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Indikatorer för att följa effekter av ett förändrat klimat samt
anpassning inom jordbrukssektorn
Jordbruksverket har tilldelats medel av SMHI för att ta fram en metod för att med hjälp av
indikatorer följa klimatförändringarnas effekter och hur arbetet med anpassning fortskrider. I
det här dokumentet redovisar vi resultatet av arbetet.

Bakgrund
För att kunna följa klimatförändringens effekter på jordbruks- och trädgårdssektorn
samt hur anpassningsarbetet fortskrider krävs bland annat kontinuerligt uppdaterad
kunskap om nuvarande och framtida klimat samt indikatorer för att följa utvecklingen.
Uppföljningen av klimatanpassningsarbetet inom EU har fokus på processer, det vill
säga att den nödvändiga organisationen för arbetet är på plats. Framöver bedöms
medlemsländerna även behöva redovisa effekter av arbetet i större utsträckning (SMHI,
2016). Detta gäller även inom jordbrukspolitiken. Idag finns det exempelvis inget krav
på medlemsländerna att utvärdera effekterna av landsbygdsprogrammen utifrån ett
klimatanpassningsperspektiv. I diskussionerna kring kommande jordbrukspolitik
bedöms klimat och klimatanpassning få en större plats.
För att ta fram en relevant analys av jordbruks- och trädgårdssektorn ur ett
klimatanpassningsperspektiv krävs det ett stort antal indikatorer från ett brett spektrum
av områden. Det krävs en kombination av bland annat klimatdata, skördedata,
djurhälsodata, fältobservationer, förändringar i grödval och växtföljder,
försäljningsstatistik, extremhändelser, genomförda åtgärder och förändrade beteenden.

Uppdrag att ta fram förslag på indikatorer
Jordbruksverket gav därför i uppdrag till ett antal externa experter att ta fram förslag på
möjliga indikatorer som kan användas i detta syfte. Förslagen finns i bilaga 1-6 till detta
dokument.
Huvudsyftet var att ta fram indikatorer som kan användas i nationell och regional
uppföljning av arbetet med klimatanpassning samt rapportering till EU. Samt förbättra
underlaget till myndigheternas utredningsarbete, exempelvis underlag till nya
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styrmedel. I första hand skulle befintlig, kvantitativ och allmänt tillgänglig data
användas.

Definition på indikatorer
Vi har utgått ifrån det internationella ramverket DPSIR (drivkraft, påverkan, tillstånd,
effekt, respons) som tagits fram av den Europeiska miljöbyrån (EEA). I detta
sammanhang är inte indikatorer på ”drivkraft” och ”påverkan” relevant då dessa
handlar om orsaker (till exempel global befolkningsökning, användning av fossila
bränslen) till utsläppen som leder till klimatförändring. Vi använder oss enbart av
kategorierna tillstånd, effekt och respons eftersom dessa berör anpassning till ett
förändrat klimat.
Tillstånd
Indikatorer som beskriver tillståndet är exempelvis temperatur, nederbörd, luftfuktighet,
mjölkproduktion eller areal av en viss gröda.
Effekt
Effekten av klimatförändringarna handlar i detta sammanhang om hur
jordbruksproduktionen påverkas. Vilka mätbara effekter får exempelvis en ökad
medeltemperatur, fler värmeböljor eller en längre växtsäsong?
Respons
Hur reagerar samhället på effekterna? Här handlar det om att hitta data på åtgärder som
minskar sårbarheten för klimatförändringar eller tar till vara möjligheter. Exempelvis
kylningsanläggningar, bevattning eller odling av nya grödor i landet eller högre upp i
landet än brukligt. I den bästa av världar ska responsen på sikt kunna ge utslag på
indikatorn som visar effekter.

