uppnås bäst om problemet 

attackeras på flera sätt, att flera olika metoder används114. Nedan följer först en översikt över 

vilka typer av så kallade alternativa ogräsbekämpningsåtgärder, det vill säga andra än 

syntetiska preparat, som används idag. Därefter beskrivs ett axplock av de olika metoderna 

lite närmare. 

 

Olika typer av alternativa åtgärder 

De metoder med vilka ogräs kan bekämpas eller kontrolleras, skulle kunna delas in enligt 

följande115: 

 Biologiska metoder 

 Mekaniska metoder  

 Termiska metoder  

 Övriga metoder 

 

Biologiska metoder 

Allelopati 

Vissa växter avger kemiska ämnen som hindrar eller har en negativ påverkan på andra växters 

utveckling, detta kallas allelopati. Oftast är det ett begränsat antal arter som påverkas av ett 

speciellt kemiskt ämne vilket betyder att denna metod har en viss selektivitet som ogräs-

bekämpning.116 

 

                                            
112 Waldhardt, Simmering & Albrecht, (2003) 
113 Lundkvist & Fogelfors, (1999) 
114 Conacher & Conacher, (1998), sid. 163 
115 Lundkvist & Fogelfors, (1999) 
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Mellangröda 

Att odla en mellangröda innebär att ytterligare en gröda utöver huvudgrödan odlas under 

odlingsåret. Antingen sås mellangrödan in i huvudgrödan redan på våren, eller också sås den 

efter en tidig skörd av exempelvis stråsäd.117 Mellangrödor har oftast godast effekt på 

annuella ogräs118. 

 

Ett försök med insådd av olika mellangrödor, där de såddes efter tidig skörd av huvudgrödan, 

visade att det är viktigt att mellangrödan har ett effektivt kväveupptag under hösten samt en 

stor biomassatillväxt. Det är även lämpligt att ogräsharva innan radsådd av mellangrödorna 

för att dessa ska få en litet försprång i sin tillväxt gentemot ogräset. Mellangrödornas tillväxt, 

framför allt i början, är viktig för att de ska kunna konkurrera med ogräset på ett framgångs-

rikt sätt.119 En insådd mellangröda fungerar dessutom som fånggröda för kväve120. 

 

Betande djur 

Eftersom olika djurslag föredrar olika växter och olika växtdelar samt har olika betnings-

teknik, är det bra om ogräsfloran kan få avgöra vilket djurslag som ska användas. Ett 

alternativ är att två eller flera djurslag går tillsammans 121. Får eller nöt kan med fördel beta på 

stubbåkrar122. Ett försök utfört i Sverige där grisar fick beta i tre månader med start efter 

höskörden visade kraftiga minskningar av kvickrot och perenna örtogräs då grisarna var 

tillräckligt många. Varje hage i undersökningen var 2000 m2. Enligt försöket var 8 grisar på 

den ytan tillräckligt, 5 stycken var för få.123 

 

Växtföljdsstrategi 

I det svenska klimatet är en växtföljd anpassad till gårdens behov och förutsättningar den 

viktigaste åtgärden för att få ett fungerande odlingssystem. Hänsyn bör även tas till den 

enskilda åkerns jordart.124 Växtföljden kan förhindra en kraftig förökning av ogräs. Olika 

                                                                                                                                        
116 Lundkvist & Fogelfors, (1999), sid. 133-134 
117 Granstedt, (1998), sid. 69 
118 Lundkvist & Fogelfors, (1999), sid. 135 
119 Hjellström, (2001), sid. 21 f 
120 Granstedt, (1998), sid. 88 
121 Lundkvist & Fogelfors, (1999), sid. 138 
122 Arvidsson, Fogelfors & Fogelfors, (1999), sid. 4 
123 Fogelfors & Naess, (1993), sid. 117-118 
124 Lundkvist & Fogelfors, (1999), sid. 104-106 
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ogräs trivs bäst i olika typer av grödor och genom att ändra gröda från år till år missgynnas 

ogräsen. De olika grödorna är med fördel följande125: 

 vårsådd gröda 

 höstsådd gröda 

 flerårig vall 

 radhackad gröda eller att lägga marken i träda 

 

Växtföljden bör planeras så att samma sorts gröda inte används två år i rad126. Träda har bäst 

effekt mot perenner, men även annueller påverkas127. Ärt- och baljväxter konkurrerar också 

bra med annuella ogräs128. 

 

Biologiska bekämpningsmedel 

Biologiska bekämpningsmedel kan bestå av feromoner, naturliga fiender eller mikrober – 

exempelvis bakterier. Förutom de syntetiska herbicider som finns på marknaden, är även ett 

mindre antal biologiska herbicider framtagna. Än så länge är antalet inte stort. År 1999 var ca 

30 biologiska herbicider kända, att jämföra med de tiotusentals biologiska produkter som 

används i läkemedelsindustrin. De herbicider som finns på marknaden idag har en del 

tillkortakommanden jämfört med de syntetiska. De har ofta kortare aktiv verkningstid på fältet 

och kortare hållbarheten vid lagring. Vissa är relativt dyra och användningen av dem kräver 

goda kunskaper om hur de fungerar och när de ska användas för bästa resultat.129 

 

Mekaniska metoder 

Ogräsharvning 

Att ogräsharva före radsådd påverkar ogräset negativt130. Denna metod används kanske 

framför allt i ekologisk odling, både för höstsådda och vårsådda grödor. Harvningen kan 

genomföras direkt efter vältning efter sådd samt knappt en vecka efter sådd. Vid dessa två 

tillfällen är det viktigt att endast ytan skrapas så att de sådda fröna blir opåverkade. Ett annat 

lämpligt tillfälle är vid två-trebladsstadiet då säden är ca 10-12 cm hög. Ogräsharvning 

                                            
125 Granstedt, (1998), sid. 84-85 
126 Arvidsson, Fogelfors & Fogelfors, (1999), sid. 4 
127 Lundkvist & Fogelfors, (1999), sid. 249 
128 van Elsen, (1999), sid. 105 
129 Marrone, (1999), sid. 149-150 
130 Hjellström, (2001), sid. 15 



Biologisk mångfald bland åkerogräsen. En fältstudie av två åkrar – en konventionellt odlad och en ekologiskt odlad. 

 29 

fungerar bäst på lättare jordar eftersom där inte bildas så mycket massiva jordkockor som kan 

lägga sig över grödan och kväva den.131 

 

Helsädesensilering 

Helsädesensilering innebär att hela plantan skördas någon gång mellan axgång och nästan 

fullmognad. Det innebär en tidigare skörd än vid användning av skördetröska eftersom den 

tröskning sker då säden är fullmogen. Fröogräs missgynnas av en tidigare skörd eftersom de 

då får minskad tid att släppa sina frön. Helsädesensilering kan med fördel användas vid foder-

produktion till ungdjur och lågmjölkande kor samt eventuellt andra djurslag som får och häst. 

Skördemetoden bör dock bara användas då örtogräset utgör max 20 % av ensilaget. Upp till 

den nivån kan foderkvaliteten fortfarande anses vara god.132 

 

Att klippa av ogräsen 

Många ogräs sprider sig genom frön. Genom att klippa av ogräsen innan fröna mognat 

förhindras ogräsets spridning. En klippning försämrar även ogräsets konkurrenskraft eftersom 

plantan försvagas. Likväl som att klippa av det ogräs som växer i åkern kan det vara lämpligt 

att putsa betesfållorna i samma syften.133 134 

 

Termiska metoder 

Bränning av särskilt ogräsdrabbade ytor 

Finns det fläckar med resistenta arter, eller biotyper inom en art, kan dessa fläckar brännas då 

stubben är kvar135. 

 

Frysning 

De delar av växten som är ovan jord kyls ned med hjälp av flytande kväve eller kolsyresnö. 

