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2 Jordbördighet 
 

2.1 Forskares modell för att prissätta ekosystemtjänster i 

jordbruket 

 

Hjalmar tipsar om en artikel som publicerades 2019-12-16 av tidskriften Miljö & 

Utveckling: 

https://miljo-utveckling.se/forskare-prissatt-ekosystemtjanster-i-jordbruket 

Texten nedan är artikelns extrakt i tidskriftens publika RSS-flöde (https://miljo-

utveckling.se/feed) 

I dag kan ett jordbruk med extra miljötänk kosta mer för den enskilda bonden – 

om man tänker kortsiktigt. 

– De jordbruksmetoder som skulle bidra med störst värden till samhället i stort 

och även till jordbruket används i ganska liten utsträckning. Istället tenderar 

enskilda lantbrukare att ta beslut som grundar sig på kortsiktiga analyser utan 

att räkna in ekosystemtjänsterna, säger Mark Brady, nationalekonom vid 

Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) i Lund samt på AgriFood, SLU. 

Exempel på ekosystemtjänster som kommer från naturen och används i 

jordbruket är jordmånsbildning, reglering av vatten och inlagring av kol i 

marken. 

Osynliga ekosystemtjänster 

I studien har Mark Brady tillsammans med sina forskarkollegor undersökt hur 

ekosystemtjänster kan ges ett ekonomiskt värde, för att få bättre skydd. 

Metoden träda och vallodling som miljö- och klimatåtgärd i slättbygd har 

undersökts. 

Forskarna tittade på effekterna av att lägga 5, 15 respektive 25 procent av den i 

dag uppodlade jordbruksmarken på den skånska slätten i träda. 

De kom fram till att nivån 15 till 25 procent skulle ge störst värde till samhället 

på tjugo års sikt, i form av bevarade ekosystemtjänster, kolinlagring, minskad 

övergödning av Östersjön och möjligheter till framtida goda skördar. 

Dock skulle innebära ett inkomstbortfall på 12 till 18 procent för den enskilde 

lantbrukaren det första året. Ändå blev det samhällsekonomiska värdet så stort 

att det kan motivera ändrade jordbruksmetoder, menar forskarna. 

Kostsamt för bonden 

https://miljo-utveckling.se/forskare-prissatt-ekosystemtjanster-i-jordbruket


3 
 

Att ändra jordbruksmetoder kan bli kostsamt för den enskilda lantbrukaren, även 

om det är för allmänhetens bästa. 

Mark Brady menar att styrmedel kan få bönder att välja ett mer hållbart 

jordbruk. Och där behöver politikerna komma in. 

– Det finns framsynta jordbrukare som redan idag använder mer miljövänliga 

metoder som exempelvis täckgrödor och minskad jordbearbetning. Men vår 

studie visar att mycket större insatser är motiverat. Bevarandet av 

ekosystemtjänster behöver vara lönsamt för lantbrukaren, säger han. 

Ny modell sätter värde på ekosystemtjänsterna 

För att synliggöra ekosystemtjänsternas betydelse har forskarna tagit fram en 

modell där ett ekonomiskt värde har satts på tjänsterna. Framtida generationers 

behov av att odla mat är också medräknat i kalkylen. Modellen har tagits fram 

för att hjälpa beslutsfattare att förvalta Sveriges jordbruksmark. 

– När det blir lättare att se hur ekosystemtjänster kan bidra till ökad nytta 

kommer de att bevaras i högre grad. Också jordbrukarna själva förlorar i längden 

på en alltför intensiv växtodling. Bördigheten minskar, ekosystemtjänsterna 

påverkas negativt och skördarna blir sämre och mer osäkra, säger Mark Brady. 

Läs mer om den ekonomiska modellen här. 

  

https://www.mdpi.com/2071-1050/11/19/5285
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3 Permakultur 
 

3.1 Studiebesök hos Lisa 

 

Lisa skulle kunna visa oss andra sin permakultur. Så blev det: 

Avslutning av vårens träffar här hos mig i Lisas trädgård 17 april 2019. 

