
Hur påverkas ditt företag av ett 
förändrat klimat?

Syfte:Rusta svenska lantbrukare med kunskap, så att de 
kan anpassa sina företag till ett förändrat klimat

Klimatförändringarna och vår 
anpassning

Line Strand, HS Konsult AB



Odlingszonerna 
flyttas norrut med 
1 meter i timmen



Nya grödor, odlingsområden för majs

2010 2040



Växtodling 2040

• Skördarna ökar 
• Ökad användning av kemisk bekämpning
• Ökat behov av gödselmedel
• Uppgradering av dräneringar behövs!!!!!



FRAMTAGET INOM GRADVIS:
•Konkreta åtgärder/strategier för att hantera 
extrema väder och klimatförändringar 

•Faktaunderlag till rådgivare & andra 
kommunikatörer



www.gradvis.se



Temperaturförändringar till 2100 





Observerad och prognostiserad 
årsmedeltemperatur i Sverige

1991-20131961-1990 2069-20982021-2050





Medeltemperatur för vinter, vår sommar 
och höst, Västmanlands län



Vinterns nederbörd, Västmanlands län







Extremväder



Skyfalls-
analyser



Hundraårsflöde i Kolbäcksån

Beräknat 
högsta 
flöde



Växtodlingen och klimatet

Koldioxid Temperatur Nederbörd
Grödan Vattenåtgång/ 

tillväxtenhet.
Livslängd, 
utvecklingshastighet

Avkastningsnivå

Skadegörare och 
svampsjukdomar

Kvaliteten på den 
angripna biomassan

Generationstid. 
Övervintringsförmåga

Sjukdomsspridning

Ogräs Konkurrensförmåga Effekten av 
ogräsmedel

Konkurrensförmåga



Växtodlingssäsongens start

1961-90 1991-2013 2021-2050 2069-2098



Växtodlingssäsongens längd

1961-90 1991-2013 2021-2050 2069-2098



Nya grödor, Mälardalen

Ensilage- och  kärnmajs

Höstsådd 
havre

Höstkorn



Grödan och Temperaturen
• Förlänger vegetationsperioden ca 2 månader 

(jmf 1961-1990)
• Ökar avkastningspotentialen för ex gräs, 

betor, rotfrukter.
• Kan stressa 
höstvete & korn



Koldioxid

• En ökning av CO2 ökar växtens fotosyntes och 
vattenutnyttjande.

• En fördubbling av CO2 ökar grödans 
vattenhushållning med 50-60 %.

• Ökad produktion av biomassa



Koldioxid
• Ökar knölskörd
• Mer men grövre grovfoder
• Kärnkvaliteten påverkas negativt 



Förändring av nederbörd: vinter 
perioden 2011 & 2040



Dränering

-Anläggning av grussilar i lågpunkter på fältet
-Öka kapaciteten i stamledningarna
-Invallning 



Detta bidrar till ökad risk

• Snabbare avrinning från annan mark uppströms
• Kraftiga flödestoppar från hårdgjorda ytor i 

samhällen
• Eftersatt dränering i fält, eftersatt underhåll i diken



BEVATTNING

• Ca 56000 ha bevattnas ett normaltorrt år
• Ca 96000 ha bevattnas ett torrt år
• 75% av vattnet tas från ytvattentäkter
• Vattenuttag från små vattendrag osäkert
• Grödor som vall beräknas få ett ökat 

bevattningsbehov.
• Juli-september är risken störst för torrperioder
• Bevattningstillstånd tar flera år



Ogräs

• Inhemska arter vandrar norrut.
• Långdagsförhållande i norr bromsar upp invasionen av 

nya ogräsarter söderifrån.
• Sämre effekt av jordverkande ogräsmedel

Åkerven

Renkavle

Bägarnattskatta



Skadeinsekter
Bladlöss
• 2 graders temphöjning 4-5 fler generationer
• Aktiva tidigare på våren -> De direkta skadorna ökar
• Spridningen av växtvirus ökar

Trips & flugor
• 2 graders ökning ger 2-3 generationer till.

Kålmal - ny skadegörare i kålväxter
Åland 2018 – gammafly “bibliska plågor”



Land Lantbruk 4 nov 2016



Nya skadeinsekter

Koloradoskalbagge
• Möjlighet till övervintring upp till Mellansverige
• I södra Sverige kan baggen hinna slutföra två livscykler 

2040.
• Insekticid eller insektsbetning kommer krävas.



Flera fläktar ger jämn genomströmning



Växtodling 2040

• Vegetationsperioden ökar (från 210 till 255 dagar)
• Mindre nederbörd Juli-September
• Mer nederbörd Senhöst och Vinter.
• Nya grödor och mer höstsådd
• Uppgradering av dräneringar
• Ökad bevattningskapacitet
• Nya skadegörare
• Mellangrödor istället för tjäle