Allmänt om förslagen
Förslagen redovisas i bilaga 1-6. Arbetet har utgått ifrån ett antal temaområden. Dessa är
produktion inom de mest förekommande djurslagen samt växtodling. Även smittskydd och
betesdrift har varit avgränsade områden då dessa dels är viktiga förutsättningar för en
resurseffektiv primärproduktion och dels är det områden som med stor sannolikhet kommer
att påverkas på ett avgörande sätt av ett förändrat klimat.
Tiden för uppdraget har varit begränsad och förslagen i bilagorna ska ses som ett urval av det
som är nödvändigt, och möjligt, att mäta för att kunna göra en övergripande analys.
Data för flera av förslagen till indikatorer går att ta fram redan idag. Många av förslagen
kräver dock extra resurser från exempelvis Jordbruksverket, SMHI eller SVA för att kunna
bli verklighet. Det kan också kräva resurser ifrån företag i form av tid för att fylla i enkäter.
Detta gäller för alla temaområden. I bilagorna finns beskrivningar av, samt diskussioner om,
möjligheter och brister inom respektive område.
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Exempel på en uppsättning indikatorer som kan användas
för nationell uppföljning
I Tabell 1 nedan beskriver vi en uppsättning indikatorer som kan användas för nationell
uppföljning. Det finns givetvis fler förslag på indikatorer i bilagorna som är relevanta
men här har vi gjort ett urval.
De utvalda indikatorerna ska tjäna som utgångspunkt för en kvalitativ och övergripande
analys. Indikatorerna representerar de mest troliga riskerna och möjligheterna i ett
förändrat klimat och inkluderar i de flesta fall både effekter på jordbruksproduktionen
samt samhällets respons.
Utgångspunkten för arbetet har varit att hitta indikatorer utifrån befintlig data som inte
kräver några extra resurser från någon aktör. Det har inte varit möjligt i alla fall.
Indikatorerna nedan ser vi dock som ett sorts minimum för att kunna göra en seriös
analys, om än på en mycket övergripande nivå.
Växtodling
För växtodlingen finns det både möjligheter och risker. Det är därför viktigt att mäta
hur detta påverkar skörden (Skördestabilitet i höstvete och vårkorn) samt att vi tar
tillvara på möjligheten genom längre växtsäsonger och att vissa grödor kan odlas i
större utsträckning längre norrut i landet (Antalet vallskördar samt areal och
skördeutveckling av majs). Ett förändrat klimat kan ge förändringar i nederbörd och i
vattenförhållandena i stort vilket gör det viktigt att följa viktiga odlingsförutsättningar
(Bevattningsutrustning och Dränering). En annan viktig förutsättning för odling är
växtskyddet där ett förändrat klimat kan ändra förutsättningarna för olika skadegörare.
Vi listar därför viktiga indikatorarter (Gulrost i höstvete, Rapsjordloppa i höstraps och
Rödsotvirus i höstspannmål) som kan gynnas av ett varmare klimat och som kan
spridas norrut i landet jämfört med idag. Försäljning av växtskyddsmedel är en
indikator som kan användas för att kunna analysera hur vi hanterar de ändrade
förutsättningarna.
Animalieproduktion
För produktionen inom de vanligaste djurslagen kan ett förändrat klimat innebära risker
i form av fler värmeböljor som kan påverka djuren på olika sätt samt torka och
översvämning som försvårar betesdriften. Det är mycket svårt att mäta vilka effekter
just dessa händelser har på tillväxt och avkastning som ju kan påverkas av många olika
saker. Därför finns det indikatorer som kan visa på risker (Antal högsommardagar,
Slaktanmärkningar) och indikatorer som kan visa på försämrade betesförutsättningar
(Betestryck, Uteblivet bete). När det gäller mjölkproduktion finns det bättre möjligheter
att följa avkastningen kontinuerligt jämfört med övrig animalieproduktion
(Värmestressbelastningens effekt på mjölkproduktionen under betessäsong).
I ett förändrat klimat kan smittämnens förekomst, möjlig etablering samt spridning
påverkas. Förekomsten redovisas årligen redan idag i publikationer från
Jordbruksverket och SVA. Inom smittskyddsområdet har vi i detta arbete inte valt ut
några specifika indikatorsjukdomar men det är fullt möjligt att göra i ett vidare arbete.
Responsen kan skilja sig mellan olika sjukdomar och därför har vi heller inte valt någon
responsindikator.
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Tabell 1. (E) betyder att det är en effektindikator, (R) att det är en responsindikator och (T)
tillståndsindikator. Mer information om respektive indikator finns i bilaga 1-6.

Indikator

Syfte

Växtodling
Gulrost i höstvete (E)

I ett förändrat klimat kommer förutsättningarna för olika
skadegörare att ändras. Vissa arter kommer att gynnas medan
andra kommer att missgynnas. En av de svampsjukdomar
som anses gynnas av det varmare klimatet är gulrost i
höstvete.

Rapsjordloppa i höstraps (E)

Denna skadegörare är framförallt ett problem i de södra
delarna av Sverige men kan troligtvis bli ett problem i hela
Götaland bland annat beroende på det varmare klimatet.

Rödsotvirus i höstspannmål
(E)

Olika bladlusarter är en grupp skadegörare som anses gynnas
av ett varmare klimat. Dessa kan förutom att göra direkta
skador på grödan även fungera som vektorer för bland annat
rödsotvirus. Ett gynnsamt väder för bladlössen under hösten
kan innebära att spridningen av virusförande bladlöss och
därav rödsotvirus kan bli mycket kraftig, framförallt i
kombination med tidig sådd.

Försäljning av
växtskyddsmedel (R)

Klimatförändringarna kommer troligtvis leda till större
osäkerhet när det gäller växtskyddet. Detta kan leda till att
användningen av växtskyddsmedel ökar om man inte lyckas
med behovsanpassade och förebyggande åtgärder enligt
integrerat växtskydd (t.ex. varierade växtföljder, användning
av prognos-system och mekanisk ogräsbekämpning).
Indikatorn blir ett indirekt mått på att de integrerade
växtskyddsåtgärderna fungerar även i ett förändrat klimat
med ökad förekomst av skadegörare och ogräs.

