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Ca en fjärdedel av åkermarken har lagts
ned sedan 1950

• Mellan 1951 och 2005 minskade åkerarealen med omkr. 950 000 ha, vilket motsvarar 26 
procents minskning

• Kraftigast var minskningen under 1960-talet, då under några år omkring 60 000 ha lades 
ned årlig

• 30–40 procent av den under 1960-talet nedlagda jordbruksmarken skogsplanterades 
eller hade vuxit igen med skog av godtagbar kvalitet,

• 10–15 procent utnyttjades till bebyggelse, vägar, fritidsändamål eller annat ändamål. 

• Återstoden – ca hälften av den nedlagda arealen – blev outnyttjad mark, som täcktes av 
buskar och sly.



Nedlagda jordbruksmarker i 
AC & BD-län

Sett till enskilda län har åkerarealen minskat mest i 

Norrbottens och Västerbottens län

under den senaste 25-årsperioden.



Osäker statistik

• Statistik över arealen nedlagd jordbruksmark i Sverige är mycket bristande

• Det finns minst en halv miljon hektar åker- och betesmark som inte brukas 
aktivt

• I övre norrland finns stora arealer som togs ur produktion under 1960-
och -70-talen. 

• Mer än 30 000 hektar finns i västerbotten



Inställning till beskogning av 
jordbruksmark

Allmänhetens inställning till igenväxning och i synnerhet till ”granåkrar” 

på jordbruksmark har i stort sett varit negativ sedan andra världskriget

Staten har anpassat sig och har vid den andra nedläggningsvågen

i decennieskiftet mellan 1980- och 90-talen, enbart gett bidrag

för beskogning med svenska lövträdslag.

Det finns en generell – och ofta stark – skepsis till att plantera igen 

marker som brutits av tidigare generationer. 



Lite siffror 



Beskogning av igenvuxna 
jordbruksmarker

Goda exempel 



Skog på jordbruksmark

Skötsel

Efter plantering av träd på åkermark krävs en intensiv skötsel av 
planteringen. På näringsrika åkrar växer träden snabbt.

Tidiga röjningar, gallringar med korta intervall emellan och en kort 
omloppstid kännetecknar skötseln av åkerplanteringar.

I vissa fall kan syftet vara att skapa ett attraktivt skogslandskap, 
”rekreationsskog”.

Huvudmomenten blir då att tidigt glesa ut beståndet, stamkvista 
en eller flera gånger, samt planera för en lång omloppstid med 

äldre grova trädstammar



Planteringsförsök i Innertavle

En plantering med poppel, björk och gran (1986 
& 1989) 

Ett av få mer systematiskt uppföljda och 
dokumenterade  försök



Tack för mig





Överlevnad



4 vegetatonsperioder efter plantering



Höjdutveckling



Tillväxtdata Innertavleförsöket



Planterad  gallrad poppel 
efter 14 år



Planterad  gallrad vårtbjörk 
efter 21 år



Innertavleförsöket

• Resultaten från försöket i Innertavle på bördig mark i för
breddgraden gynnsamt klimatläge är inte representativa 
för normal åkermark i Västerbottens kustland.

• Det  ger dock  en insikt om att  åkerplantering kan ge hög 
överlevnad och tillväxt med  lämpliga anläggningsmetoder 
och odlingsmaterial 



Bekämpning före plantering 

Punktvis Roundup-behandling före plantering 
kan vara effektiv och ge plantorna det utrymme 
de behöver för en god etablering 

Man kan behöva upprepa behandlingen 



Västerbotten

• Cirka 31 000 hektar 

• Vännäs kommun cirka 550 hektar



Riket
• Det finns en halv miljon hektar åker- och betesmark som inte brukas aktivt

• Mellan 2007 och 2008 har arealen mark som trädas minskat med nästan 
hälften, från 275 000 hektar till knappt 150 000 hektar

• Det finns en överodling av vall på mellan 200 000 - 300 000 hektar

• En majoritet av blocken är små, endast några få hektar

• En del av marken har överförts till skog och bebyggelse

• Nettot av nedlagd mark, överodling av vall och den mark som överförts 
till annan användning är 600-700 000 hektar



Alternativ för beskogning  som studerats
• Granplantering det enda alternativ som är företagsekonomiskt lönsamt om man 

inte får någon betalning för landskapsvården. 

• En landskapsvårdsersättning på några hundra kronor per ha och år skulle dock göra 
betes-skogen konkurrenskraftig. 

• Specialiserad betesdrift fordrar en ersättning på över 1 000 kr per ha och år för att 
konkurrera med granen. 

• Om björksly redan är etablerat blir betesskogen ännu mer konkurrenskraftig. 
Orsaken är att man då slipper kostnader för markberedning samtidigt som 
avverkningsintäkterna ligger närmare i tiden.

• Skulle det bli knapphet på livsmedel i framtiden och bättre lönsamhet i jordbruket
är betesskog bättre än gran. Ett skäl är att betesskogen också innefattar viss 
livsmedelsproduktion. Ett annat är att betesskog är bättre ur markvårds-
synpunkt än gran.