Vi började med att gå en runda genom trädgården som är anlagd med naturen 

som förebild, att alltid hålla marken täckt med växter eller annan marktäckning 

samt att gynna mångfalden. Jag berättade hur den växt fram genom mina 

frösådder och sticklingar och nästan inga köpta växter, och att allt började med 

den lilla trädgårdsdammen och bäcken som grävdes år 2000-2001. Före det var 

det mest gräsmatta och de gamla äppelträden. Det var också då jag upptäckte 

glädjen i att föröka blommande växter som ledde till att jag startade min 

verksamhet med plantskola/handelsträdgård här år 2010. 

 

Vi gick vidare över ängen för att titta på bevattningsdammen som grävdes i 

februari år 2017, vilket ju var en väldig tur skulle det visa sig år 2018! 

Ängen används för att gödsla våra grönsaker i trädgårdslandet där vi odlar för 

vårt årsbehov, genom gröngödsling som slås av och läggs runt grödorna. Jag har 

sedan vi började odla här 1989 alltid odlat enligt organisk biologisk odling. I 

Sverige finns en förening för denna odlingsprincip som heter FOBO, de ger ut den 

mest läsvärda odlingstidningen som heter Odlaren, ett tips för den som vill lära 

sig mer om marktäckning och mikrolivet i jorden. Karin Jansson som är redaktör 

är mycket kunnig och jobbar också som lärare på Holma folkhögskola. 
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Vi gick vidare över ängen, på kullen – som bildades av schaktmassorna när 

dammen grävdes – håller vi på att anlägga en Skogsträdgård enligt 

Permakulturtänk. Det finns många namn på detta, själv brukar jag använda 

matskog eller foodforest. Fast arbetsnamnet just på denna ytan har varit nötlund 

eftersom tanken är att det mest ska växa nötbärande träd här. Nu är ju en av 

principerna i permakultur dock att man odlar mångfald, så nötträden blandas 

upp med diverse andra sorter. Hittills har vi planterat några fruktträd, 

sockerlönn, träd och buskar för tidig blomning för pollinerare, bärbuskar m.m. På 

detta sätt har man sett att det är lättare att hålla sjukdomar och skadegörare på 

en rimlig nivå. Fast då har man kanske inte räknat med rådjur och älg! ;) En 

äkta skogsträdgård består av 7 nivåer: höga träd, lägre träd, höga buskar, lägre 

buskar/ perenner (fleråriga växter), marktäckare, rotzon och klätterväxter. Man 

försöker helt enkelt efterlikna en naturlig skog, men genom att plantera in ätliga 

eller på annat sätt användbara växter. De flesta växterna är fleråriga men även 

ett- och två-åriga växter som självsår sig kan förekomma. 

En uppväxt skogsträdgård kan t.ex. bidra med matsäkerhet i form av grönsaker, 

frukt, medicin, kryddor, svamp, mjöl, the, nötter, fetter, örter, rotgrönsaker, 

frön, bär, sirap, honung, byggmaterial, fibrer, hantverksmaterial, virke, gödning, 

bränsle, oljor m.m. 

Den bidrar också till att bygga fruktbar jord, återställa fertiliteten i jorden, stoppa 

jorderosion, förbättra vattencykeln, rena luft och vatten, kolsänka/motverka 

klimatförändringarna, öka biodiversiteten… 

Ja fördelarna är många och som Geoff Lawton – en permakulturlärare – säger: 

”You can solve all the world's problems in a forest garden”. Hoppfullt! Men 

tålamodsprövande, en skog kommer inte till så snabbt minsann! 

Efter detta besök på kullen avslutade vi kvällen i vårt stora växthus i plantskolan 

med fika och lite avslappnat prat i soffan tills skymningen föll.  Anna bjöd på sin 
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egengjorda Kombucha smaksatt med lite olika kryddor och bär, och berättade 

om vikten av att inte använda glasflaskor till jäsande drycker! 

 

Elisabeth Adamsson (text och foto) 

Lisas trädgård, Mariestad 

  

Den opålitlige katten Bamse, även kallad chefen, 

som trots sin väna uppsyn passade på att bita en 

av omställarna! 
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4 Skogsbruk 
 

4.1 Projektet "Hållbart skogsbruk" 

För kännedom om ett projekt som drivs av Mariestads Naturskyddsförening: 

https://mariestad.naturskyddsforeningen.se/projekt/hallbart-skogsbruk 

 

4.2 Motion från Jan till Södra skogsägarnas stämma 2020 

4.2.1 Motionens innehåll 

För kännedom om en motion som Jan Bertilsson (i privat regi) har lämnat till 

Södra skogsägarnas stämma. 