Skördestabilitet i höstvete
och vårkorn (E)

Klimatförändringarna kommer att leda till en längre
växtsäsong samt en högre koldioxidhalt i luften vilket kan öka
skördarna. Samtidigt är det trolig att de kommer att vara en
större risk för torrperioder, kraftiga regn och översvämningar
som i sin tur kan leda till lägre skördar. Detta sammantaget
innebär troligtvis att vi kommer att få större skördevariationer
mellan åren. Det är därför relevant att följa hur
skördevariationen/ skördestabiliteten i en eller ett flertal
grödor utvecklar sig över tid.

Investering i
bevattningsutrustning (R)

Klimatförändringarna kommer troligtvis leda till att det i
framförallt södra delarna av Sverige kommer finnas ett större
behov än idag av bevattning. Ett sätt att anpassa jordbruket är
då att säkerställa att det finns utrustning som möjliggör detta.
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Dränering (R)

Klimatförändringarna kommer troligtvis leda till att det i stora
delar av landet kommer få generellt mer nederbörd.
Nederbörden kan också komma att bli mer kraftig när den väl
kommer vilket gör att det finns ett större behov än idag av att
åkerarealen är väldränerad. Det är därför relevant att följa
åkerarealens status när det gäller dränering samt följa hur stor
del av åkerarealen som bedöms behövas om- eller nydikas.

Antalet vallskördar (R)

Klimatförändringarna kommer leda till att växtsäsongen
förlängs i hela Sverige. Ökningen är störst i södra Sverige och
här kan vegetationsperioden mot slutet av seklet täcka in
nästan hela året. En längre växtsäsong innebär troligtvis att
fler vallskördar kan tas ut per år. I Skåne och i Halland är det
redan vanligt att ta ut fyra skördar och i Norrbotten och
Västerbotten har det börjats med treskördesystem.

Areal och skördeutveckling
av majs (R)

En högre medeltemperatur och en längre växtsäsong skapar
möjligheter att i större utsträckning än idag odla sent
mognande grödor som till exempel majs. Det är därför av
intresse att följa utvecklingen av antalet hektar majs som
odlas i Sverige både på nationell och regional nivå.

Gris och fjäderfä
Antal högsommardagar
alternativt värmestressdos
(T)

Indikator för risk för värmestress i klimatreglerade stall.

Andel nybyggda stallar som
utformas för att minska
värmestress under
värmeböljor (R)

Om värmestress i stallar skulle bli ett stort praktiskt problem
skulle producenterna behöva anpassa stallarna för att
minimera värmestress.

Mjölkproduktion
Värmestressbelastningens
effekt på mjölkproduktionen
under betessäsong (E)

Värmestressade kor konsumerar mindre mängd foder vilket
resulterar i minskad mjölkmängd och lägre fett- och
proteinhalter i mjölken. Foderintaget är lägre redan 24 timmar
efter värmestressen börjat och minskningen i mjölkmängd ses
efter 48 timmar.

Nattbete (R)

Under högsommar i Sverige, är det vanligt att gränsvärdet för
mild värmestress startar kl 08 på morgonen och håller i sig
ända till kl 20. En åtgärd kan vara att släppa ut korna på bete
under den svalare delen av dygnet, dvs. kväll, natt, morgon.

Bete
Uteblivet bete (E)

Mer extremväder försvårar jordbruksdriften. Särskilt
svårplanerat blir det i nöt- och lammköttsproduktion som
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baseras på bete och annat grovfoder. Det är därför relevant att
få ett mått på hur mycket driften försvåras.
Indikatorn utgörs av andel, areal och antal block betesmark,
såväl naturbetesmark som bete på åker, som under pågående
betessäsong anmäls av lantbrukaren som obetad på grund av
översvämning.
Betestryck (E)

Torka leder till svårigheter att planera sin drift. Särskilt
svårplanerat blir det i nöt- och lammköttsproduktion som
baseras på bete och annat grovfoder. Det är därför relevant att
få ett mått på hur mycket driften försvåras.
Den använda indikatorn utgörs av areal och andel block
naturbetesmark som vid kontroll av avbetning godkänns
respektive underkänns. Efter ett torrår är andelen godkända
beten större och efter ett blötår är andelen godkända beten
mindre.

Stora sammanhängande
betesfållor (R)

Stora sammanhängande betesfållor som innehåller såväl
översvämningsbenägna arealer som torrare partier och hyser
få men stora djurgrupper säkerställer betestillgång och
förenklar betesdriften vid extremväder jämfört med många
små djurgrupper i separata fållor.