Cellmembranen förstörs av metoden, men det är stor skillnad i känslighet, och därmed effekt, 

hos olika arter.136 

 

                                            
131 Granstedt, (1998), sid. 85-86 
132 Fogelfors & Hansson, (1998), sid. 2 
133 Granstedt, (1998), sid. 88 
134 Lundkvist & Fogelfors, (1999), sid. 155 
135 Arvidsson, Fogelfors & Fogelfors, (1999), sid. 4 
136 Lundkvist & Fogelfors, (1999), sid. 215 
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Övriga metoder 

Betydelsen av ett väl utfört förarbete, sådd och gödsling 

Under ”Allmänt om ogräs” nämns att ogräset behöver etablera sig väl innan den odlade 

grödan börjar växa. Detta gäller även omvänt. För att den odlade grödan ska kunna hävda sig 

mot ogräset är det viktigt att den får så liten konkurrens som möjligt efter sådd. Därför är det 

viktigt att få frön förs tillbaka till åkern med utsäde eller gödsel.137 138 När åkern förbereds för 

sådd är det bra om såbotten är fuktig medan ytstrukturen är torrare då detta ger grödan ett bra 

försprång. Stallgödsel bör ha komposterats och flytgödsel luftats innan den sprids över åkern 

eftersom ogräsfröna skadas av dessa åtgärder. I komposten förstörs grobarheten på grund av 

den höga temperaturen.139 

 

Ökad utsädesmängd 

En ökad utsädesmängd ger ofta grödan ett bättre försprång gentemot ogräsen140. En svensk 

studie visade att ökad utsädesmängd i vårsäd minskar ogräsmängden. Då planttätheten ökar 

minskar tillgången på vatten, ljus och näring för plantorna. Det drabbar både ogräset och 

säden, men hos säden kompenseras denna minskade produktion per planta av det ökade plant-

antalet. Skörden av stråsäd ökar till en början kraftigt med ökad utsädesmängd och sedan allt 

långsammare för att sedan avta vid en viss nivå. Studien gav inget entydigt resultat över hur 

mycket utsädesmängden ska ökas, olika år gav olika resultat.141  

 

Att skörda på lämpligt sätt 

En tidig skörd minskar mängden ogräsfrön som blir kvar på fältet eftersom ogräsen får kortare 

tid att släppa sina frön142 143. Stubbhöjden bör varieras beroende på vilka ogräsarter som är 

mest problematiska eftersom olika arter gynnas respektive missgynnas av olika stubbhöjd144. 

 

 

 

                                            
137 Granstedt, (1998), sid. 88 
138 Lundkvist & Fogelfors, (1999), sid. 108-110 
139 Granstedt, (1998), sid. 88 
140 Granstedt, (1998), sid. 85 
141 Andersson, (1988) 
142 Granstedt, (1998), sid. 88 
143 Fogelfors & Hansson, (1998) 
144 Fogelfors & Hansson, (1998) 
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Vad har tidigare forskning visat? 

Ogräs och ogräsbekämpning i allmänhet 

Det kan finnas mycket rikligt av ett fåtal ogräsarter även om åkern innehåller många andra145. 

En engelsk studie gjord på 32 gårdar fick resultatet att den vanligaste arten för en enskild åker 

kunde utgöra mellan 18 % och 74 % av det totala antalet ogräsplantor på den åkern146. 

 

En svensk studie som utförts på en mängd åkrar mellan Värmland och Skåne, och då även 

Södermanland, visar vilka ogräs som är de vanligaste under olika odlingsförutsättningar. I 

vårsäd var dessa tio arter de allra vanligaste147: 

1) svinmålla 

2) våtarv 

3) dån 

4) åkerviol 

5) åkerbinda 

6) åkerförgätmigej 

7) plister 

8) jordrök 

9) pilört 

10) baldersbrå. 

 

För att ogräset ska få en bra tillväxt och kunna konkurrera behöver det gärna ett litet försprång 

under våren innan den odlade grödan börjar växa. Det försprånget begränsas naturligtvis då 

näringstillgången är liten. I den ekologiska odlingen används inget handelsgödsel, varför 

tillgången på växttillgänglig näring i allmänhet är sämre på våren jämfört med den konven-

tionella odlingen. Med andra ord finns det faktorer som talar för att ogräsen gynnas mer av 

konventionell odling än ekologisk odling.148  

 

                                            
145 Derksen, Thomas, Lafond, Loeppky & Swanton, (1994), sid. 311 
146 Chancellor, (1979), sid. 141 
147 Hallgren & Fogelfors, (1995), sid. 93 
148 Granstedt, (1998), sid. 85 
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Andra studier visar däremot att antalet arter och plantor visserligen ökat, men att ogräs-

biomassan inte ökat vid omläggning från konventionellt till ekologiskt jordbruk. Anledningen 

är ofta att flera arter tillkommer som gynnas av en lägre kvävetillgång. Dessa arter är oftast 

mindre och med lägre biomassa. Ogräsproblemet, det vill säga minskad skörd, är därmed inte 

givet bara för att antalet ogräsplantor ökar.149 

 

Vissa arter är mindre känsliga för herbicider och kan nästan beskrivas som gynnade av viss 

besprutning, om besprutningen tar hårt på de andra arter som står för den största 

konkurrensen. Därför ger olika typer av bekämpningsmedel upphov till dominans av olika 

ogräsarter.150 

 

En svensk studie jämförde olika skördetidpunkter och stubbhöjder och hur detta påverkade 

ogräsfloran. Det visade sig att olika ogräsarter gynnades eller missgynnades av olika skörde-

förhållanden. Svinmålla och pilört ökade av sen skörd och hög stubbhöjd. Våtarv gynnades 

tvärtom av tidig skörd och låg stubbhöjd. Med sen skörd menas i studien då säden var full-

mogen, tidig skörd innebar i extremfallet att säden var mjölkmogen vilket den är ungefär fyra 

veckor efter axgång.151 

 

En annan svensk studie påpekar med sitt resultat att det är viktigt att utgå från vilken ogräs-

flora som finns på åkern när valet av åtgärd för ogräsbekämpning görs. Det kan vara så att 

vissa arter påverkas negativt av en viss bearbetning medan andra arter gynnas. Exempelvis så 

hämmas kvickrot av stubbearbetning medan åkermolke gynnas av samma metod.152  

 

Svinmållans frön tillhör dem som bäst klarar av ensilering, att passera genom matspjälknings-

kanalen på djuren som äter spannmålet eller vallfodret samt gödselhantering och gödsel-

spridning153. 

 

                                            
149 Kvarnbäck, (2002), sid. 19 
150 Chancellor, (1979), sid. 143 
151 Fogelfors & Hansson, (1998), sid. 3 
152 Fogelfors & Boström, (1998), sid. 2 
153 Lundkvist & Fogelfors, (1999), sid. 218-219 
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Fokusering på de arter som hittades i fältstudien 

Ogräs som blivit resistenta mot herbicider och som är särskilt intressanta i anslutning till 

uppsatsens fältstudie är våtarv och åkertistel.154 Som särskilt konkurrenskraftiga och 

svårbekämpade räknas baldersbrå, dån, pilört, plister, snärjmåra, raps, svinmålla, åkerbinda 

och åkerviol155. Släktet Chenopodiaceae, där vi hittar svinmållan, är tvärtom känsligt för 

herbicider156. 

 

Nämnt under ”Betande djur” är att tillräckligt många grisar som betar har god effekt på 

kvickrot och perenna örtogräs. 

 

En svensk studie från 2000 konstaterar att penningört, lomme, åkertistel och åkermolke är 

vanligare i ekologiska odlingar. Dån, harkål och raps är däremot vanligare i konventionella 

odlingar.157 En finsk studie från 2001 fick som resultat att perenner som kvickrot, åkermolke 

och åkertistel ofta förekommer i högre grad i ekologiska åkrar158. 

 

Skillnader mellan åkerns kanter och mitt 

Skillnaden mellan antalet arter som växer längs åkerkanten är inte så stor vid jämförelser 

mellan ekologisk och konventionell odling. Detta visar två studier varav den ena är gjord på 

gårdar som varit ekologiska i tio år.  I ekologiska åkrar växer däremot ungefär samma arter 

mot mitten av fältet som utåt kanterna. I konventionella åkrar är skillnaderna större. Här växer 

ett fåtal arter i mitten av fältet.159 160 Andelen perenna arter är högre mot åkerkanten.161 162 

Finns det perenna arter även mot mitten av fältet är orsaken ofta den att det ingår vall i växt-

följden.163  

 

                                            
154 Arvidsson, Fogelfors & Fogelfors, (1999), sid. 4 
155 Fogelfors & Mannerstedt, (1995), sid. 152 
156 Hald, (1999), sid. 313 
157 Rydberg & Milberg, (2000), sid. 181-183 
158 Salonen, Hyvönen & Jalli, (2001), sid. 354 
159 van Elsen, (1999), sid. 104  
160 Hald, (1999), sid. 312 
161 van Elsen, (1999), sid. 104 
162 Kleijn & Verbeek, (2000), sid. 262 
163 van Elsen, (1999), sid. 104 
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Under 1990-talets första år genomfördes en undersökning i Nederländerna där totalt 15 gårdar 

ingick. En del av åkrarna fick en 3-6 meter bred remsa lämnad obesprutad längs ett dike. 

Grödorna som odlades var sockerbetor, potatis och vintervete. Störst skillnader mellan 

obesprutade och besprutade fältkanter gällande ogräsets täckning av marken var det hos 

sockerbetorna. Minst skillnader uppvisade potatisen. Vid en kontroll av hur många arter som 

var rödlistade framkom att de obesprutade remsorna hade klart fler sådana arter. Det var dock 

stora skillnader från år till år.164  

 

Sommaren 1995 gjordes ytterligare en undersökning i Nederländerna angående fältkanter. 