Ekosystembaserade hyggesfria skötselmetoder implementeras i Södras 

kunskapsbas. En möjlighet till anpassat skogsbruk med bibehållen ekonomi för 

skogsägaren? 

Södra är en stark organisation som servar skogsbruket väl. Det är viktigt att 

organisationen håller sig uppdaterad till de förändringar som sker på marknaden 

och i skogen. Skogliga frågor är beroende på klimat och miljö. Dessutom är 

skogsskötsel beroende av skogsvårdslagar och allemansrätten. Ekonomi är 

ytterligare en viktig parameter att ta hänsyn till. När vi sköter om skog måste ett 

holistiskt synsätt med långa hållbarhetsmål, som är svåra att överblicka ändå, 

vara ett viktigt styrmedel. 

Idag bedrivs stora delar av skogsbruket med trakthyggesbruk. Det är välkänt 

och beprövat. Ekonomin är känd och vi har bra rådgivning och infrastruktur kring 

detta. Mångfald är ofta ett klokt förhållningsätt och leder till spridning av risker. 

Att veta vad som är värdefull nytta av skog om 65 år är svårt, ändå har jag som 

skogsägare tvingats att ta sådana beslut varje år i skötseln av skogen. Dessa 

beslut ter sig svårare idag än för 40 år sedan när jag gjorde min första 

skogsbruksplan. Därför skriver jag till stämman om följande förslag. 

Mitt förslag till stämman är följande: 

1. Skogsinspektorer behöver fortbildas i alternativa skötselmetoder av skog.  

2. Södra behöver förbättra sina miljöprestanda i känsliga miljöer. 

Skogsstyrelsen och flera andra aktörer ger rådgivning i olika hyggesfria metoder. 

De har även webbkurser som skogsägare kan ta del av. Södra bör ha sådan 

service till de skogsägare som vill bedriva skogsbruk med hjälp av dessa 

metoder. Vi behöver detta virke och vi behöver utveckla möjligheterna till 

specialsortiment från hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk. Dessutom blir skogsbruk 

möjligt i känsliga områden och vi förbättrar möjligheten för ökad artdiversitet i 

skogar nära samhällen. Ökad kunskap om svamparnas roll för fortsatt hög 

tillväxt i skogen ger ytterligare krav på kunskaper om andra metoder för 

https://mariestad.naturskyddsforeningen.se/projekt/hallbart-skogsbruk
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skogsbruk än trakthyggesbruk, för att vi ska hålla hög produktionskapacitet i 

skogen fortsättningsvis. 

Skogsägare kan få avkastning på sitt fastighetsägande på flera vis. Naturturism 

kan ibland vara mer lönsamt än skogsbruk i traditionell mening. 

Ekosystembaserad hyggesfri avverkning kan kombineras med detta. Flera andra 

aspekter än ekonomi finns bland argumenten, bl. a. skogens skönhet. 

Södra behöver bredda sin bas så att de omfattar fler brukarmetoder i en 

föränderlig värd. Klimatförändringarna är en realitet vi inte kan undvika, men vi 

kan anpassa oss. Även där är dessa skogsskötselmetoder önskvärda. 

4.2.2 Uppföljning 

Inlägg från Jan 2020-10-05: 

Motionen togs upp av stämman. De svarade att Södra redan gjorde vad jag 

motionerade om. Så på så vis hade de svarat på motionen, och hänvisade till 

fyra forskningsområden där Södra var involverade. 

När jag och Mats sedan kollade så handlade inget av de fyra forskningsområdena 

om alternativ till kalhyggen, utan om andra områden i skogsbruket. Jag upplevde 

det som en dimridå för att min röst skulle tystna. 

 

4.3 Motion från Mats till Södra skogsägarnas stämma 2020 

4.3.1 Motionens innehåll 

För kännedom om en motion som Mats Karlsson (i privat regi) har lämnat till 

Södra skogsägarnas stämma (via årsmöte för Norra Skaraborg 

skogsbruksområde). 

