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Sverige kan leda en jordbruksrevolution
Sverige kan bli ledande i en radikal omställning av framtidens matproduktion. Genom
forskning och utveckling av perenna livsmedelsgrödor kan vi aktivt främja en revolu
tion i jordbruket. Perenna grödor återkommer år efter år utan att behöva sås på nytt.

U

tvecklingen av perenna spann
mål, baljväxter och oljeväxter
har pågått i över 30 år, framför
allt vid The Land Institute i Kan
sas, USA. En perenn variant av
ris ger redan nästan lika hög avkastning som
vanligt ris medan grödor anpassade för kal
lare klimat fortfarande har betydligt lägre av
kastning än ettåriga grödor såsom vete, råg
och majs, men potentialen finns. Forskning
tyder på att inom 10–20 år går det att få fram
perenna sorter som kan mäta sig med dagens
högavkastande ettåriga grödor. Det finns en
lång rad viktiga fördelar med perenna grödor.
Därför inleder vi – tre forskargrupper i Sveri
ge och The Land Institute i USA – ett sam
arbete i tillämpad forskning och utveckling
tillsammans med jordbruk och livsmedels
industri. Sedan 2015 har vetenskapliga för
söksodlingar vid Sveriges lantbruksuniversi
tet i Alnarp och Ultuna visat goda resultat för
det nyligen domesticerade sädesslaget kernza
framtaget av The Land Institute. Och i sep
tember 2018, i ett samarbete mellan Höge
stads gods i Skåne och forskare vid Lunds
universitet, såddes den första kommersiella
odlingen (24 hektar) i Sverige.
De viktigaste skälen för en svensk satsning
på perenna odlingssystem kan sammanfattas
i fyra punkter:

1. Regional ekonomi

Jämfört med andra branscher är lönsamhe
ten i jordbruket låg speciellt i små och medel
stora företag. Inkomsten per timme för lant
brukare ligger ofta runt 60-120 kronor, vilket
är långt under industrins ingångslöner. Kost
nader för insatsvaror stiger liksom skuldsätt
ningen. En omställning till perenna grödor
skulle kunna bidra till regionalekonomiska
synergieffekter genom att jordbrukets kost
nader minskar för markbearbetning och
insatsvaror som utsäde, kemiska bekämp
ningsmedel, konstgödning, maskiner och
diesel. I dag körs traktorer över åkrarna 6–10
gånger per säsong, ofta under svår tidspress.
Minskade utlägg och tidsvinst vid odling av
perenna grödor utgör en ekonomisk resurs
som kan utnyttjas för att vitalisera lands
bygden – kort sagt mer tid och pengar till bon
den och mindre till kemiindustrin.

2. Livsmedelsproduktion

Sveriges roll som jordbruksland kommer att
öka i takt med att flera av världens viktigaste
odlingsområden blir torrare och varmare
såsom södra Europa, amerikanska mellan
västern och Australien. Även om Sverige san
nolikt inte kommer att drabbas lika hårt av
klimatförändringarna krävs en anpassning
av jordbruket även här. Perenna spannmål
i blandkulturer, som kernza samodlat med
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luzern, är 
mindre känsliga för torka än
dagens ettåriga monokulturer vilket våra för
söksodlingar i Skåne och Uppland har visat.
Perenna odlingssystem kan även bli ett viktigt
instrument för att drastiskt minska använd
ningen av kemisk ogräsbekämpning och kan
ske på nytt integrera växtodling med hållbar
mjölk- och köttproduktion.

3. Grundvatten och Östersjön

Jordbrukets påverkan på vattenkvaliteten är
en viktig anledning till att Sverige inte kom
mer att uppnå miljömålet ”grundvatten av
god kvalitet”. Upprepad markbearbetning
i kombination med spridning av gödnings
ämnen och bekämpningsmedel gör att jord
bruket förorenar både markvatten och
ytvatten som rinner ut i sjöar och hav. Grö
dorna tar upp endast ca hälften av all kväve
gödning som sprids på åkrarna, resten ham
nar i luften eller läcker ut till omgivande vat
ten. Stora mängder fosfor som lagrats i våra
åkrar kan inte tas upp av ettåriga grödor
medan forskning indikerar att perenna
blandkulturer kan tillgodogöra sig fosfor
mera effektivt. Det antyder att behovet av
ytterligare fosforspridning kan minskas.
Jordbrukets utsläpp av näringsämnen
måstereduceras för att rädda Östersjön från
ekologisk kollaps. Med längsta kusten är Sve
rige det land som påverkas mest av tillståndet
i Östersjön men vår möjlighet att påverka
vattenkvaliteten är begränsad då vi endast
står för cirka 9 procent av fosforutsläppen
och 15 procent av kväveutsläppen. Om vi bi
drar till att göra perenna jordbruksgrödor
ekonomiskt attraktiva för jordbruket i Polen,
Ryssland och de baltiska länderna, kan vi
driva på en förändring.

4. Minskad klimatpåverkan

FN:s klimatpanel (IPCC) visar att tiden är
knapp för att förhindra en höjning av värl

"
Perenna jordbruks
grödor gör det
möjligt att
kombinera mat
produktion med
lagring av kol
i marken.

dens medeltemperatur med katastrofala kon
sekvenser. Först och främst måste de fossila
utsläppen från kol, olja och naturgas minska.
Men eftersom detta går trögt måste även
andra åtgärder vidtas. Många sätter sitt hopp
till BECCS – att fånga in och lagra koldioxid
genom odling av bioenergi i kombination
med koldioxidavskiljning och lagring. Meto
den medför dock stora risker inte bara för
den globala livsmedelsförsörjningen utan
även för att mänskliga rättigheter åsidosätts
och biologisk mångfald hotas när jordbruks
mark omvandlas till energiplantager.
Perenna jordbruksgrödor gör det möjligt att
kombinera matproduktion med lagring av kol
i marken. När naturliga ekosystem en gång
i tiden omvandlades till jordbruksmark för
svann stora mängder kol som varit bundet
i marken i form av mull. De två viktigaste
orsakerna till att markkolet förlorades är
markbearbetning (främst plöjning) och att
perenna växter med stora och djupa rotsystem
ersattes med ettåriga växter med små och
grunda rotsystem. Perenna blandkulturer
kombinerar ett minimum av markbearbetning
med djupa rötter – kernza har visat sig ha upp
till 15 gånger större rotbiomassa än höstvete.
Perenna spannmål, baljväxter och olje
växter är ett paradigmskifte som kan revolu
tionera jordbruket. Målinriktad forskning
och utveckling, i nära samarbete med livs
medelssektorn, kan sannolikt förverkliga
detta inom 10–20 år, det är en kort tid jämfört
med de 10 000 år under vilka vi förädlat vete.
Som ett startskott för en svensk satsning sam
las 90 av världens främsta forskare inom
perenna odlingssystem i Lund 6–11 maj.
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