Slaktanmärkningar (E)

I ett förändrat klimat kommer förutsättningarna för olika
inälvsparasiter att ändras. Betesburna parasiter kommer
sannolikt att gynnas av den längre betesperioden. Det är
därför relevant att följa utvecklingen på en specifik
betesburen parasit såsom stora leverflundran (Fasciola
hepatica), vilken registreras på artnivå på slaktdjur.

Förbrukning/försäljning av
antiparasitära preparat (R)

Den ökade förekomsten av betesburna parasiter leder till ökat
behov av avmaskningsmedel. Det är därför relevant att följa
försäljningen av olika preparat av avmaskningsmedel så att
det säkerställs att försäljningen hålls på samma eller lägre
nivå än idag.

Smittskydd
Förekomst av epizootiska
och anmälningspliktiga
sjukdomar (E)

Anmälningar av konstaterade fall av anmälningspliktiga
sjukdomar och av misstankar om sjukdomar som omfattas av
epizootilagen.
I ett förändrat klimat kan smittämnens förekomst/möjlig
etablering/spridning påverkas. Dessutom kan ett ändrat klimat
förändra beteenden eller öka stressen hos individer och
populationer vilket i sin tur ökar risken för smittsamma
sjukdomar. Opportunistiska infektioner kan öka vid till
exempel värmestress.
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Exempel på indikatorsjukdomar: West nile fever, afrikansk
hästpest, bluetongue. leptospiros, mjältbrand, Q-feber.
Förekomst av endemiska
infektionssjukdomar (E)

Rapportering av behandlade djur.
Exempel på indikatorsjukdomar: Schmallenbergvirus,
respirationslidanden hos nöt och gris, ekto- och endoparasiter.

Fortsatt arbete
I Tabell 1 ovan beskriver vi en uppsättning indikatorer som kan användas för nationell
uppföljning av jordbrukssektorns klimatanpassningsarbete. Utgångspunkten för arbetet
har varit att hitta indikatorer utifrån befintlig data som inte kräver några extra resurser
från någon aktör. Det har inte varit möjligt i alla fall. För att till fullo uppnå syftet om
att kunna följa klimatförändringarnas effekter och hur arbetet med anpassning
fortskrider behövs det därför ett fortsatt utvecklingsarbete.
Det finns som tidigare betonats brister när det gäller relevant data inom många områden. Det
finns också ett behov av utveckling av de metoder som vi använder för att hantera redan
tillgänglig data.
Ett område som inte ingått i ovanstående arbete är att ta fram indikatorer som visar på
vilken effekt myndigheternas och övriga offentliga aktörers arbete har haft på
jordbrukssektorns anpassning.
Syftet har i heller inte i första hand varit att ta fram verktyg eller
uppföljningsmöjligheter för enskilda företag. Det är å andra sidan ett viktigt område
med stora möjligheter. Det pågår också en snabb utveckling kring platsspecifik
information som kan kopplas till exempelvis managementsystem eller relaterade
produktionsnyckeltal i miljö- och ekonomirådgivning. Det finns en stor, men viktig,
utmaning i att förenkla datainsamling, utbyte av data mellan olika system och verktyg
som ger stöd i en komplex beslutsprocess på företagsnivå. Utvecklingen kring att
tillgängliggöra och använda data på företagsnivå kan i nästa steg leda till förbättrade
möjligheter till uppföljning på nationell och regional nivå om den informationen tillåts
att användas aggregerat.

Bilagor
Bilaga 1 Växtodling
Bilaga 2 Bete samt nöt- och lammköttsproduktion
Bilaga 3 Mjölkproduktion
Bilaga 4 Gris och fjäderfä
Bilaga 5 Smittskydd
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Bilaga 1 Växtodling
Uppdrag Biosystem och teknologi:
Institutionen för biosystem och teknologi vid SLU i Alnarp (Johannes Albertsson och Georg
Carlsson) ska ta fram förslag på lämpligt antal indikatorer som gör det möjligt att följa
klimatförändringens effekter på svensk växtodling (ej trädgård/växthus) samt dess
anpassningsarbete.
Indikatorerna ska redovisas i en rapport i wordformat. Indikatorerna ska beskrivas kort i
tabellformat med tydliga hänvisningar till dess datakällor.
Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

Syfte: I ett
förändrat klimat
kommer
förutsättningarna
för olika
skadegörare att
ändras. Vissa arter
kommer att gynnas
medan andra
kommer att
missgynnas. En av
de
svampsjukdomar
som anses gynnas
av det varmare
klimatet är gulrost
(Puccinia
striiformis) i
höstvete.
Växtskyddscentralerna har
sedan slutet av 80talet följt bland
annat denna
svampsjukdom och
trenden är ökande.
Det är därför av
intresse att även
fortsättningsvis
följa gulrostens
utveckling över tid.
Förslag till
indikator är att
mäta antalet
angripna blad (%) i
slutstadiet (DC 75–
83).