Antalet arter minskade här med ökad tillförsel av kväve och fosfor. Inom dessa fältkanter 

visade det sig att området nära resten av åkern, nära grödan, var antalet arter högre. Forskarna 

tror att denna högre produktivitet hos jorden beror på att de ogräs som växer mycket nära 

grödan tar del av gödslingen som sker där. De grödor som ingick i studien var potatis, socker-

betor och vintervete.165 

 

Mer ogräs leder till sämre skörd? 

Skörden av den odlade grödan blir ofta mindre om åkern innehåller mycket ogräs166. Att 

ogräset finns där är däremot inte liktydigt med att skörden försämras. Den holländska under-

sökningen visade att då marken till stor del täcks av ogräs så blir skörden naturligtvis sämre. 

Skörden av sockerbetorna i denna undersökning minskade i vissa fall med upp till 30 % vilket 

inte är ekonomiskt försvarbart även om kostnader för bekämpningsmedel ingår i beräkningen. 

Skörden av vintervetet minskade med 13 % vilket däremot i rapportern anses vägas upp av de 

uteblivna kostnaderna för bekämpningsmedel.167 

 

Försök med obesprutade fältkanter i Sverige resulterade i minskad skörd med i genomsnitt  

7 %, vilket åtminstone till stor del vägs upp av uteblivna kostnader för bekämpningsmedel 

och arbete. Skillnaderna var dock stora mellan olika åkrar och även olika år.168 

 

                                            
164 de Snoo, (1997), sid. 225-228 
165 Kleijn & Verbeek, (2000), sid. 257 
166 Hald, (1999), sid. 313 f 
167 de Snoo, (1997), sid. 229-230 
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Att antalet arter ökar vid en omläggning från konventionellt till ekologiskt bruk måste inte 

betyda att biomassan ogräs ökar. Orsaken är ofta att de arter som gynnas av att kväve-

tillgången minskar tenderar att vara mindre till storlek och ha en relativt låg biomassa.169 

 

Näringstillförsel till jorden och jordens egenskaper 

Kväverik gödning har visat sig minska antalet arter på åkern170. Detta kan kopplas ihop med 

resultatet i studien som nämns ovan. Minskad kvävetillförsel leder alltså ofta till ökad 

diversitet bland ogräsen, där arter gynnas som är relativt små med liten biomassa. 

 

En undersökning som pågick i 21 år i Centraleuropa visade att mark-pH var något högre i 

ekologiska odlingar171. 

 

Grovkorniga jordar visade sig innehålla fler ogräsfrön än leriga jordar enligt en tysk studie172. 

 

Ekologiskt eller konventionellt 

Många studier visar betydande skillnader i antalet ogräsarter i ekologiska jämfört med 

konventionella odlingar där de ekologiska innehåller fler, eller många fler, arter 173 174 175 176 
177.  

 

Två tyska studier visar att vissa ovanliga178 eller till och med i Tyskland rödlistade179, arter 

hittas då och då i ekologiska fält men mycket sällan eller aldrig i konventionella fält.  

 

                                                                                                                                        
168 Fogelfors & Mannerstedt, (1995), sid. 150 
169 Kvarnbäck, (2002), sid. 19 
170 Givnish, (1994), sid. 114 
171 Mäder, Flieβbach, Dubios, Gunst, Fried & Niggli, (2002), sid. 1694 
172 Albrecht & Sommer, (1998), sid. 282. 
173 Hald, (1999), sid. 311 
174 Moreby, Aebischer, Southway & Sotherton, (1994), sid. 17 
175 van Elsen, (1999) 
176 Granqvist, (1999), sid. 10-11 
177 Salonen, Hyvönen & Jalli, (2001), sid. 356 
178 Albrecht & Sommer, (1998), sid. 286 
179 van Elsen, (1999), sid. 104 
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En dansk undersökning jämför skillnaden mellan ekologiska och konventionella åkrar 

angående antalet arter samt arternas densitet under våren – innan besprutning – och på 

sommaren när besprutning har skett på de konventionella åkrarna. Undersökningen visar att 

det är relativt små skillnader mellan ekologiska åkrar under våren och samma åkrar under 

sommaren. De konventionella åkrarna var relativt lika varandra under våren då de innehöll 

ungefär hälften så många arter som de ekologiska. Skillnaderna ökar betydligt mellan 

konventionella åkrar under sommaren, vilket leder till hypotesen att herbicider kan påverka 

olika fält på väldigt olika sätt. I snitt innehöll dessa åkrar en tredjedel så många arter som de 

ekologiska.180  

 

Alla undersökningar visar inte att antalet ogräsarter minskar då herbicider används på fältet. 

En kanadensisk studie som pågick i fem år visade att densiteten ogräs minskade men att 

antalet arter var nästan oförändrat. Undersökningen gällde dock inte en omställning från 

konventionellt till ekologiskt, heller inte en jämförelse mellan herbicidpåverkade fält och fält 

som inte besprutats. Det som jämfördes var antalet arter innan och efter besprutning.181  

 

En mångfald av arter som är högväxande och blommande återfinns även de i högre grad i 

åkrar som odlas ekologiskt jämfört med de konventionella. Fördelen med dessa arter är att de 

utgör en ganska lättillgänglig föda för leddjur, men de är även vackra att se på.182 

 

Konventionell odling anses påverka livsmiljön negativt för många arter i flora och fauna. 

Detta beroende delvis på användningen av bekämpningsmedel, både herbicider, insekticider 

och fungicider men även den förenklade växtföljden och användningen av konstgödsel spelar 

viktiga roller i påverkan på naturen.183 184 

 

                                            
180 Hald, (1999), sid. 313 
181 Derksen, Thomas, Lafond, Loeppky & Swanton, (1994), sid. 311 
182 Hald, (1999), sid. 313 
183 Hansen, Fjelstedt, Alrøe, Steen Kristensen, (2000), sid 18 
184 Weibull & Östman, (2002), sid. 2 
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Herbicider… 

Användning av bekämpningsmedel innebär att de sprids till andra miljöer än åkern som 

besprutats. Medlet kan vid besprutningstillfället spridas med vinden till närliggande 

områden.185 186 Läckage kan även orsaka att spridning sker till både yt- och grundvatten187 188. 

 

Syntetiska bekämpningsmedel kan påverka både direkt och indirekt på flora och fauna i och 

kring åkern. Den direkta, negativa, påverkan kan röra känsliga grödor, pollinerande insekter, 

fisk i vattendrag och organismer i marken. Indirekt kan djur påverkas som exempelvis har de 

pollinerande insekterna som föda.189 Denna indirekta påverkan anses vara mer omfattande än 

den direkta, då exempelvis fågellivet har reducerats kraftigt de sista 30 åren190. 

 

En sexårig undersökning i Finland visade att användningen av herbicider påverkar samman-

sättningen och mångfalden av ogräsarter mer än tillförsel av kväve via gödsling. I under-

sökningen användes konstgödsel och herbicider i den konventionella odlingen. Endast 

stallgödsel användes i vad författarna kallar low-input som i det närmaste kan likställas vad 

svenskarna kallar ekologisk odling.191 

 

Långvarig användning av herbicider minskar antalet ogräsarter i åkern. Artsammansättningen 

påverkas dessutom på ytterligare ett sätt eftersom olika ogräsarter är olika känsliga för 

herbicider. Örtogräs är i allmänhet känsliga för herbicider och minskar vid besprutning.192 193 

Flera gräsarter påverkas inte i samma utsträckning. Dels är de själva inte så känsliga för 

många av de herbicider som används och dels minskar konkurrensen av andra ogräs. Dessa 

faktorer kan i själva verket öka gräsens plantantal och i vissa fall även antalet arter.194 

Herbicider har i allmänhet stor inverkan på både artantal och mängden ogräs även vid låga 

doser.195   

                                            
185 Kirchmann & Thorvaldsson, (1999) 
186 Fogelfors & Mannerstedt, (1995), sid. 148 
187 Kirchmann & Thorvaldsson, (1999) 
188 Fogelfors, Wivstad & Torstensson, (2003), sid. 55 
189 Strese, (2000), sid. 22 
190 Fogelfors, Wivstad & Torstensson, (2003), sid. 56-57 
191 Hyvönen & Salonen, (2001) 
192 Hyvönen & Salonen, (2001) 
193 Arvidsson, Fogelfors & Fogelfors, (1999) 
194 Hyvönen & Salonen, (2001) 
195 Fogelfors & Boström, (1998), sid. 2 
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Rester av bekämpningsmedel har återfunnits i vattendrag i jordbruksområden trots att de 

medel som används i Sverige idag har krav på sig att vara lättnedbrytbara. Halterna som 

uppmätts i vattendragen är i allmänhet låga.196 En orsak till att medlen når ytvattnet är 

avrinning och problemet ökar vid regn eller bevattning. Även bekämpningsmedel som sprids 

med vinden vid besprutning och allmän oförsiktighet vid hantering av preparaten kan vara 

betydelsefulla faktorer. En svensk undersökning tog prover i ett vattendrag under flera år och 

fann rester av 38 bekämpningsmedel varav 30 var herbicider. Det visade sig att mängderna av 

de olika preparaten var högre under den period som omkringliggande åkrar besprutades samt 

en tid därefter. Vissa bekämpningsmedel fanns kvar i vattendraget flera månader, i några fall 

ett år, efter besprutningstillfället. För de flesta preparat gällde att en ökad spridningsmängd 

gav ökad förekomst i vattendraget. 197 

 

Naturvårdsverket har utformat föreskrifter som säger att kemiska bekämpningsmedel ska 

spridas så att kvaliteten i yt- och grundvatten inte försämras. Jordbrukaren måste vidta 

åtgärder som hindrar att medlen sprids till områden utanför åkern.198 

 

Enligt en dansk undersökning kan användningen av bekämpningsmedel i lantbruket ha 

försämrat kvaliteten hos grundvattnet199.  

