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Syfte och mål

• Utveckla en modell för att kvantifiera, 

visualisera och tydliggöra olika 

hållbarhetsaspekter vid odling av 

energigrödor

• Fokus: Illustrera modellens användbarhet

 Inkludera ett fåtal kriterier/aspekter 

 Endast Salix



Genomförande

• Steg 1. Målgrupp bestäms och kriterier 

väljs ut i samråd med referensgrupp

• Steg 2. Utveckla modellen

• Steg 3. En salixodling väljs ut för fallstudie 

och modellen testas

• Steg 4. Modellens resultat och 

användbarhet utvärderas 



Målgruppen

• Myndighet på regional/lokal nivå som stöd 

i beslut eller som diskussionsunderlag 

• Fallstudie för salixodling i Grästorp

• Länsstyrelsen i Västra Götaland i 

referensgrupp



Välj ut minst tre kriterier

• ekonomisk lönsamhet

• likviditet 

• sysselsättning/arbetsbehov

• biodiversitet

• utlakning

• växthusgasutsläpp

• kolinbindning

• indirekt markanvändning

• fossil energianvändning => energibalans

• fosforanvändning

• påverkan på landskapsbild



Visuell analys av landskapsbilden

• Landskapet kan definieras utifrån visuell, kulturell, 
social och ekologisk funktion

• LCA – Landscape Character Assessment
– Kartlägger och identifierar

• Metod från Kevin Lynch (1960) The Image of the City.
– Använd för landskapsbedömning vid exv

vindkraftetableringar

• Strukturer i landskapet
– Knutpunker

– Stråk

– Gränser

– Landmärken

– Barriärer



Fem frågor baserat på Lynch´s metod

• Vilken påverkan har odlingens storlek på 
landskapet? 

• Hur påverkas stråk i landskapet? 

• Hur påverkas enstaka landmärken eller  
element i landskapet?

• Vilken påverkan har odlingen på 
landskapets topografi? 

• Vilken påverkan har odlingen på horisonter 
och siktlinjer?



Metod för Fråga 1. Vilken påverkan har 

odlingens storlek på landskapet? 

• Baserad på metod från Nutek

Landskapskaraktär
Slätt-

landskap

Kulligt 

landskap

Sprickdals-

terräng

Halvöppet 

skogs-

landskap

Större än andra fält i 

omgivningen
Mellan, 2 p Stor, 3 p Stor, 3 p Stor, 3 p

Mindre eller lika stort som 

andra fält i omgivningen
Liten, 1 p Liten, 1 p Liten, 1 p Liten, 1 p

Litet fält, där redan många 

små salixfält finns i omg.
Stor, 3 p Stor, 3 p Stor, 3 p Stor, 3 p



SAL KORSGÅRDEN I GRÄSTORP



Fråga 1. Vilken påverkan har odlingens 

storlek på landskapet? 
Fråga 1: Slättlandskap, samma storlek som 
andra fält kanske något mindre  Liten 
påverkan, 1 poäng



Fråga 2 Hur påverkas stråk i landskapet? 

Fråga 2: Påverkar inga stråk i nämnvärd 
utsträckning. Odlingen gränsar mot en väg och 
en traktorväg, men endast en kort bit   Liten 
påverkan, 1 poäng



Fråga 3 Hur påverkas enstaka landmärken 

eller  element i landskapet?

Fråga 3: I närheten finns flera vindkraftverk, en 
bit bort finns en kyrka. Kyrktornet syns till viss 
del från långt håll, men döljs till stor del av 
omgivande träd nära kyrkan.  Liten 
påverkan, 1 poäng



Fråga 4. Vilken påverkan har odlingen på 

landskapets topografi? 

Fråga 4: Landskapet är relativt platt, odlingen 
kommer ligga ganska separat och sticka upp, 
men ligger inte på någon höjd. Odlingen bildar 
ingen kuliss med omgivningen Mellan 
påverkan, 2 poäng



Fråga 5. Vilken påverkan har odlingen på 

horisonter och siktlinjer?

Fråga 5: Odlingen skärmar inte av 
sikten för någon granne på något 
dramatiskt sätt. Inga andra vackra 
vyer finns i närheten som kan 
skärmas av. Slätten är stor i 
jämförelse med odlingen som inte 
stör sikten i någon nämnvärd 
utsträckning  Liten påverkan, 1 
poäng

Summa: 6 poäng (omräknas sedan till den 
normaliserade skalan 0-1)



Beräkning av övriga kriterierna 

- Livscykelanalysmetodik

• Systemgräns: fältkant

• Max och min-värden för 

kriterierna beräknas per 

produktionsområde för alla 

vanliga grödor

• Mängd gödsel och avkastning har 

stor påverkan, data hämtas från 

SCB

• Vall och spannmål är 

jämförelsegrödor

Grödfördelning GNS
Höstvete 16%
Vårvete 4%
Vårkorn 14%
Havre 15%
Åkerbönor 3%
Slåttervall 20%
Höstraps 3%
Vårraps 3%
Summa 78%



Min-max normalisering, per ha

Bäst= 1, sämst=0



Min-max normalisering, per kg ts gröda

Bäst= 1, sämst=0



Slutsatser från projektet

• Modellen funkar och är användbar!

• Skulle behöva utvidgas med fler 

hållbarhetsaspekter

• Varje aspekt behöver metodutveckling

• Behöver valideras med fler energigrödor 

och fler fallstudier

• Användargränssnitt behöver utvecklas 


