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EKOLOGISKT
LANTBRUK

GYNNAR BIOLOGISK
MÅNGFALD

• Biologisk mångfald är ett resultat av många samspelande faktorer.
Ekologiskt lantbruk har många av de beståndsdelar som främjar biologisk
mångfald i odlingslandskapet.

• Då kemiska bekämpningsmedel inte används ökar variationen, säker-
heten och tillgången på föda för smådjur och fåglar.

• Den biologiska mångfalden påverkas också positivt av vallodling, betande
djur, stallgödselspridning och en mindre specialiserad växtodling.

• Resultatet är fler fåglar och vilda växtarter på ekologiskt drivna än på

jämförbara konventionella lantbruk, enligt flera utländska undersökningar.

1/96



E K O L O G I S K A LA N T B R U K A R N A  I N F O R M E R A R

Allt fler djur och växter på jorden förlorar den livs-
miljö de behöver för att leva och fortplanta sig.
Uppemot 10% av antalet arter på jorden försvinner
på ett decennium. I Sverige räknar man med att
2000 arter är mer eller mindre akut hotade.

Jordbruket har förändrats starkt under efterkrigs-
tiden, vilket har inneburit högre avkastning i pro-
duktionen och specialisering. Detta har möjlig-
gjorts genom användning av handelsgödsel och
bekämpningsmedel samt genom förädling och an-
nan ny teknik.

Förändringarna har dock inneburit försämrade
livsbetingelser för vilda växter och djur i kultur-
landskapet och att många livsmiljöer försvunnit.
En stor del av  ängs- och hagmarkerna är t ex bor-
ta eller hävdas inte längre. Många småbiotoper, ett
samlingsnamn för t ex åkerholmar, öppna diken
och märgelgravar, är också försvunna.

Tabellen nedan jämför Jordbrukssverige 1944 med
Jordbrukssverige 1994 och ger en bild av utveck-
lingens spår i landskapet.

JORDBRUKSSVERIGE 1944 OCH 1994,
EXEMPEL PÅ FÖRÄNDRINGAR

1944 1994

Åkerareal, milj ha 3,7 2,8
Ängs och betesmark, milj ha 0,9 0,5

Antal jordbruk, tusental 414 90
Medelareal/jordbruk, ha 9,4 30,9
Antal sysselsatta, tusental 2081 90

Antal mjölkkor, tusental 1700 509
Mjölkavkastning/ko och år, ton 2,5 8,0
Antal grisar, tusental 1000 2328
Antal hästar, tusental 604 200

Avkastning vete/ha, ton 2,3 5,8
Antal traktorer, tusental 21 167

Källa: SCB; Statistisk årsbok för Sverige 1944,
Jordbruksräkningen år 1944, Jordbruksstatistisk årsbok 1995.
Från Naturskyddsföreningen, rapport 9304, 1995.

ÅKERLANDSKAPETS FÅGLAR MINSKAR
I både Danmark och England har man iakttagit sto-
ra förändringar i de fågelpopulationer som är knut-
na till jordbrukslandskapet. Populationen av t ex
sånglärka i England har enligt observationer och
beräkningar minskat med en miljon häckande par,
eller 54% mellan åren 1970 och 1990.

Det saknas svenska undersökningar om odlings-
systemets betydelse för den biologiska mångfalden
i jordbrukslandskapet. I Danmark, med odlings-
landskap på två tredjedelar av landytan, har däre-
mot omfattande undersökningar genomförts.

Upphov till studierna var just den starka tillbaka-
gången av flera av kulturlandskapets fågelarter.
Liknande undersökningar har bekostats av jord-
bruksministeriet och WWF i Storbritannien. Det
finns även studier av mindre omfattning från andra
länder. Resultaten visar på tydliga tendenser och
principer som sannolikt har giltighet även under
svenska förhållanden.

De danska undersökningarna inleddes med fågel-
studier på 31 gårdspar; den ena gården i paret var
ekologiskt odlad och den andra konventionellt,

men i övrigt så lika varandra som möjligt. Fågel-
studierna följdes sedan upp med  inventeringar av

ANTALET VÄXTARTER PÅ EKOLOGISK
RESPEKTIVE KONVENTIONELL ÅKERMARK
Fylld stapel visar förekomst på upp till 50% av fälten och
streckad del av stapeln förekomst på mer än 50% av fälten.
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Utan bekämpningsmedel

De kemiska bekämpningsmedel som används i
konventionellt jordbruk kan åstadkomma en direkt
utslagning av känsliga växt- och djurarter, men har
också en indirekt effekt på artrikedomen i odlings-
landskapet. Det är den indirekta ef fekten som är
allvarligast. Genom användning av bekämpnings-
medel minskar man drastiskt jordbrukssystemets
biologiska bärkraft (försörjningsförmåga) därför att
tillgången på föda (ogräsfrön, insekter, smådjur)
och skydd för den vilda faunan allvarligt försäm-
ras. Ekologiskt lantbruk har en stor fördel efter-
som bekämpningsmedel inte används.