 

Det har även hittats rester av bekämpningsmedel i livsmedel producerade av jordbruket. De 

uppmätta halterna har varit låga och ger, enligt de flesta forskare, inga belägg för att vara 

hälsofarliga.200 201 Vissa kemikalier liknar dock hormonet östrogen och skulle kunna störa 

reproduktionen hos människor och djur202. Däremot är det fortfarande oklart vilka de lång-

siktiga ekologiska effekterna blir203. 

 

En artikel som i sin litteraturgenomgång koncentrerar sig på Australien men även innehåller 

forskningsresultat från övriga världen konstaterar att det finns flera miljömässigt positiva 

                                            
196 Fogelfors, Wivstad & Torstensson, (2003), sid. 54-55 
197 Kreuger, (1998) 
198 Strese, (2000), sid. 22 
199 Hansen, Fjelstedt Alrøe, Steen Kristensen, (2000), sid 12 
200 Eknert, (1998), sid. 71 
201 Fogelfors, Wivstad & Torstensson, (2003), sid. 54-55 
202 Marrone, (1999), sid. 151 
203 Eknert, (1998), sid. 71 
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effekter med att inte använda sig av bekämpningsmedel eller konstgödsel. Förekomsten av 

nyttodjur i och kring åkern ökar, rester av bekämpningsmedel i jord, vatten, luft, mat, djur och 

människor minskar och kostnaden för kemiska tillsatser inom jordbruket minskar naturligt-

vis.204 Artikeln gör ingen segregering mellan herbicider, insekticider och konstgödsel. 

Effekterna rör en minskning eller uteslutning av alla dessa tre typer av kemiska tillsatser. 

 

Forskare som arbetar för den Kanadensiska regeringen har nyligen upptäckt att en giftig 

svamp förekommer oftare vid användandet av herbicider innehållande glyfosfat. Svampen är 

mycket vanlig även i Europa och förstör omkring en femtedel av veteskörden varje år. En 

förklaring är att glyfosfatet verkar positivt på svampens tillväxt, en annan är att svampen får 

mer dött växtmaterial att växa på vid användning av herbicider, även andra än glyfosfat.205 

 

…eller inte? 

Då herbiciderna utesluts måste andra åtgärder till, och även dessa kan ha negativa effekter på 

miljön och den biologiska mångfalden. Detta berördes även under ”En liten blick in i 

diskussionen kring genmodifierade grödor”. Att bespruta åkrarna med herbicider kräver 

drivmedel till traktorerna. Detsamma gäller också vid plöjning, harvning, användning av 

biologiska bekämpningsmedel och så vidare. Antalet gånger som åkern på något sätt måste 

behandlas kan öka då alternativa metoder används.206 

 

Som nämnt tidigare under ”Vad är biologisk mångfald och vad påverkas den av?” är en låg 

grad av markbearbetning positivt för en biologisk mångfald. Detta innebär alltså att harvning 

och plöjning har en negativ inverkan på mångfalden.207 

 

Ger ekologisk odling med automatik en större biologisk mångfald? 

En övergång från konventionellt till ekologiskt lantbruk måste inte betyda ökad mångfald på 

gården. Många studier visar att det omgivande landskapet har en mycket viktig inverkan på 

                                            
204 Conacher & Conacher, (1998), sid. 151 
205 Coghlan, (2003) 
206 Nyman, (2003), sid. 42-43 
207 Ahnström, (2002), sid. 17 
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omfattningen av en biologisk mångfald. Ett så kallat mosaikartat landskap, där det finns 

många olika biotoper väl blandade, verkar vara det mest gynnsamma för mångfalden av flora 

och fauna. Egenskaper hos det omgivande landskapet är ofta avgörande vid jämförelsen av 

hela gårdar, och har stor betydelse också för en enskild åker även om den i hög grad påverkas 

av andra faktorer som härrör till odlandet.208 

 

 

                                            
208 Weibull & Östman, (2002) 
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Metod för fältstudien 

Ogräsinventeringar utfördes på en konventionellt odlad åker och en ekologiskt odlad åker. 

Därmed kan en jämförelse göras gällande vad det finns för skillnader mellan den biologiska 

mångfalden bland åkerogräsen på åkrarna. Samtal med de bägge lantbrukarna har skett, vid 

besök på gårdarna och med telefonkontakt, för att få en bild av vilka ogräsbekämpnings-

åtgärder som skett på de inventerade åkrarna. Ogräsflorans sammansättning, vilka arter som 

växte på åkern och i vilken omfattning, användes som indikator till hur markens kemi ser ut i 

form av näringstillstånd och pH-värde. 

 

Val av gårdar och åkrar 

I avsnittet om vad som påverkar den biologiska mångfalden, konstaterades det att både geo-

grafiskt läge och klimat är viktiga faktorer. För att minimera dessa faktorers inverkan på mina 

resultat ligger de två gårdarna, och de två åkrarna, med endast ett par kilometers mellanrum. 

Det ger en god förutsättning för att väderlek och berggrund är lika varandra. Valet av gårdar 

hade som utgångspunkt att hitta en gård som odlat ekologiskt under minst två 

växtföljdsomlopp. Därefter söktes en närliggande konventionell gård som hade en åker som 

stämde överens gällande odlad gröda i år, odlad gröda föregående år, gödselmedel från 

samma djurslag samt lika jordtyp och markfuktighet.209 Jordarten är hos bägge åkrarna lättlera 

till mellanlera. Markfuktigheten är relativt lika. 

 

Eftersom grödan påverkar artsammansättningen hos ogräsen mer än vad odlingsmetoden gör, 

är det viktigt att båda åkrarna jag väljer att undersöka har samma gröda i år och året innan210. 

Grödan har en direkt inverkan på ogräsfloran i form av såtidpunkt samt grödans växtsätt och 

utvecklingsrytm. Olika grödor ger också ofta olika behov av gödsling, markbearbetning och 

på konventionella gårdar även herbicider. Dessa faktorer spelar naturligtvis en viktig roll 

gällande vilka ogräs som växer på åkern. På så vis har grödan även en indirekt inverkan på 

ogrässammansättningen.211 Bland de vanligaste vårsådda grödorna, är korn den som har störst 

ogräskonkurrerande förmåga vid normala förhållanden av utsädesmängd och närings-

                                            
209 Skriftlig kommunikation med handledaren Håkan Fogelfors 
210 Hyvönen & Salonen, (2001), sid. 79 
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tillgång212. På de bägge inventerade åkrarna odlades korn i år och havre året innan, det vill 

säga vårsäd bägge åren. 

 

Inventering  

Inventeringen av den konventionella åkern genomfördes 4/6 2003. Inventeringen skedde 20 

dagar efter sådd och innan besprutning. Den ekologiska åkern inventerades 12/6 2003, tre 

veckor efter sådd. Skillnader mellan olika odlingssystem syns tydligast mot mitten av ett 

fält213 varför fältlinjerna drogs rakt över fältet, från kant till kant. Särskilt konventionella 

odlingar kan ha stora skillnader i antalet arter längs åkerkanten jämfört med de inre delarna av 

fältet214. Beroende på åkrarnas storlek och utseende drogs tre respektive fem linjer. Linjerna 

drogs lite snett över fältet för att undvika att alla rutor hamnade i ett hjulspår där jorden är 

extra packad. Linjerna drogs ej parallellt med varandra utan mer slumpmässigt för att 

inventeringarna skulle ge en mer generell bild av åkrarnas ogräsflora. Linjernas riktning 

anpassades även efter lämpliga riktmärken i form av träd eller åkerholmar.  