Förändrade skogsbruksmetoder för att anpassa till klimatförändringar 

Bakgrund  

Under de senaste 25 åren har antalet stormar och insektskador ökat, mängden 

virke som skadats har därför ökat.  Avverkning av skadat virke fördyras för 

medlemmarna och virkets värde för vår industri minskar.  

Med de klimatförändringar som spås med kraftiga stormar, varmare vintrar med 

minskad tjäle och flera skyfall kan skogsskadorna befaras ytterligare öka.  

Bedömning 

Ett imponerande verktyg för att hitta insektsskador är det digitala kartverktyget i 

”Min skogsgård” på Södras hemsida, verktyget ger ett bra instrument för att 

hitta skadade träd vid angrepp av barkborre. Tyvärr kan det vara stor risk för att 

andra för oss i dag okända skadegörare kommer att få lika omfattande påverkan 

på våra skogar. 



9 
 

Det är bra att hitta skadade träd men finns metoder som kan förbygga skador 

kommer det att ge stora mervärden för medlemmarna.  

Södra behöver bredda sin bas så att de omfattar fler brukarmetoder i en 

föränderlig värd. 

Klimatförändringarna är en realitet vi inte kan undvika, men vi kan anpassa oss.  

Förslag till beslut 

Norra Skaraborgs skogsbruksområde anser att Södra koncernen ska 

1. Utreda och provar vilka metoder för medlemmarnas skogsskötsel som kan 

förebygga skador eller gör så att vid skador virkesvärdet kan behållas. 

2. Utbilda fältpersonalen så att medlemmar informeras och inspireras till att 

anamma nya skogsbruksmetoder. 

Behandling av motionen 

Tacksam om motionen behandlas av Norra Skaraborgs skogsbruksområde 

årsmöte 2020, och, om den bifalls, motionen därefter behandlas vid Södras 

föreningsstämma 2020. 

4.3.2 Uppföljning 

Inlägg från Mats Karlsson 2020-09-24: 

Omställning av skog i Karleby 

Vår familj har under senare år börjat ifrågasätta det vanliga sättet att sköta skog 

med kalhyggen. Vi är medlemmar i Södra Skogsägarna och för att kanske 

förändra föreningens inriktning till ett mera naturligt sätt att sköta skog lämnade 

vi in ovanstående motion om att föreningens tjänstemän ska även informera om 

alternativa metoder för att sköta skog. Vår motion behandlades på Södras 

årsstämma, svaret var inte speciellt tillmötesgående. 

Under behandlingen av vår motion kom det fram att i Skaraborg planteras 92% 

gran och 5% tall på medlemmarnas hyggen. I Västra Götaland är fördelningen 

av trädslagen i växande skog 53% gran och 26% tall. Det man tydligt ser är att 

vi har en snabb ”granifiering” av skogen. 

Under 2020 har hela tillväxten av gran i vår skog på grund av barkborreskador 

akut-avverkats, största delen av virket har bara blivit massaved. Genom att 

själva såga byggnadsvirke i Hindsbergs såg hoppas vi ta tillvara en del av 

virkesvärdet. 

Att i detta läget med återkommande insektsskador fortsätta att slutavverka för 

att sedan plantera gran är enligt vår mening varken lönsamt eller miljövänligt. 
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Vi studerar olika metoder för att sköta skogen utan slutavverkning. Vår skog 

behöver bli mera trädslagsblandad för att minska olika risker som en framtid 

med förändrat klimat medför. 

 

4.4 Göra egen skogsbruksplan 

 

Mats Karlsson har dokumenterat hur man själv kan göra en skogsbruksplan, med 

inriktning på hyggesfritt skogsbruk. Följ länken nedan och läs dokumentet Gora 

skogsbruksplan... 

http://www.kaly.se/filer 

  

http://www.kaly.se/filer
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5 Stadsodling 
 

5.1 Medborgarförslag: Odlingslotter vid Bäckatorpen 

Tidigare rubrik var Stadsodling vid Kronoparkens förskola, eftersom det var så vi 

skrev medborgarförslaget (se nedan). Istället blir det fler odlingslotter vid 

Bäckatorpen. Samråd pågår till 2020-03-06 (se samrådsremissen). 