• Betesskogen kan efter slutavverkning uppodlas till bördig åker.



Björk planterad på jordbruksmark i Säter i 
Dalarna 

planterad 1990 på nedlagd åkermark i 3x1 m förband har en jämförande studie 
gjorts mellan skogsproduktion och betesproduktion kombinerat med 
skogsproduktion

• Kontinuerlig ogräsbekämpning

• Tidig och kraftfull röjning/gallring 

• Stängsling krävs oftast om man inte har  tät tillsyn



Björkens krav på jordbruksmark

För björk planterad på åkermark skall marken vara frisk till fuktig och innehålla en 
del finjord av mjälatyp . 

Torra likväl som våta marker, mossodlingar och styva ler-jordar är direkt olämpliga 
för odling av vårtbjörk 

Glasbjörken producerar bara 70-80 % av vad vårtbjörken gör på medelgoda, friska 
marker 



Möjliga alternativ

∗ Alternativt utnyttjande av lågproduktiv åkermark. Den tidigare åkermarken har 
överförts till en beskogad betesmark. 

∗ Möjliga betesmarker för hästar. Fem år efter plantering kunde hästar släppas på 
marken. 

∗ Gårdsnära bränsle. Såväl? röjningsvirke som klenare gallringsvirke har flisats och 
utnyttjats i gårdens bränsleanläggning. 

∗ Estetiska önskemål. Skapandet av pittoreska inslag i landskapsbilden är en av markäga-
rens skyldigheter. 

∗ Virkesproduktion. 15 år efter plantering har markägaren på en betesmark ett 
väletablerat bestånd om 360 stammar/ha med en stående volym om 32 m3sk/ha. Under 
denna period har ?en ca 30 m3/ha brännved producerats. Med en omloppstid om 
50 år? beräknas beståndet att producera 400 m3sk/ha, huvudsakligen som sågtimmer. 



Markbehandling jordbruksmark

Markbehandling 

Plöjning 1989 

Harvning under sommaren 1990 för att 
bekämpa ogräs.

I början av september 1990 planterades 
åkermarken med björkplantor 

gräsbekämpning mellan rader, med harvning 
4 till 5 gånger per växtsäsong 

Efter tre år



Stängsel och djurhållning
• Efter det att vegetationsbekämpningen med harv (4 år) avslutats sattes 

stängsel med el upp runt planteringen.

• Hästar släpptes efter fem vegetationsperioder på de planterade markerna för 
att beta ned gräset. 

• Planteringen har sedan använts som betesmark till hästar varje år. 

Även unga tjurar har släppts för att beta gräset mellan raderna. De stångade på 
björkarna och bröt av många stammar. Därför avråder vi från betesdrift med 
ungdjur, åtminstone tills de unga björkarna växt upp till större träd. 



Betesmark efter 14 växtsäsonger
Betesmark med björk i rader efter björk, ca 
1,5 ×2 m, efter 14 växt- 14 växtsäsonger 
(rader har tagits bort). 



• 9 resp 14
växtsäsonger



Slutsatser och rekommendationer 

1. Alternativt utnyttjande av lågproduktiv åkermark. Den tidigare åkermarken har 
överförts till en beskogad betesmark. 

2. Möjliga betesmarker för hästar. Fem år efter plantering kunde hästar släppas på 
marken. vänta till efter en första röjning då djuren kan bryta stammar samt äta 

bark. 

3. Gårdsnära bränsle. Såväl röjningsvirke som klenare gallringsvirke kan flisas. 

4. Estetiska önskemål. Om väl synlig från större väg. Kan skapandet av pittoreska 
inslag i landskapsbilden hävdas vara en av markägarens oskrivna skyldigheter? 

5. Virkesproduktion. 15 år efter plantering finns betesmark med ett väletablerat 
bestånd om 360 stammar/ha med en stående volym om 32 m3sk/ha. Tills dess har 

ca 30 m3/ha brännved producerats. Vid slutavverkning om ytterligare 35 år be-
räknas beståndet ha en stående volym om 350 m3sk. 



Skador
• Sork är ett stort problem –äter upp björkrötter

• kemiska ogräs-bekämpningar, gödsling, bevattning och kalkning kan öka 
tillväxten upp till 300 % 



slutsatser
• Intressant att kombinera björkproduktion med djurbete.

• Använd planteringsförband som ger plats för maskinell bearbetning (harv eller 
fräs)

• Sork är ett stort problem

• Hög etableringskostnad 

• De första åren kräver mycket bekämpningsarbete

• Konceptet med beskogade betesmarker kräver en intresserad markägare 
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Summering av kvällen

Lågt prioriterat av Skogsstyrelsen

Miljöstöd kan eventuellt användas (Skogsstyrelsen)

Dyrt att beskoga jordbruksmark

Kan delfinansieras med matjordsförsäljning

Naturlig föryngring säkrast

Björk/gran en bra kombination

Kombinera lövskog och hästbete ?

Mer forskning krävs