Ansvar: Jordbruksverket
(Växtskyddscentralerna)

Förekomst och angrepp
av skadegörare
påverkas även av
omfattningen av
värdväxtens odling
(total areal såväl som
hur ofta grödan
återkommer i
växtföljden). Förekomst
av gulrost kan därför
behöva analyseras
tillsammans med data
över odlingsareal av
höstvete (och andra
spannmålsgrödor som
kan vara värdväxt för
svampen).

(E= effekt
R= respons)
Växtskydd
Gulrost i
höstvete (E)

Uppföljningsdata:
Växtskyddscentralerna samlar årligen in
data för bland annat angrepp av gulrost i
höstvete. Data finns på både riks- och
länsnivå.
Indikatorn: Mäta antalet Gulrostangripna
blad (%) i slutstadiet (DC 75–83).
Referenser:
Jordbruksverket:
http://jordbruk.pinfos.se/
För att få ut trender över tid från denna
databas behövs kontakt tas med Anders
Arvidsson på växtskyddscentralen i
Linköping. Det finns ett förslag från SLU
på hur invasiva arter kan övervakas:
https://www.jordbruksverket.se/download/
18.490488861555274ab1e9260b/14660758
58345/%C3%96vervakning+av+nya+och+i
nvasiva+arter.pdf. Detta förslag skulle
kunna ligga till grund för att mer
systematiskt följa ett antal
svampsjukdomar.
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Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

Ansvar: Jordbruksverket
(Växtskyddscentralerna)

Förekomst och angrepp
av skadegörare
påverkas även av
omfattningen av
värdväxtens odling
(total areal såväl som
hur ofta grödan
återkommer i
växtföljden). Förekomst
av rapsjordloppa kan
därför behöva
analyseras tillsammans
med data över
odlingsareal av
höstraps.

(E= effekt
R= respons)
Nivå: Både på
nationell och
regional nivå.

Rapsjordlop
pa i höstraps
(E)

Syfte: I ett
förändrat klimat
kommer
förutsättningarna
för olika
skadegörare att
ändras. Vissa arter
kommer att gynnas
medan andra
kommer att
missgynnas. En av
de skadegörare
som anses gynnas
av det varmare
klimatet är
rapsjordloppan
(Psylliodes
chrysocephala) i
höstraps. Denna
skadegörare är
framförallt ett
problem i de södra
delarna av Sverige
men kan troligtvis
bli ett problem i
hela Götaland
bland annat
beroende på det
varmare klimatet.
Växtskyddscentralerna har
sedan i början av
90-talet följt denna
skadegörare. Det är
därför av intresse
att fortsättningsvis
följa
rapsjordloppans
utveckling i södra
Sverige men även
hur den sprider sig
norrut.

Uppföljningsdata:
Växtskyddscentralerna samlar årligen in
data för bland annat angrepp av
rapsjordloppa i raps. Data finns framförallt
från de södra delarna av Sverige (Skåne).
Indikatorn: Både mäta inflygningen under
hösten (skålfångster) samt att under våren
mäta antalet larver per planta
Referenser:
Jordbruksverket:
http://jordbruk.pinfos.se/
För att få ut trender över tid från denna
databas behövs kontakt tas med Anders
Arvidsson på växtskyddscentralen i
Linköping. För att få en uppfattning om
arten sprider sig norrut är det önskvärt att
data samlas in även från andra delar av
Sverige. Det finns ett förslag från SLU på
hur invasiva arter kan övervakas:
https://www.jordbruksverket.se/download/
18.490488861555274ab1e9260b/14660758
58345/%C3%96vervakning+av+nya+och+i
nvasiva+arter.pdf. Detta förslag skulle
kunna ligga till grund för att mer
systematiskt följa ett antal insekter.

Nivå: Regional
nivå
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Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

Syfte: I ett
förändrat klimat
kommer
förutsättningarna
för olika
skadegörare att
ändras. Vissa arter
kommer att gynnas
medan andra
kommer att
missgynnas. Olika
bladlusarter är en
grupp skadegörare
som anses gynnas
av ett varmare
klimat. Dessa kan
förutom att göra
direkta skador på
grödan även
fungera som
vektorer för bland
annat rödsotvirus.
Ett gynnsamt väder
för bladlössen
under hösten kan
innebära att
spridningen av
virusförande
bladlöss och därav
rödsotvirus kan bli
mycket kraftig,
framförallt i
kombination med
tidig sådd.
Tendenser till
ökande angrepp av
rödsotvirus har
konstateras och
senast 2015 var
angreppen mycket
kraftiga. Det är
därför av intresse
att följa
rödsotvirusets
utveckling över tid.