 

Rutor om en kvadratmeter lades med ca 15 meters mellanrum, den första och den sista rutan i 

varje linje lades en meter från åkerns kant. Rutorna var lika stora på de bägge åkrarna för att 

underlätta jämförelser mellan resultaten. Det totala antalet rutor var i bägge åkrarna 54 

stycken och den inventerade ytan var därmed 54 m2 på varje åker Ogräsplantorna i rutorna 

artidentifierades med hjälp av floror och räknades. Antalet plantor av svinmålla är uppskattat 

vid de tillfällen det fanns fler än 40 plantor i rutan. Denna metod, att artidentifiera och räkna 

antalet plantor, kallas diskret metod och är den vanligaste215 och mest exakta för att se en arts 

betydelse eller omfattning i ett fält.216 

 

                                                                                                                                        
211 Lundkvist & Fogelfors, (1999) 
212 Lundkvist & Fogelfors, (1999), sid. 111 
213 van Elsen, (1999), sid. 104 
214 Hald, (1999), sid. 312 
215 Rew & Cousens, (2000), sid. 3 
216 Hald, (1999), sid. 313 
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Val av tidpunkt för inventering 

Inventeringen av den konventionella åkern skulle ske innan herbicidspridning för att få en mer 

generell bild av ogräsfloran på konventionella gårdar217. (Se även den danska undersökningen 

som nämns under rubriken ”Vad har tidigare forskning visat?”.)  Att inventera innan be-

sprutning visar även hur väl olika typer av ogräsbekämpningsåtgärder fungerar på lång sikt. 

Inga bekämpningsmedel ska ha spridits på åkern under våren eftersom dessa medel har en 

direkt inverkan och förstör den långsiktiga prognosen.218 Inventeringen är även lättast att 

genomföra då säden har 3-4 blad219. 

 

Närmare beskrivning av gårdarna 

Gårdarna ligger belägna i Södermanland, med ett par kilometers mellanrum. Den konventio-

nella gården har haft nästan samma odlingssätt i 40 år och den ekologiska gården har varit 

ekologisk i 17 år. 

 

Både den ekologiska och den konventionella gården använder sig av stallgödsel från nöt-

kreatur. Den konventionella gården kompletterar även med konstgödsel. Detta kan vara av 

mindre betydelse då andra faktorer som gårdens geografiska läge, gröda, odlingssystem och, 

kanske framför allt, användning av herbicider påverkar ogräsets artsammansättning i större 

utsträckning220. 

 

Tidpunkten för gödsling och plöjning skiljer sig åt. Den konventionella åkern gödslades med 

stallgödsel innan höstplöjningen 2002 och med konstgödsel i samband med sådden 2003. Den 

ekologiska åkern gödslades i stället i mitten av maj och plöjdes i slutet av maj 2003, dagen 

innan harvning och sådd. Anledningen till att lantbrukaren som har den ekologiska åkern 

gödslade på våren är att mineraliseringen av gödslet blir bättre anpassad till skördetidpunkten. 

På den konventionella åkern tjänar konstgödningen samma syfte. Den ekologiska åkern 

plöjdes dagen innan sådd vilket skapar goda förutsättningar för grödans tillväxt eftersom rot-

ogräsen förstörs. 

                                            
217 Hald, (1999), sid. 313 
218 Gerowitt, (2003), sid. 6 
219 Skriftlig kommunikation med handledaren Håkan Fogelfors 
220 Hyvönen & Salonen, (2001), sid. 80 
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Även tidpunkten för skörd 2002, samt då lämnad stubbhöjd, skiljer sig något åt mellan 

åkrarna. Den konventionella åkern skördades i början av augusti och stubbhöjden var 10 cm. 

Den ekologiska åkern skördades närmare slutet av augusti och stubbhöjden var 15-20 cm. 

Växtföljderna ser något olika ut på de två åkrarna. Den ekologiska åkern har de senaste fyra 

åren haft växtföljden vårsäd, tvåårs-vall och därefter havre, i år korn och planerna för nästa år 

är att odla ärtor. I slutet av tvåårs-vallen gick det grisar på åkern; mellan 30 och 40 stycken 

per ha. Den konventionella åkern däremot har en växtföljd som består av en treårs-vall följt av 

tre år med stråsäd.  

 

Syntetiska herbicider används på den konventionella åkern. Åkern som inventerades sprutades 

i slutet av maj med ett selektivt preparat valt efter åkerns ogräsflora. För två år sedan 

sprutades åkern med glyfosfat som är ett totalbekämpningsmedel. 

 

Hur pass typiska är då dessa gårdar när det gäller att vara just konventionell och ekologisk? 

Ja, några extremfall inom de bägge odlingsinriktningarna verkar de inte vara. Den ekologiska 

har visserligen en något mer varierad växtföljd, men har mindre vall än den konventionella. 

När det gäller gödsling så förlitar sig den konventionella inte enbart till konstgödsel utan 

använder det som komplement till stallgödsel. 

 

Jordmån, nederbörd etc. (naturlig påverkan på de bägge åkrarna) 

Bägge åkrarna har en något varierande jordmån där lättlera är den dominerande. Därutöver 

finns inslag av mellanlera och på den konventionella åkern även ett mindre område av mo 

som är en lättare, mer grovkornig, jordart. Eftersom åkrarna ligger med ett avstånd på endast 

ett par kilometer bör temperatur och nederbörd vara tämligen likvärdiga under året. 
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Resultat 

Vilka ogräs fanns och hur många? 

Den konventionella åkern 

Vid inventeringen hade spannmålen 4-5 blad. Dagen för inventeringen var solig med en 

temperatur på 27ºC mitt på dagen. Det hade gått knappt en vecka sedan sista regnet.  

 

I den konventionella åkern hittades 17 arter. Vilka arter som hittades redovisas i tabell 1. 

Ingen av dessa arter är rödlistade i Sverige221. 

Arter i den konventionella åkern  

Baldersbrå   

Groblad   

Hampdån  

Harkål   

Kvickrot  

Lomme  

Maskros  

Penningört  

Rödplister   

Matricaria  perforata 

Plantago major 

Galeopsis speciosa 

Lapsana communis 

Elytrigia repens 

Capsella bursa-pastoris 

Taraxacum vulgare  

Thlaspi arvense  

Lamium purpureum 

Snärjmåra 

Svinmålla 

Vitklöver 

Våtarv  

Åkerbinda 

Åkermolke 

Åkerspergel 

Åkertistel 

Galium aparine 

Chenopodium album 

Trifolium repens 

Stellaria media 

Fallopia convolvulus 

Sonchus arvensis 

Spergula arvensis 

Cirsium arvense 

Tabell 1. Arterna som hittades i den konventionella åkern. 

 

I Tabell 2 syns hur många arter och plantor som fanns i varje linje av rutor, samt det totala 

antalet arter och plantor. För antalet plantor av varje art, se Bilaga 1. Enligt lantbrukaren var 

mängden ogräs under normalt på denna åker i år. Antalet arter skiljde sig inte åt i så hög grad 

mellan de olika linjerna. Antalet plantor i varje linje varierar mer. 

 Linje 1 Linje 2 Linje 3 Totalt 

Antal arter 14 12 16 17 

Antal plantor 108 162 85 355 

Tabell 2. Antalet arter och plantor redovisat per inventeringslinje. Den konventionella åker. 
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De fem mest förekommande ogräsen i den konventionella åkern redovisas i tabell 3. 

Art % av det totala antalet funna plantor

Kvickrot 25,6 % 

Vitklöver 24,8 % 

Hampdån 14,4 % 

Rödplister 7,0 % 

Maskros 6,5 % 

Tabell 3. De fem mest förekommande ogräsen i den konventionella åkern.  

 

Kvickrot är ett gräs, alla andra arter som hittades i den konventionella åkern är örter222 223. 

Örterna utgjorde därmed nästan 75 % av det totala antalet plantor.  

 

                                                                                                                                        
221 Gärdenfors (red), (2000) 
222 Weidow, (2000)  
223 Nationalencyklopedin, (1996) 
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Den ekologiska åkern 

Vid inventeringen hade spannmålen 5-7 blad. Dagen för inventeringen var mestadels mulen 

med en temperatur på 20ºC. Det hade regnat dagen innan. 

 

I den ekologiska åkern hittades 23 arter. Vilka arter som hittades redovisas i tabell 4. Ingen av 

dessa arter är rödlistade i Sverige224. 

