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Figur 1.Vy över en av projektets försöksplatser på obrukad åkerkant, Ellinge gård, Skåne. Pågående skörd i försöket, som ligger mellan träddungarna i vänstra delen av bilden. Foto: Georg Carlsson
Detta faktablad utgör slutrapport för projektet ”Användning av outnyttjade gräsmarker
för biodiversitet och bioenergi – nätverk och
fältförsök”, som har genomförts under 20112014. Projektet har fört samman många aktörer med intresse för jordbruk, naturvård och
bioenergi, och visat att nyetablering och extensiv hävd av artrika vallar kan generera värdefulla synergieffekter mellan minskad klimatpåverkan, minskad övergödning och ett rikt
odlingslandskap.
Bakgrund
Extensiva gräsmarker som slåtterängar
och naturbeten är mycket värdefulla för
bevarande av biologisk mångfald, och
utgör viktiga livsmiljöer för bland annat
insekter som gör nytta genom pollinering
av odlade grödor. Genom nyetablering
eller bibehållen hävd kan artrika vallar
och befintliga ängsmarker bidra med vik-

tiga ekosystemtjänster som produktion av
foder eller energiråvara, minskat växtnäringsläckage och cirkulering av växtnäring (äng är åkers moder), kolinlagring i
mark, pollinering av odlade grödor och
biologisk bekämpning av skadegörare.
Sådana markers naturvärden och ekosystemtjänster kräver dock skötsel genom
bete eller slåtter, brukningsmetoder som
under det senaste seklet varit på kraftig
tillbakagång i vårt allt intensivare jordbruk. Samtidigt som behovet av betesoch slåttermarker för foderproduktion
minskar, särskilt i Skåne, ökar dock efterfrågan på biomassa som kan användas
för omvandling till bioenergi, exempelvis
genom biogasrötning 1. Skötselmetoder
som kombinerar naturvårdande hävd
med produktion av biomassa till bioenergi på annars outnyttjade marker bör
därför vara av stor betydelse för en hållbar

utveckling inom den biobaserade cirkulära ekonomin.
Vallar och gräsmarker som innehåller
en artrik blandning av fleråriga växter
kan generera resurseffektiv biomassaproduktion av flera anledningar. Det finns
ofta ett positivt samband mellan artrikedom och biomassaavkastning, och
genom att inkludera både högavkastande
gräsarter och kvävefixerande baljväxter
i artrika vallar finns möjlighet för hög
biomassaproduktion trots låg eller ingen kvävegödsling samtidigt som riskerna för växtnäringsläckage minimeras 2.
Vidare kan fleråriga växter utnyttja hela
växtsäsongen, även tidig vår och sen höst,
utan att man behöver jordbearbeta varje
år, vilket ger potential för lägre energianvändning, lägre växtnäringsförluster och
högre kolinlagring i rötter och mark jämfört med ettåriga grödor. Biomassa från