I en studiecirkel har vi diskuterat hur kommunen kan skapa ett 

stadsodlingsprojekt. 

Stadsodlingen skapar en attraktivare bostadsmiljö med fler människor som vistas 

och är aktiva utomhus. Nya kontakter knyts mellan människor i närområdet, i 

staden och bland besökare. 

Det finns många anledningar till att odla i staden. Att ha en egen plätt att ta 

hand om på ett odlings- eller kolonilottsområde innebär rekreation, motion, 

social aktivitet och för många är det ett sätt att förse sig med hälsosam, 

egenodlad mat. Genom urban odling kan kommunen dessutom tillvarata lokalt 

engagemang och främja ett gemensamt förvaltande av det offentliga rummet.   

Våra barn i barnomsorg har en stor nytta av att kunna lära sig om hur våra 

grönsaker odlas och hur en nyupptagen egenodlad morot smakar. En 

samlokalisering med ett stadsodlingsprojekt ger kontakter mellan barn och 

vuxna samt underlättar skötsel av odlingarna. Några av de som deltar i 

studiecirkeln vill gärna samarbeta med förskolan om barnens odlingar. 

Vi föreslår därför att en stadsodling skapas i samarbete mellan 

intresseorganisationer och förskolan samt i omedelbar närhet av den nya 

förskolan Kronopark. 

 

5.2 Övrigt om odlingslotter 

 

Lisa tipsar om exempel på stadsodling och samodling via 

Smarta Kartan: 

Karlstad: smartakartan.se/karlstad/stadsodling-stadstradgarden-vikenodlarna 

Uddebo: smartakartan.se/sjuharad/samodlingen-uddebo 

 

5.3 Stadsbruk 

Kommersiell stadsodling 

https://mariestad.se/download/18.5b07559d1700b6f80ed7eae/1580909164408/Samr%C3%A5dsremiss%20B%C3%A4ckatorpen.pdf
https://www.smartakartan.se/karlstad/stadsodling-stadstradgarden-vikenodlarna
https://www.smartakartan.se/sjuharad/samodlingen-uddebo
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Lisa tipsar om en handledning för stadsbruk utgiven av Svenska 

Lantbruksuniversitetet SLU. Stadsodling har ju varit uppe på agendan i gruppen. 

En variant på detta är ju stadsbruk, där det odlas för att sälja till konsument eller 

leverera till offentlig verksamhet,  så att vi får mer lokalodlade grönsaker i 

staden/bättre matsäkerhet. 

Storstäderna har nappat på detta och erbjuder mark till odlare, men detta kunde 

väl även tänkas fungera i en mindre stad som Mariestad. Kanske även i 

samarbete med en stadsodling med enskilda odlare och koppling förskola/skola 

som gruppen lämnat in ett medborgarförslag om. Stadsbruket kunde ju t.ex. 

leverera färska grönsaker till skolan. I Göteborg fungerar det så i deras 

försöksprojekt på Angereds gård. Där har kommunen anställt en stadsbonde, 

som levererar grönsaker till skolor och äldreboenden.  Där bedrivs även 

trädgårdsundervisning i Västra Götalandsregionens regi. 

Handledning för stadsbruk: 

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/lapf/stadsbruk/stadsbruk.pdf 

Angereds gårds modellodling: 

https://stadsnaraodling.goteborg.se/modellodling-pa-angereds-gard 

 

5.4 Stadsodlingsrunda 

Reportage från liten runda i Mariestad 2020-10-24 

Text: Jan Bertilsson 

Foto: Hjalmar Thulin 

Vi har under ganska lång tid diskuterat, pratat och bytt erfarenheter om odling 

av mat där vi bor. Ett känt fenomen som har överlevt alla stormarknader och 

rationella odlingar med konstgödsel och sprutmedel. Sedan ca 11000 år har 

människor odlat sin mat. På olika sätt och olika framgångsrikt. Landsbygden har 

försett stadsbon med mat. Men i många städer följde lite av jordbrukandet med. 

Det var tryggt att själv kunna påverka sin dagliga försörjning med lite odling och 

ibland husdjur. 

Än i dag har många människor matproduktion via egen odling nära där man bor, 

även i staden. Under krigstider har människor odlat upp parker och trädgårdar. 