Arter i den ekologiska åkern  

Baldersbrå  

Fältarv  

Hampdån  

Harkål   

Kvickrot  

Maskros  

Penningört  

Raps  

Rödplister 

Smörblomma   

Snärjmåra 

Svinmålla 

Matricaria  perforata 

Cerastium arvense 

Galeopsis speciosa 

Lapsana communis 

Elytrigia repens 

Taraxacum vulgare  

Thlaspi arvense  

Brassica napus 

Lamium purpureum 

Ranunculus acris  

Galium aparine  

Chenopodium album 

Vitgröe 

Vitklöver 

Viol  

Våtarv  

Åkerbinda 

Åkerfräken 

Åkerförgätmigej

Åkerkårel  

Åkermolke 

Åkerpilört  

Åkertistel 

 

Poa annua 

Trifolium repens 

Viola arvensis/tricolor 

Stellaria media 

Fallopia convolvulus 

Equisetum arvense 

Myosotis arvense 

Erysimum cheiranthoides 

Sonchus arvensis 

Polygonum persicaria 

Cirsium arvense 

Tabell 4. Arterna som hittades i den ekologiska åkern. 

 

I Tabell 5 syns hur många arter och plantor som fanns i varje linje av rutor, samt det totala 

antalet arter och plantor. Se Bilaga 2 för antalet plantor av varje art. Enligt lantbrukaren var 

mängden ogräs normal på denna åker i år. Både antalet arter och antalet plantor skiljde sig åt i 

ganska hög grad i de olika linjerna. 

 Linje 1 Linje 2 Linje 3 Linje 4 Linje 5 Totalt 

Antal arter 16 12 13 12 16 23 

Antal plantor 1856 1328 1574 903 723 6384 

Tabell 5. Antalet arter och plantor redovisat per inventeringslinje. Den ekologiska åker. 

                                            
224 Gärdenfors (red), (2000) 
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De fem mest förekommande ogräsen i den ekologiska åkern redovisas i tabell 6. 

Art % av det totala antalet funna plantor

Svinmålla 72 % 

Hampdån 12 % 

Rödplister 4,3 % 

Penningört 3,9 % 

Baldersbrå 2,8 % 

Tabell 6. De fem mest förekommande ogräsen i den ekologiska åkern. 

 

Kvickrot och vitgröe är gräs, resterande arter som hittades i den ekologiska åkern är örter225 
226. Örterna utgjorde mer än 99 % av det totala antalet plantor. Se även nedanstående tabell. 

Den ekologiska åkern Gräs Örter Varav perenna 

örter 

Varav 

annuella örter 

% av det totala antalet plantor 0,1 % 99,9 % 3,5 % 96,5 % 

 

                                            
225 Weidow, (2000) 
226 Nationalencyklopedin, (1996) 
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Skillnader mellan fältkant och det övriga fältet 

De yttersta rutorna lades vid inventeringen en meter från åkerkanten och representerar åkerns 

kantzoner. Resterande rutor är sammanslagna och representerar det övriga fältet. 

Den konventionella åkern 

KANTZONEN 

Art 

 

Antal plantor 

ÖVRIGA FÄLTET

Art 

 

Antal plantor 

Maskros  12 Kvickrot 88 

Rödplister 6 Vitklöver 85 

Hampdån 5 Hampdån 46 

Groblad 4 Rödplister 19 

Harkål 4 Svinmålla 12 

Kvickrot 3 Maskros 11 

Svinmålla 3 Åkermolke 10 

Vitklöver 3 Harkål 9 

Åkertistel 3 Baldersbrå 6 

Åkerbinda 1 Penningört 6 

-  Åkertistel 6 

-  Groblad 4 

-  Åkerspergel 4 

-  Lomme 2 

-  Snärjmåra 2 

-  Våtarv 1 

Tabell 7. Tabellen redovisar vilka arter, och hur många plantor av varje art, som hittades i kantzonen 

respektive det övriga fältet. Den konventionella åkern. 

 

Totalt antal arter i kantzonen var 10. En art – åkerbinda – fanns endast i kantzonen. Totalt 

antal plantor var 44 stycken. I genomsnitt fanns 2,3 arter och 7,3 plantor i varje ruta.  

 

Totalt antal arter i resterande fältet var 16. Totalt antal plantor var 311. I genomsnitt fanns 2,7 

arter och 6,5 plantor i varje ruta. 
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Den ekologiska åkern 

KANTZONEN 

Art 

 

Antal plantor 

ÖVRIGA FÄLTET 

Art 

 

Antal plantor 

Svinmålla 351 Svinmålla 4220 

Rödplister 53 Hampdån 755 

Penningört 22 Penningört 225 

Åkertistel 15 Rödplister 219 

Åkermolke 17 Baldersbrå 178 

Maskros 18 Åkermolke  51 

Vitklöver 9 Maskros 49 

Snärjmåra 7 Våtarv 41 

Viol 6 Åkertistel 36 

Raps 6 Vitklöver 27 

Hampdån 5 Viol 22 

Harkål 3 Åkerkårel 10 

Kvickrot 3 Åkerpilört 8 

Baldersbrå 2 Harkål 5 

Åkerpilört 2 Snärjmåra 5 

Fältarv 1 Åkerförgätmigej 4 

Smörblomma 1 Raps 3 

Vitgröe 1 Åkerfräken 2 

Åkerkårel 1 Åkerbinda 1 

Tabell 8. Tabellen redovisar vilka arter, och hur många plantor av varje art, som hittades i kantzonen 

respektive det övriga fältet. Den ekologiska åkern. 

 

Totalt antal arter i kantzonen var 19. Totalt antal plantor var 523 stycken. I genomsnitt fanns 

4,7 arter och 52 plantor i varje ruta. 

 

Totalt antal arter i det övriga fältet var 19. Totalt antal plantor var 5861. I genomsnitt fanns 

5,8 arter och 136 plantor i varje ruta. 
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Jämförande sammanfattning 

I tabellerna nedan sammanfattas skillnaderna mellan fältkant och fältmitt i den ekologiska 

respektive den konventionella åkern. 

 Antal arter i kantzonen Antalet arter i övriga 

fältet 

Totala antalet arter 

Konventionell  10 16 17 

Ekologisk  19 19 23 

Tabell 9. Antalet arter i kantzonerna, övriga fältområdena samt det totala antalet arter på varje åker. 

 

 Antal arter/m2 i 

kantzonen 

Antal arter/m2 i 

övriga fältet 

Antal plantor/m2 

i kantzonen 

Antal plantor/m2 

i övriga fältet 

Konventionell 2,3 2,7 7,3 6,5 

Ekologisk  4,7 5,8 52 136 

Tabell 10.  Antalet arter och plantor per kvadratmeter. Jämförelse mellan kantzoner och övrigt 

fältområde. Bägge åkrarna. 

 

I den konventionella åkern var antalet arter i kantzonen en tredjedel så många som antalet 

arter i det övriga fältet. I den ekologiska åkern var antalet arter detsamma i kantzonen och i 

det övriga fältet. Antalet arter per kvadratmeter var, i båda åkrarna, något högre i övriga fältet 

än i kantzonen. Antalet plantor var i den konventionella åkern högst i kantzonen medan det 

motsatta gällde för den ekologiska åkern.   

 

Vad berättar då ogräsen om markens kemi? 

Den konventionella åkern 

Det kan utifrån ogräsfloran uttolkas att den konventionellt odlade åkern var näringsrik. 

Följande tolv av de totalt sjutton arterna trivs enligt litteraturen på näringsrik mark: 

baldersbrå, kvickrot, lomme, maskros, penningört, rödplister, snärjmåra, svinmålla, våtarv, 

åkerbinda, åkermolke och åkertistel. En art – åkerspergeln – trivs inte på näringsrik mark men 

utgjorde endast 1 % av antalet ogräsplantor.  
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Groblad, åkerbinda och åkerspergel trivs på marker med lågt pH, ingen av arterna trivs där pH 

är högt. Två av arterna trivs på uttalat kalkfattig mark: baldersbrå och åkerspergel.227 228 229 230 

 

Den ekologiska åkern 

Även den ekologiska åkern förefaller vara näringsrik, om än inte lika uttalat som den 

konventionella. Det är 14 av de totalt 23 arterna som enligt litteraturen trivs på näringsrik 

mark: baldersbrå, kvickrot, maskros, penningört, rödplister, snärjmåra, svinmålla, våtarv, 

åkerbinda, åkerförgätmigej, åkerkårel, åkermolke, åkerpilört och åkertistel. En art – 

åkerfräken – trivs inte på näringsrik mark men endast två plantor hittades av arten.  