Användningen av bekämpningsmedel påverkar
också förutsättningarna för pollinerande insekter.
Bin och humlor är beroende av blommande växter
under hela växtsäsongen och används inte be-
kämpningsmedel ökar mängden blommande
ogräs.

Betande djur

En majoritet av lantbruken med ekologisk växtod-
ling har djur, vanligtvis idisslare. På gårdar där
även djurhållningen är ekologisk (jan 1996 drygt
1000 besättningar) innebär det att djuren vistas ute

hela växtsäsongen och ofta mer – vilket även har
stor betydelse för det biologiska livet.
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flora, insekter och andra smådjur på samma plat-
ser. Specialstudier av gulsparvar gjordes också.

Skillnad i födotillgång viktigast

Forskarna fann att många av de fågelarter som
minskat kraftigt i Danmark var vanligare på de
ekologiska fälten. Antalet individer var också hög-
re; de konventionella gårdarna hade bara en indi-
vidtäthet av 37-51 procent jämfört med de ekolo-
giska. Gulsparvar fanns i större antal på de ekolo-
giska fälten och de fick också fler ungar där.

Studierna av flora och fauna visar att det fanns
mer föda och att tillgången var stabilare och mer
varierad på de ekologiska gårdarna. I genomsnitt
fanns 29 växtarter/2m2 på en ekologisk åker att

jämföra med 17 arter före och 12 arter/2m2 efter
ogräsbekämpning på en konventionellt odlad åker.
De ekologiska fälten hade också nästan alltid en ri-
kare fauna av insekter och andra smådjur.

De brittiska undersökningarna var upplagda på ett
likartat sätt. Här specialstuderades sånglärkan,
som var signifikant mycket vanligare på de ekolo-
giska fälten. Häckningsresultatet var också bättre
och ungarna i bättre kondition på de ekologiska
gårdarna.

Slutsatserna i undersökningarna är i allt väsentligt
helt samstämmiga när man konstaterar att ekolo-
giskt lantbruk ger en rikare, stabilare och mer va-
rierad förekomst av de flesta växter, insekter och
fåglar.

DÄRFÖR GYNNAR EKOLOGISKT LANTBRUK
DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN

Mindre specialisering

En varierad odling och produktion har många posi-
tiva värden för den biologiska mångfalden. Omväx-
lingen mellan olika grödor ger ett större utbud av
olika typer av livsmiljö, föda och skydd för det vil-
da livet. Behovet av kemisk bekämpning i produk-
tionen minskar också. Ekologiskt lantbruk bygger
på en diversifierad odling där vallen har en viktig
plats i odlingssystemet.
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Värna småbiotoperna!

Många arter är beroende av småbiotoperna för sin
överlevnad och ett stort antal av jordbruksland-
skapets arter är knutna hit. Förutom att vara en
viktig livsmiljö är de även betydelsefulla för sprid-
ningen av vilda arter i jordbrukslandskapet. Beva-
ra och var rädd om de småbiotoper som finns på
Din gård!

Kantzonen viktig

Obesprutade kantzoner är ett steg på vägen mot
en ökad biologisk mångfald och diskuteras i dag
mycket. Ett rikt liv av vilda växter och djur i vårt
kulturlandskap handlar dock om mer än bara
åkerns kantzoner. Av de utländska undersökning-
arna kan vi lära att hela åkermarkens skötsel är

ÅTGÄRDER PÅ GÅRDSNIVÅ

viktig för många arter; lärkor och gulsparvar är
exempel på detta.

Lär Dig mer!

Vi kan som ekologiska lantbrukare glädjas över att
våra gårdar har ett bra utgångsläge för att ge vilda
växter och djur goda livsbetingelser. Det finns
dock alltid anledning att lära sig mer och att funde-
ra över hur man kan göra ytterligare förbättringar.

Länstyrelserna kan nu inom ramen för Miljöstöds-
programmet erbjuda gratis rådgivning om biolo-
gisk mångfald hemma på Din gård. Det är en ut-
märkt möjlighet att få sakkunnig hjälp att förbättra
mångfalden enligt de förutsättningar som gäller
just hos Dig.

Ekologiska Lantbrukarna i Sverige  är de ekologiska böndernas
fackorganisation. Förbundet arbetar för en ekologisk inriktning på jordbrukspolitik,

forskning och utbildning. Andra uppgifter är att påverka regler och kontroll av
ekologiskt lantbruk och att hålla den ideologiska debatten levande.

Ekologiska Lantbrukarna ger ut tidskriften Ekologiskt lantbruk. Förbundet har
lokal verksamhet i de flesta län.

För ytterligare information kontakta:  Ekologiska Lantbrukarna i Sverige,
Sågargatan 10 A, 753 26 Uppsala, tel 018-10 10 06
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