Om kunskap, fröer och gödsel finns så går det att odla sin mat själv. 

Trenden går fram och tillbaka. Vi inom omställningsrörelsen tycker att odling i 

stan är bra. Hur ser det då ut i Mariestad? Jo, det skulle vi titta närmare på. 

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/lapf/stadsbruk/stadsbruk.pdf
https://stadsnaraodling.goteborg.se/modellodling-pa-angereds-gard
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Sedan hem till Marie-Louise Norlin som visade odlingar utanför hyreshusen: 

 

Vi fortsatte till Bråtens koloniområde som startades 1985: 

Rundan började med Förskolan Skrivaren som har 

odlingar på Göteborgs Universitets område i 

Gärdesparken. Där odlar studenterna tillsammans 

med förskolebarn och LSS-verksamheten. 

Samodlingen syftar till kunskapsutbyte och social 

samvaro. 

PS Tidigare hade vi uppmärksammat odlingarna 

hos Förskolan Österåsen och 

Sagoparken Fristående Förskola. DS 

 

https://www.facebook.com/OmstallningMariestad/posts/164814055179226
https://www.facebook.com/OmstallningMariestad/posts/135158318144800
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Odlaren och konstnären Sara Tengvall tog emot oss och visade en odlingslott 

med utställningsföremål som fröjd för sinnet och en odlingslott som fröjd för 

gommen. Nåväl, den var skördad nu och maten uppäten. Många boenden som 

odlade både för nöje och nytta. 

Därefter tog vi oss till Västerängs koloniområde. Utvecklingen där går mot mera 

nöjesodling än matproduktion, men vi såg flera som odlade stora ytor 

fortfarande, och vi träffade en man som grävde landen inför nästa odlingssäsong. 

Vi avslutade rundan vid Mariestads biodlarförening. 

Det hela visar att stadsodling har överlevt som intresse och att det är viktigt att 

upplåta platser för detta varhelst någon vill odla i staden för egen 

matproduktion, nöje och social samvaro. Vi anser dessutom att det är viktigt ur 

omställningsperspektiv att vi odlar där vi bor. Börja odla du med! 
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6 Övrigt 
 

6.1 Hampa 

 

En mångsidig växt som kan användas till både mathantverk och som "ett 

material". Läs om bland annat odlingsperspektivet i dokumentet Material. 

 

6.2 Byta fröer med varandra 

 

I en paus byttes det fröer mellan deltagarna och det var inga vanliga F1-hybrider 

utan här byttes gamla lantsorter mellan oss, vi får se vad som kommer upp och 

vad som passar respektive trädgård eller åker.  En gård i närheten som ingår i 

omställning är http://ostangsgard.se/author/ylva,  här finns intressanta exempel 

att ta till sig. 

 

6.3 Dela trädgård med Co-Grow 

 

Tips från Lisa: 

Detta är en webbsida för dem som har en trädgård som de kan tänka sig att låna 

ut en yta av till någon som vill odla, man kanske inte hinner med trädgården 

eller börjar bli gammal och inte orkar som förr. 

ELLER den som gärna vill odla men inte har någonstans att göra det. 

På http://www.co-grow.se kan man anmäla sig och sätta in sig på kartan om 

man har en trädgård eller vill odla. De tillhandahåller också en mall för ett 

kontrakt man kan skriva innan man börjar så att båda parter är överens. 

För att zooma in på kartan trycker man på plustecknet i högerkanten. 

I skrivande stund (januari 2020) verkar det vara mest trädgårdar anmälda 

häromkring, så passa på alla som är odlingssugna! 

 

6.4 Tips för dig som odlar 

 

Lisa tipsar om kunskapsbanken hos riksförbundet Svensk Trädgård. Deras 

faktablad besvarar många frågor: 

http://www.tradgard.org/kunskap/kunskapsbank/faktablad.html 

http://ostangsgard.se/author/ylva
http://www.co-grow.se/
http://www.tradgard.org/kunskap/kunskapsbank/faktablad.html
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6.5 Fröer som odlas i Sverige 

 

Mats tipsar om en fröleverantör som bara säljer fröer som odlas i Sverige: 

https://nordfro.se 

 

https://nordfro.se/