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap 2015

Fakta från Partnerskap Alnarp
Info nr 20

Genomförande
Fyra fältförsök har etablerats och utvärderats under två till tre år, och minst ett
nätverksseminarium har anordnats varje
år 2011-2014, se nedan. Projektets nätverksarbete har lett till nära samverkan
med flera andra projekt; fältförsök och
mätningar har genomförts tillsammans
med projekten BioM (hållbar bioenergiproduktion från marginaljordar; Interreg-KASK 4), GrassMargins (biomassaproduktion på marginalmarker med
fleråriga gräs; EU) och Vallgräs som biogassubstrat (utvärdering av skördesystemets och odlingsintensitetens påverkan
på biogasutbytet; Partnerskap Alnarp 5).
Dessutom har projektet bidragit till en
kunskapssammanställning om alternativa
skötselmetoder för ängs- och betesmarker
6, som genomförts på uppdrag av Jordbruksverket.
Fältförsök
Våren 2011 etablerades ett fältförsök på
en obrukad åkerkant i samarbete med
Ellinge gård, Eslövs kommun, Skåne (figur 1). Markägaren (Ellinge gård) plöjde
upp en yta om 40 x 100 m och sådde
in Lantmännens vallblandning SW979
(”Härdig”) på halva denna yta och en
ängsfröblandning från företaget Pratensis
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Figur 2.Total mängd skördad biomassa per år i EllingeYtterligare två fältförsök
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Alnarp, Skåne och det andra
på före detta betesmark utanför Skara,Väs- Resultat och diskussion
tergötland. GrassMargins-försöken inne- Biomassaskörden i Ellinge-försöket var
höll gräs i renbestånd, gräs i samodling genomgående högre i tvåskördesystemet
med samma baljväxter som i Jättene-för- (summan av skörd 1 och skörd 2) än i ensöket, samt den artrika ängsfröblandningen skördesystemet. I de insådda försöksleden
blev denna skillnad större över tid (figur 2).
som användes i Ellinge-försöket.
Utöver jämförelsen av olika artsamman- I enskördesystemet var tredje årets skörd i
sättning har fältförsöken innehållit olika den befintliga vegetationen förvånansvärt
hög jämfört med övriga försöksled (figur
kvävegödslingsnivåer och skördesystem.
Total biomassaskörd har mätts genom 2). Detta kan bero på att de insådda växinsamling, torkning och vägning av växt- terna till stor del hann vissna innan den
prover från varje försöksled vid respekti- sena skörden i enskördesystemet, medan
ve skördetillfälle. Under 2013 togs pro- den befintliga vegetationen till större del
ver från utvalda försöksled i det skånska innehåll växtarter som vissnar långsamGrassMargins-försöket för analys av me- mare. Den kvävegödslade vallen avkastade
tanpotential. Dessa prover finfördelades konsekvent mer biomassa än de ogödsgenom klippning för hand i 1-2 cm långa lade leden, men gödslingen gav mindre
bitar och hölls frysta (-20 °C) till dess att effekt än väntat. I tvåskördesystemet var
materialets metanpotential, uttryckt i liter skörden i de ogödslade leden mer variemetan per kg askfri torrsubstans (volati- rande mellan försöksåren, från ca 5 ton till
le solids, VS), bestämdes vid Avdelning- knappt 8 ton per hektar och år, än mellan
en för Bioteknik, LTH, Lunds Tekniska led med olika artsammansättning.
Högskola.
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extensivt skötta artrika gräsmarker har
förts fram som en resurs för produktion
av biodrivmedel med väsentligt större
klimatnytta och miljöfördelar än bioetanol eller biodiesel från ettåriga grödor 3.
Detta projekt har haft som mål att undersöka möjligheter och begränsningar
för hållbar produktion av biomassa som
energiråvara genom små insatser och
extensivt bruk av gräsmarker. Projektet
har bestått av två delar: 1) etablering av
fältförsök på flera platser för utvärdering
av biomassaavkastning och biogasutbyte
från en sådd artrik ängsflora jämfört med
mindre artrika vallar, renbestånd av gräs
eller befintlig vegetation; och 2) nätverksarbete genom seminarier, fältvandringar
och studieresor för kunskapsutbyte kring
naturvårdande skötsel och användning av
biomassa från artrika vallar och slåtterängar som biogassubstrat.
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Försöket i Jättene visade stor variation i
biomassaskörd mellan försöksåren, särskilt den ogödslade vallen SW979, med
lägst skörd 2013 (figur 3). Den generella
årsmånsvariationen liknar mönstret i Ellinge-försöket. Kvävegödslingen ökade
skörden i alla försöksled under hela försöksperioden, med undantag för vallen
SW979 som 2014 avkastade högst i det
ogödslade ledet (figur 3). Den exceptionellt höga skörden i ogödslad vall 2014
sammanföll med en hög andel baljväxter
av den totala biomassan, ofta runt 50 %
eller mer. Det är uppenbart att kvävegödslingen har missgynnat baljväxterna (bara ca 5 % baljväxter i gödslad vall
2014), samtidigt som kvävegödslingen
inte verkar ha räckt till för att kompensera
för baljväxternas höga tillväxt och kvävefixering i den ogödslade vallen 2014.
Etablering av baljväxter i försöksleden
’rörflen+baljväxter’ och ’3 gräs+baljväxter’
fick inget stort genomslag på biomassaskörden. Baljväxtandelen i dessa försöksled var mycket låg 2012, även i de ogödslade leden, men bidrog i alla fall till något
högre skördar 2013 och 2014 i ogödslade
led jämfört med gräs utan baljväxter (figur 3). Insådden av baljväxterna i växande
gräs (ca en månad efter sådd av gräsen)
gav troligen gräsen en konkurrensfördel
som bidrog till den låga baljväxtandelen i
dessa försöksled.
Biomassaskördarna i försöken inom
GrassMargins kommer att sammanställas och rapporteras inom det projektet
(biomassaskörd kommer att mätas även
under 2015). I korthet har de mätningar
som gjorts hittills visat att skördenivån i
ogödslade artrika led (blandning av gräs
och baljväxter samt den artrika ängsfröblandningen) varierat mellan drygt 3
och ca 9 ton ts per hektar och år, beroende på försöksplats och år.
Mätningarna av metanpotential i prover
från GrassMargins-försöket i Alnarp visade på ett högre potentiellt biogasutbyte i
system med två skördar per år än i enskördesystem (figur 4). Detta resultat stämmer
väl överens med andra studier av biogasutbyte i gräs- och ängsbiomassa, och hänger
samman med att sent skördat växtmaterial
(enskördesystem) ofta är grövre och mer
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Figur 4. Biogasutbyte i växtprover från
GrassMargins-försöket i Alnarp 2013, uttryckt i liter metan per kg askfri torrsubstans
(volatile solids,VS).
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Figur 3.Total mängd skördad biomassa
per år i Jättene-försöket.Vita staplar: ingen
gödsling, svarta staplar: 100 kg N per hektar.
Blandningen ’3 gräs’ består av rörflen, timotej
och rörsvingel.
svårnedbrytbart än vid tidigare skörd och
skördad återväxt 1, 6. Vid en beräkning
av energiutbyte per hektar visade det
sig dock att skillnaderna i metanpotential mellan olika försöksled hade mindre
betydelse än skillnader i biomassaskörd,
d.v.s. de försöksled som gav högst biomassaskörd var också de som resulterade i
störst mängd utvunnen biogas per hektar.
Å andra sidan har ett pågående SLF-projekt, som bland annat utförts i samarbete
med Wrams Gunnarstorps Gods, visat att
vid intensiv vallodling på åkermark blir
gasutbyte och energibalans högre vid tre
skördar än två skördar per år 7.
Genom beräkningar av positiv och negativ klimatpåverkan i hela systemet för
odling och användning av vall-biomassa
som biogassubstrat tog Prade m.fl. (2013)
8 fram en modell som visar hur klimatpåverkan (mängd koldioxidekvivalenter
per utvunnen energi via biogas) varierar
med vallens skördenivå. Modellen visar
att vall som gödslas med biogasrötrest och
mineralgödsel, motsvarande totalt 180
kg kväve, måste avkasta minst 10,5 ton
ts per hektar och år för att leva upp till
EU:s förslag till hållbarhetskriterier för