 

Åkerbindan och åkerpilörten trivs på marker med lågt pH, ingen av arterna trivs där pH är 

högt. Åkerbindans och åkerpilörtens sammanlagda plantantal var endast 11 stycken varför det 

är högst osäkert huruvida åkern har lågt pH eller inte. Även denna åker innehöll baldersbrå, 

dessutom i ganska stora mängder, som trivs där det är kalkfattigt.231 232 233 234 

 

 

 

 

 

  

                                            
227 Weidow, (1993) 
228 Weidow, (2000) 
229 Ryrie, (2001) 
230 Lundkvist & Fogelfors, (1999) 
231 Weidow, (1993) 
232 Weidow, (2000) 
233 Ryrie, (2001) 
234 Lundkvist & Fogelfors, (1999) 
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Slutsatser   

Biologisk mångfald bland åkerogräsen samt åtgärder för ogräs-

bekämpning – vad finns det för skillnader mellan en ekologiskt 

odlad åker och en konventionellt odlad? 

Ogräsfloran skiljde sig på flera sätt åt mellan de bägge åkrarna. Arterna var fler på den 

ekologiska – 23 arter mot 17. Tre av arterna som fanns på den konventionella åkern – groblad, 

lomme och åkerspergel – hittades inte i den ekologiska. Nio arter – fältarv, pilört, raps, 

smörblomma, viol, vitgröe, åkerfräken, åkerförgätmigej och åkerkårel – hittades däremot i 

den ekologiska åkern men inte i den konventionella.  

 

Ogräsbekämpningsåtgärderna skiljer sig en del mellan dessa två åkrar. Den ekologiska åkern 

vårplöjdes innan sådd i år och tidigare i växtföljden har grisar betat den. Den konventionella 

åkern besprutades med selektiva herbicider i slutet av maj. En gång i varje växtföljdsomlopp 

sprutas den med glufosfat, vilket senast skedde för två år sedan. Likheten är att bägge åkrarna 

behandlas förebyggande genom att de har en mer eller mindre varierande växtföljd. 

 

Vad indikerar ogräsfloran angående markens pH-värde och 

näringsstatus? 

Ogräsfloran på den konventionella åkern indikerar att åkern var näringsrik med ett lågt pH. 

Ogräsfloran på den ekologiska åkern indikerar att åkern var näringsrik. 
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Jämförelser och diskussion  

Hur väl stämmer min studie med tidigare forskning? 

Jag vill börja med att påpeka att jag jämför resultaten från min fältstudie både med svenska 

och utländska forskningsresultat som togs upp under ”Vad har tidigare forskning visat?”. Det 

bör påpekas att det inte alltid går att jämföra arters trivsel och förekomst när de växer på så 

skilda platser som i olika länder. Sett till en enskild art kan den reagera på bland annat klimat, 

växtföljd och odlad gröda på olika sätt om den växer i exempelvis Holland jämfört med i 

Sverige. Evolutionen kan ha påverkat de skilda populationerna på olika sätt även om de 

fortfarande tillhör samma art. Jämförelser blir därför något mer osäkra då de sker med hjälp 

av forskningsresultat som kommer geografiskt långt ifrån området där mina åkrar finns. 

Därför är det hela tiden, då det gäller enskilda ogräsarter, angett i vilket land studien jag 

jämför med är genomförd.  

 

Antal arter 

En utländsk studie visar att det kan finnas mycket rikligt av ett fåtal ogräsarter även om åkern 

innehåller många andra235. Detta stämmer väl angående den konventionella åkern och mycket 

väl angående den ekologiska. Den konventionella åkern hade, av totalt 17 arter, tre arter som 

sammanlagt utgjorde 65 % av det totala plantantalet. Den ekologiska åkern hade, av totalt 23 

arter, en art som utgjorde hela 72 % av det totala plantantalet samt en som utgjorde 12 %.  

 

Vid en jämförelse av antalet arter i de två åkrarna framkommer att den ekologiska åkern hade 

fler arter än den konventionella. Den här studien faller då in i raden av undersökningar som 

visar att antalet ogräsarter är fler i ekologiska än i konventionella odlingar.  

 

Tilläggas bör att det inte är säkert att de slumpmässigt dragna linjerna är bra representanter för 

hela åkrarna. Som exempel kan ges att jag på den konventionella åkern såg stora områden 

som var mer eller mindre täckta med kvickrot. Ingen av mina linjer gick genom ett sådant 

område. Eftersom åkrarna såddes med en veckas mellanrum och inventeringen därmed 
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gjordes med en veckas mellanrum har åkrarna heller inte haft riktigt samma väderleks-

förhållanden mellan sådd och inventering. Om dessa två faktorer har påverkat resultatet 

nämnvärt är dock osäkert. 

 

Herbicidkänsliga arter 

Släktet Chenopodiaceae, som svinmållan tillhör, är känsligt för herbicider236. Svinmållan 

utgjorde 4,2 % av det totala antalet plantor i den konventionella åkern. Antalet plantor av 

svinmålla som hittades var 15. Arten hittades i kantzonen och i det övriga fältet. 

 

I den ekologiska åkern utgjorde svinmållan 72 % av antalet plantor. Antalet plantor som 

hittades var 4571. Svinmållan var den mest förekommande arten både i kantzonen och i det 

övriga fältet. 

 

Markens kemi 

Det var något färre arter i den ekologiska åkern som trivs i marker med lågt pH. Resultat kan 

stämma överens med den centraleuropeiska undersökning som visade att ekologiska åkrar ofta 

har ett högre pH än konventionella åkrar237. 

 

Vilka arter förekommer ofta i de två odlingsinriktningarna? 

En svensk studie från 2000 konstaterar att penningört, lomme, åkertistel och åkermolke är 

vanligare i ekologiska odlingar. Dån, harkål och raps är däremot vanligare i konventionella 

odlingar.238 En finsk studie menar att perenner som kvickrot, åkermolke och åkertistel ofta 

förekommer i högre grad i ekologiska åkrar239. Sett till mina åkrar så stämmer dessa resultat 

mycket väl överens gällande penningört där antalet plantor är 40 gånger fler i det ekologiska 

fältet. Det stämmer även gällande åkermolke och åkertistel där antalet plantor är ungefär sex 

gånger fler i det ekologiska fältet. Harkålen brukar enligt den svenska undersökningen vara 

                                                                                                                                        
235 Derksen, Thomas, Lafond, Loeppky & Swanton, (1994), sid. 311 
236 Hald, (1999), sid. 313 
237 Mäder, Flieβbach, Dubios, Gunst, Fried & Niggli, (2002), sid. 1694 
238 Rydberg & Milberg, (2000), sid. 181-183 
239 Salonen, Hyvönen & Jalli, (2001), sid. 354 
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vanligare i konventionella odlingar och det var den även i min studie. Resterande arters 

förekomst i mina åkrar stämde däremot inte överens med ovan nämnda studier. Plantantalet 

av hampdån var 15 gånger större i det konventionella fältet, raps hittades inte alls i den 

konventionella åkern men däremot i den ekologiska. Kvickroten var betydligt vanligare i den 

konventionella: hela 30 gånger fler plantor.  I denna och andra jämförelser bör läsaren tänka 

på att det totala antalet plantor var hela 18 gånger fler i den ekologiska än i den 

konventionella åkern. 

 

Kvickroten var alltså betydligt vanligare i mitt konventionella fält än i mitt ekologiska. 

Tvärtemot vad den finska studien visade. Tidigare har nämnts ett svenskt försök angående 

grisars effekt på kvickrot. Försöket visade att om grisarna var tillräckligt många, det vill säga 

åtta stycken per försöksruta (som räknat per ha blir 40 grisar), så hade de en god effekt på 

både kvickrot och perenna örtogräs. Antalet grisar som gått på den ekologiska åkern för två 

somrar sedan var mellan 30 och 40 per ha. Kanske var dessa trynen en anledning till att jag 

hittade så få kvickrotsplantor i det ekologiska fältet. 

 

Av alla arter som hittades i de båda åkrarna var endast två arter gräs – kvickrot och vitgröe. 

Resterande arter är örter. Andelen plantor av örtogräs sett till det till det totala antalet plantor 

var högre i det ekologiska fältet – 99,9 % jämfört med nästan 75 % i det ekologiska. En 

svensk och en finsk studie konstaterar att örter i allmänhet är mer känsliga för herbicider än 

vad gräs är. Ser vi till det totala antalet plantor av örtogräs i den ekologiska åkern var andelen 

perenna örtogräs 3,5 % och andelen annuella örtogräs 96,5 %. En anledning till att de perenna 

örtogräsen var så pass få jämfört med de annuella kan vara grisarna (se även föregående 

stycke). 

 

Hur kan tidpunkt för skörd och då lämnad stubbhöjd ha påverkat 
ogräsfloran? 

Åkerpilört, våtarv och svinmålla gynnades enligt min studie av hög stubbhöjd och något 

senare skörd. Enligt en svensk studie trivs åkerpilört och svinmålla under sådana för-

hållanden. Våtarv verkade i den studien trivas bättre vid tidig skörd och låg stubbhöjd, något 

som inte stämmer med min undersökning. 
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Skillnader mellan kantzoner och övriga fälten 

I min studie var andelen perenna arter högre mot åkerkanten i båda åkrarna. Förhållandena var 

lika i de bägge åkrarna; ungefär hälften av arterna i kanten var perenna och i det övriga fältet 

var ungefär en tredjedel av arterna perenna. Detta stämmer med utländska studier240 241 där en 

av dem även menar att perenna arter mot mitten av fältet ofta beror på att det ingår vall i 

växtföljden242 vilket stämmer med växtföljden på åkrarna i min studie. 