Ansvar: Jordbruksverket
(Växtskyddscentralerna)

Förekomst och angrepp
av skadegörare
påverkas även av
omfattningen av
värdväxtens odling
(total areal såväl som
hur ofta grödan
återkommer i
växtföljden). Förekomst
av rödsot kan därför
behöva analyseras
tillsammans med data
över odlingsareal av
höstspannmål.

(E= effekt
R= respons)
Rödsotvirus
i
höstspannm
ål (E)

Uppföljningsdata:
Växtskyddscentralerna samlar mer eller
mindre årligen in data för angrepp av
rödsotvirus i höstspannmål.
Indikatorn: Mäta antalet
rödsotvirusangripna plantor per
kvadratmeter.
Referenser:
Jordbruksverket:
http://jordbruk.pinfos.se/
För att få ut data om rödsotvirus från denna
databas behövs kontakt tas med Anders
Arvidsson på växtskyddscentralen i
Linköping.

Nivå: Både på
nationell och
regional nivå.
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Det finns troligtvis en
korrelation mellan
antalet fångade bladlöss
i jordbruksverkets
sugfällor under hösten
och antalet angripna
plantor av rödsotvirus.
Det skulle därför också
vara relevant att följa
antalet fångade bladlöss
i sugfällorna över tid.

Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

Syfte:
Klimatförändringar
na kommer
troligtvis leda till
större osäkerhet
när det gäller
växtskyddet. Detta
kan leda till att
användningen av
växtskyddsmedel
ökar om man inte
lyckas med
behovsanpassade
och förebyggande
åtgärder enligt
integrerat
växtskydd (t.ex.
varierade
växtföljder,
användning av
prognos-system
och mekanisk
ogräsbekämpning).
Det är därför
relevant att följa
försäljningen av
växtskyddsmedel.
Indikator blir ett
indirekt mått på att
de integrerade
växtskyddsåtgärder
na fungerar även i
ett förändrat klimat
med ökad
förekomst av
skadegörare och
ogräs.

Ansvar: KEMI

I rapporten
Klimatförändringarna –
en utmaning för
jordbruket och Giftfri
miljö (KEMI, 2010)
diskuteras olika typer
av indikatorer för
växtskyddsmedel.

(E= effekt
R= respons)
Växtskydds
medel (R)

Uppföljningsdata: KEMI följer varje år
försäljningen av växtskyddsmedel
(hektardoser).
Indikatorn: Årligen följa antalet försålda
hektardoser av växtskyddsmedel.
Referenser:
SCB: http://www.scb.se/hittastatistik/statistik-efteramne/miljo/kemikalier-forsaljning-ochanvandning/vaxtskyddsmedel-i-jordbruketberaknat-antal-hektardoser/pong/tabelloch-diagram/forsalt-antal-hektardoser-ochgenomsnittlig-dos/

Nivå: På nationell
nivå

Etablering
och
spridning av
”nya”
ogräsarter
(E)

Syfte: I ett
förändrat klimat
kommer
förutsättningarna
för olika ogräsarter
att ändras. Arter
som idag bara
finns etablerade
eller sporadiskt

Ansvar: Jordbruksverket
(Växtskyddscentralerna)?
Uppföljningsdata:
Växtskyddscentralerna samlar årligen in
data om svamp och insektsangrepp i olika
grödor. Det saknas dock en systematisk
insamling av hur olika ogräsarter sprider
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Jag har varit i kontakt
med både Lars
Andersson SLU
(professor) och Henrik
Hallqvist
Jordbruksverket (ogräs i
jordbruk) för att få
klarhet i vilken

Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

etablerade i södra
Sverige kan
komma att sprida
sig norrut på grund
av ett varmare och
torrare klimat samt
en förväntad allt
större odling av
bland annat majs.
Exempel på sådana
ogräs är hönshirs
och svinamarant.
Det finns också
allvarliga ogräs i
våra södra
grannländer som
på grund av
klimatförändringar
na skulle kunna
komma att etablera
sig som ogräs i
Sverige. Ett
exempel på detta är
malörtsambrosia.
Det är därför
intressant att följa
spridningen norrut
av de ovan nämnda
arter samt även hur
de utvecklar sig
över tid.

sig och vilka nya ogräsarter som etablerar
sig i Sverige. I rapporten ”Invasiva arter
och samordning kring växtskydd i
miljöövervakning för åkermark”
https://www.jordbruksverket.se/download/
18.490488861555274ab1e9260b/14660758
58345/%C3%96vervakning+av+nya+och+i
nvasiva+arter.pdf finns förslag på hur
Jordbruksverkets växtskyddscentraler
systematiskt skulle kunna övervaka ogräsen
utveckling och spridning. En utökad
övervakning av ogräsen är en förutsättning
för att denna indikator skall kunna
användas.

omfattning ogräsen
övervakas idag.