biodrivmedel. För helt ogödslad vall däremot skulle en skördenivå på ca 3 ton ts
per hektar och år räcka för att leva upp till
samma kriterier. Eftersom de ogödslade
försöksleden i detta projekt konsekvent
har genererat biomassaskördar på mer än
3 ton per hektar och år (ofta mellan 4 och
8 ton) kan vi konstatera att artrika vallar
är mycket värdefulla resurser för miljövänlig energiråvara.
Slutsats
Ett större inslag av artrika och extensivt
hävdade vallar i det skånska odlingslandskapet skulle innebära stor miljönytta
samtidigt som det skånska jordbruket
skulle få fördelar genom ekosystemtjänster som bättre pollinering av odlade grödor, större förekomst av naturliga fiender
mot skadegörare och bättre växtnäringshushållning. Förutom marker som idag
ligger outnyttjade skulle artrika vallar
därför med fördel kunna etableras som
ekologiska fokusarealer på åkermark, i
remsor eller på kantzoner, där de kan ligga kvar många år efter sådd och skördas
en eller två gånger per år. Dessutom kan
det vara intressant att etablera artrika vallar med kortare liggtid (ett eller två år) på
åkermark, där de skulle ha positiva effekter på markens bördighet 9 och minska
ogrästrycket i odlingssystem som annars
domineras av ettåriga grödor.
Hållbarheten i system för skörd och användning av vall- och gräsmarksbiomassa
som biogassubstrat är dock starkt beroende av produktionens ekonomiska utbyte.
Genom projektets nätverksseminarier har
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vi fått ta del av kunskap som visar att det
i dagsläget är svårt att täcka kostnaderna
för skörd, transport och förbehandling av
gräsmarksbiomassa via intäkter från biogasproduktion, även om odlingskostnaderna (t.ex. gödsling) är låga. Danska studier
har dock visat att ängsbiomassa faktiskt
kan vara ekonomiskt konkurrenskraftig
gentemot majs som biogassubstrat 10.
Såväl lantbruket som samhället i stort
behöver bli bättre på att värdesätta vallars och gräsmarkers mångfunktionalitet i
stället för att fokusera enbart på en av de
många ekosystemtjänster som artrika och
extensivt hävdade vallar bidrar med. Ett
intressant förslag som kom fram vid projektets slutseminarium var att sätta samman en påverkansgrupp med representanter för lantbrukare, forskare, ekonomi- och
växtodlingsrådgivare, biogasanläggningar,
miljöintressenter och beslutsfattare, och
ge denna grupp i uppdrag att utforma beslutsstöd och samverkansformer för mångfunktionell skötsel och användning av artrika vallar och andra gräsmarkselement i
odlingslandskapet.
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Nätverksaktiviteter
Projektet har anordnat flera seminarier,
fältvandringar och studiebesök tillsammans med olika aktörer i Skåne och
närliggande regioner. De flesta av dessa
aktiviteter finns dokumenterade via Partnerskap Alnarps hemsidor (klicka på respektive datum för mer information):
2011-12-07, uppstartsseminarium.
2012-09-19, skördedemonstraton och
studiebesök, samarrangemang med Biogas i Lundaland.
2013-02-11, seminarium.
2013-06-10, studieresa till Foulum
forskningscentrum i Danmark. Samarrangemang med Partnerskap Alnarp,
HUT Skåne och Biogas i Lundaland.
2013-06-18, fältvandring och seminarium.
2014-06-03, seminarium, samarrangemang med Partnerskap Alnarp och Skåne
innovation week.
2014-12-17, slutseminarium.
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