 

Den ekologiska åkern hade lika många arter i kantzonen som i det övriga fältet. Den 

konventionella åkern hade färre antal arter i kantzonen jämfört med resten av fältet. Detta 

stämmer inte överens med de studier som visat att skillnaden mellan antalet arter som växer 

längs åkerkanten inte är så stor vid jämförelser mellan ekologisk och konventionell odling. 

Dessa två utländska studier menar att det i ekologiska åkrar växer ungefär samma arter mot 

mitten av fältet som utåt kanterna, medan konventionella åkrar hade ett fåtal arter i mitten av 

fältet.243 244  

 

Den biologiska mångfalden 

Det är många faktorer som påverkar den biologiska mångfalden i landskapet, liksom ogräs-

floran på en åker. Faktorer som är betydelsefulla för åkerns mångfald har visat sig vara växt-

följden, nuvarande gröda, tidpunkten för sådd och skörd, den lämnade stubbhöjden, vilka 

ogräsbekämpningsåtgärder som tillämpas, vilken gödsling som sker, vilken jordart som finns 

på åkern, hur mycket det regnar och så vidare. Med andra ord verkar det, precis som tidigare 

nämnts, inte alls vara självklart att ekologiska gårdar och åkrar har en högre biologisk mång-

fald än konventionella gårdar och åkrar. Många studier, inklusive denna, som jämför de bägge 

odlingsinriktningarna kommer dock fram till att det oftast är så. 

 

Det är inte heller självklart att det som verkar bäst i ett direkt skede är det i det långa loppet. 

Uppsatsen har beskrivit många nackdelar med herbicider och nackdelar som kan komma att 

                                            
240 van Elsen, (1999), sid. 104 
241 Kleijn & Verbeek, (2000), sid. 262 
242 van Elsen, (1999), sid. 104 
243 van Elsen, (1999), sid. 104  
244 Hald, (1999), sid. 312 



Biologisk mångfald bland åkerogräsen. En fältstudie av två åkrar – en konventionellt odlad och en ekologiskt odlad. 

 58 

bli aktuella om vi börjar använda genmodifierade grödor. Nackdelar beträffande alternativa 

ogräsåtgärder har också tagits upp och frågan är vad av allt detta som är minst negativt för vår 

miljö och vår mångfald sett i ett längre perspektiv. Ett lantbruk helt fritt från ogräs skulle 

medföra en rejäl minskning av den biologiska mångfalden vilket även kan få drastiska följder 

i fråga om världens genbank. När vi pratar om den ovissa framtiden gällande världens eko-

system och människans försörjning är just detta mycket viktigt. Vi vet helt enkelt inte vad vi 

är beroende av i framtiden. Utrotandet av en art kan förlöpa obemärkt, eller bli ödesdigert. 

 

Tidigt i uppsatsen fastslogs att jordbrukslandskapets ogräsflora idag inte ser ut som den gjorde 

för hundra år sedan. Kanske är det då självklart att människans liv och leverne ska fortsätta 

påverka ogräsfloran? Att det innebär en kraftig reducering i antalet arter speglar kanske helt 

enkelt dagens metoder och prioriteringar, inte bara inom lantbruket utan i samhället i stort. 

 

På sidan 19 redogör jag för ett resonemang om hur den biologiska mångfalden behövs för 

utvecklandet av nya grödor, som i längden kan ge en billigare produktion och därmed 

billigare matpriser. Ofta är miljömärkt mat dyrare än annan vilket är ett problem eftersom alla 

konsumenter inte verkar villiga att betala det högre priset. Därför är det en intressant tanke att 

ett bevarande av den biologiska mångfalden, som jag ser ingår i en så att säga miljömärkt 

produktion, mycket väl kan leda till lägre matpriser i framtiden. 

 

I debatten kan det ibland låta som att försvaret för användandet av kemiska tillsatser är att det 

helt enkelt är nödvändigt för att verksamheten ska vara någotsånär ekonomiskt lönsam. Med 

andra ord skulle det ekologiska lantbruket inte vara lika beroende av en fungerande ekonomi, 

vilket knappast är sant. Nyckelordet är som så ofta långsiktighet. Ser vi långsiktigt på detta 

med ogräs, herbicider, nyckelpigor och grundvatten så tror jag att det herbicidfria lantbruket 

vinner i längden även ekonomiskt. Problemet är bara att det kanske inte vinner ekonomiskt 

under en lantbrukares livstid, vilket gör det hela litet svårare. Så när börjar det löna sig? Jo, 

när vi slipper städa upp i naturen efter oss för att kunna överleva. Om spridningen av 

syntetiska preparat – däribland herbicider – faktiskt visar sig vara förödande för flora och 

fauna i det långa loppet så är det bara att hoppas att vi faktiskt kan åtgärda det med enbart 

enorma summor pengar. Det betyder att vi har två val – vi konsumenter måste betala lite mer 

för maten vi äter nu, eller betala okända summor i framtiden. 
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Bilaga 1 

Inventeringen av den konventionella åkern 

 

Art Linje 1 Linje 2 Linje 3 Totalt antal 

plantor per 

art på 54 m2 

Total % 

av arten 

Baldersbrå 1 - 5 6 1,7 % 

Groblad 3 4 1 8 2,3 % 

Hampdån 2 32 17 51 14,4 % 

Harkål 7 2 4 13 3,7 % 

Kvickrot 39 43 9 91 25,6 % 

Lomme - - 2 2 0,6 % 

Maskros 8 12 3 23 6,5 % 

Penningört 2 2 2 6 1,7 % 

Rödplister 1 18 6 25 7,0 % 

Snärjmåra 1 - 1 2 0,6 % 

Svinmålla 4 4 7 15 4,2 % 

Vitklöver 28 39 21 88 24,8 % 

Våtarv - - 1 1 0,3 % 

Åkerbinda - 1 - 1 0,3 % 

Åkermolke 6 2 2 10 2,8 % 

Åkerspergel 1 - 3 4 1,1 % 

Åkertistel 5 3 1 9 2,5 % 

 

Summa plantor 

 

108  

 

162  

 

85  

 

355  

 

Summa / m2 6  9  5    

Tabell 11. Tabellen gäller den konventionella åkern och visar hur många plantor av de olika arterna som 

fanns i varje linje, samt en sammanräkning av dessa. Procentsatsen visar hur stor del av det totala antalet 

plantor som tillhörde en art. 
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Bilaga 2 

Inventeringen av den ekologiska åkern 

Art Linje 1 Linje 2 Linje 3 Linje 4 Linje 5 Totalt 

antal 

plantor 

per art 

på 54 m2 

Total % 

av arten

Baldersbrå 74 12 5 48 41 181 2,8 % 

Fältarv - - - - 1 1 0,02 % 

Hampdån 4 - 755 - 1 760 12,0 % 

Harkål 1 6 - - 1 8 0,1 % 

Kvickrot - - - - 3 3 0,05 % 

Maskros 3 9 31 12 12 67 1,0 % 

Penningört 36 58 41 45 67 247 3,9 % 

Raps - - 8 1 - 9 0,1 % 

Rödplister 63 132 56 7 14 272 4,3 % 

Smörblomma - - - - 1 1 0,02 % 

Snärjmåra 1 3 7 1 - 12 0,2 % 

Svinmålla 1567 1043 627 774 560 4571 72 % 

Viol 21 4 - - 3 28 0,4 % 

Vitgröe - - - - 1 1 0,02 % 

Vitklöver 9 7 13 1 3 36 0,6 % 

Våtarv 38 - - - 3 41 0,6 % 

Åkerbinda - - 1 - - 1 0,02 % 

Åkerfräken 1 1 - - - 2 0,03 % 

Åkerförgätmigej  - - - - 4 4 0,06 % 

Åkerkårel - - 1 2 3 10 0,2 % 

Åkermolke 6 41 16 5 - 68 1,0 % 

Åkerpilört  8 - - 2 - 10 0,2 % 
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Åkertistel 19 12 13 5 2 51 0,8 % 

Summa plantor 1856 1328 1574 903 723 6384  

Summa / m2 133  133 121 100 80   

Tabell 12. Tabellen gäller den ekologiska åkern och visar hur många plantor av de olika arterna som 

fanns i varje linje, samt en sammanräkning av dessa. Procentsatsen visar hur stor del av det totala antalet 

plantor som tillhörde en art. 