Ansvar: SMHI

David Hirdman på
SMHI kommer att
tillsammans med
kollegor köra en
testkörning på ett
vattenavrinningsområde
med modellen HYPE
för att se om modellen
skulle kunna användas.
Det finns kanske även
möjlighet att använda
SGUs
grundvattenmätningar
https://www.sgu.se/gru

(E= effekt
R= respons)

Vattenhantering
Växttillgängl
igt vatten
(E)

Syfte: Det
växttillgängliga
vattnet i marken är
av stor betydelse
för att kunna
producera höga
skördar.
Klimatförändringar
na kommer
troligtvis i södra
delen av Sverige
innebära fler
perioder med
högre temperaturer

Uppföljningsdata:
SMHI har en hydrologisk modell kallad
HYPE där det troligtvis är möjligt att med
hjälp av väderobservationer beräkna
växttillgängligt vatten för specifika
tidsintervall, områden och grödor.
Indikatorn: Under utredning SMHI
Referenser:
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Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

i kombination med
längre perioder
utan regn jämfört
med idag,
framförallt under
växtsäsongen
(april-juli). Detta
kan innebära att
speciellt ettårig
grödor kan drabbas
av torkstress. Det
är därför av
intresse att följa
hur det
växttillgängliga
vattnet ändrar sig
över tid.

SMHI:

ndvatten/grundvattenni
vaer/ för att skapa
någon form av indikator
på hur vattenstatusen
varierar över tid under
växtsäsongen. Här
behövs mer tester göras
innan indikator kan
komma i fråga.

(E= effekt
R= respons)

https://www.smhi.se/forskning/forskningso
mraden/hydrologisk-forskning/hype-1.557

Nivå: Regional
nivå

Bevattnings
utrustning
(R)

Syfte:
Klimatförändringar
na kommer
troligtvis leda till
att det i framförallt
södra delarna av
Sverige kommer
finnas ett större
behov än idag av
bevattning. Ett sätt
att anpassa
jordbruket är då att
säkerställa att det
finns utrustning
som möjliggör
detta. Tillgänglig
data visar på en
trend att
investeringarna
ökar de senaste 10
åren. Det är därför
relevant att även
fortsättningsvis
följa utvecklingen
av investeringarna
i
bevattningsutrustni
ng

Ansvar: Jordbruksverket
Uppföljningsdata: Jordbruksverket har
sedan 2007 följt investeringarna vad det
gäller bevattningsutrustning.
Indikatorn: Årligen följa investeringar av
bevattningsutrustning

Referenser:
Jordbruksverket:
http://www.jordbruksverket.se/webdav/file
s/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/A
nnan%20statistik/Statistikrapport/Statistikr
apport2015_01/201501._tabeller1.htm

14

Om indikatorn skall ha
någon relevans är det
viktigt att liknade
undersökningar görs
årligen.

Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

Ansvar: Jordbruksverket

Om indikatorn skall ha
någon relevans är det
viktigt att liknade
undersökningar görs
med jämna mellanrum i
framtiden.
Investeringsbehov för
förbättrad dränering
påverkas i hög
utsträckning av hur
länge sedan befintliga
dräneringssystem
anlades, vilket betyder
att dräneringssystemens
ålder också behöver
beaktas vid analys av
data för denna
indikator.

(E= effekt
R= respons)
Nivå: På nationell
nivå

Dränering
(R)

Syfte:
Klimatförändringar
na kommer
troligtvis leda till
att det i stora delar
av landet kommer
få generellt mer
nederbörd.
Nederbörden kan
också komma att
bli mer kraftig när
den väl kommer
vilket gör att det
finns ett större
behov än idag av
att åkerarealen är
väldränerad. Det är
därför relevant att
följa åkerarealens
status när det gäller
dränering samt
följa hur stor del
av åkerarealen som
bedöms behövas
om- eller nydikas.

Uppföljningsdata: En enkätundersökning
om jordbruksmarkens dräneringsstatus
utfördes 2013/2014. Det är viktigt att
liknande undersökningar utförs i framtiden
så att jordbruksmarkens dräneringsstatus
kan följas över tid.

Referenser:
http://www.jordbruksverket.se/webdav/file
s/SJV/Amnesomraden/Statistik%2C%20fa
kta/Arealer/JO41/JO41SM1402/JO41SM14
02_omstatistiken.htm

Nivå: Både på
nationell och
regional nivå.

Reglerbar
dränering
(R)

Syfte:
Klimatförändringar
na kommer
troligtvis leda till
att det i framförallt
södra delarna av
Sverige kommer
finnas ett större
behov än idag av
att ha tillgång till

Ansvar: Jordbruksverket
Uppföljningsdata: Jordbruksverket
sammanställer årligen antalet ansökningar
av reglerbar dränering och hur många av
dessa som blir beviljade.
Referenser:
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Det är än så länge inget
stort tryck på
ansökningarna. Tre
ansökningar (fyra
objekt) blev beviljade i
gamla och tre håller på
att handläggas i nya
landsbygdsprogrammet.

Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

vatten under
odlingssäsongen.
Ett sätt att anpassa
jordbruket är då att
anlägga en
reglerbar dränering
på
jordbruksmarken.
En reglerbar
dränering
möjliggör mer
vatten i marken
(höjd
grundvattennivån)
vid torra
förhållanden. Det
är därför relevant
att följa antalet
ansökning var det
gäller stöd för
byggandet av
reglerbar dränering
och hur många av
dessa som blir
beviljade.

Informationen finns i två av
Jordbruksverkets interna databaser, DAWA
(för gamla landsbygdsprogrammet) och
BLIS (för nya landsbygdsprogrammet). För
att få tillgång till informationen i dessa
databaser skall kontakt tas med Ida Elgåsen
på Jordbruksverket (se kontaktinformation
nedan).

(E= effekt
R= respons)

Nivå: Både på
nationell och
regional nivå.

Grödor
Skördestabil
itet i
höstvete och
vårkorn (E)

Syfte:
Klimatförändringar
na kommer att leda
till en längre
växtsäsong samt en
högre
koldioxidhalt i
luften vilket kan
öka skördarna.
Samtidigt är det
trolig att de
kommer att vara en
större risk för

Ansvar: Jordbruksverket
Uppföljningsdata:
Jordbruksverket samlar årligen in
skördedata för en mängd olika grödor.
Förslaget är att vi tittar på
skördestabiliteten i höstvete och vårkorn
men det finns även möjlighet att använda
andra grödor.
Indikatorn:
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Beräkningen av
indikatorn från (Unwelt
bundesamt, 2015b).

Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

torrperioder,
kraftiga regn och
översvämningar
som i sin tur kan
leda till lägre
skördar. Detta
sammantaget
innebär troligtvis
att vi kommer att
få större
skördevariationer
mellan åren. Det är
därför relevant att
följa hur
skördevariationen/
skördestabiliteten i
en eller ett flertal
grödor utvecklar
sig över tid.
Indikatorn jämför
det senaste årets
skörd med
genomsnittet för de
sex föregående
åren för att få en
trend över hur
skörden varierar.

Förändring från de föregående sex åren =
[skörd t 0 * 100 / (skörd t -1 + skörd t -2 +
skörd t -3 + skörd t -4 + skörd t -5 + skörd t
-6 ) / 6] -100

(E= effekt
R= respons)

Referenser:
Jordbruksverket:
http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jord
bruksverkets%20statistikdatabas/Jordbruks
verkets%20statistikdatabas__Skordar/JO06
01M1.px/?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc978e127837625

Nivå: Både på
nationell och
regional nivå.

Gröddiversif
iering (R)

Syfte:
Klimatförändringar
na kommer
troligtvis leda till
större osäkerhet
kring angrepp av
sjukdomar och
skadegörare samt
även leda till större
risk för extrema
väderförhållanden.
Ett sätt för
jordbruket att möta
dessa hot är att
försöka i så stor
utsträckning som
möjligt ha en hög
gröddiversitet för
att på detta vis
sprida riskerna och

Ansvar: Jordbruksverket och SLU
Uppföljningsdata:
Jordbruksverket samlar årligen in
information om vilka grödor lantbrukarna
söker bidrag till och det finns även
möjlighet att koppla en gröda till ett
specifikt skifte. Datans tillförlitlighet
bygger på att lantbrukarna har ansökt för
rätt gröda
Indikatorn: Under utredning vid SLU;
beräkning av diversitetindex (baserat på
Shannon-Wiener index) över antal grödor
och grödornas arealmässiga fördelning på
gårdsnivå
Referenser:
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Carolina Rodriguez
Gonzalez och Georg
Carlsson (SLU Alnarp)
tittar på
gröddiversifiering i
pågående forskning.
Antaganden som testas
är att data som finns
tillgänglig i
blockdatabasen och
skiftesdatabasen ska
kunna ligga till grund
för att analysera hur
gröddiversiteten
varierar geografiskt och
över tid. En
kartläggning av
gröddiversitet i Skåne,
där ett
gröddiversitetsindex

Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

minska sårbarheten
i odlingssystemen.
Det är därför av
intresse att med
hjälp av ett
diversitetsindex
följa hur
gröddiversiteten
utvecklas över tid
och på i olika
geografiska delar
av Sverige.

SLU (examensarbete som kommer att
färdigställas under 2018)

beräknas på gårdsnivå,
analyseras i ett
pågående
examensarbete på
master-nivå (oktober
2017 – mars 2018).

(E= effekt
R= respons)

\\GIS.slu.se\gisdata\Sjv

Nivå: Regional
nivå

Antalet
Vallskördar
(R)

Syfte:
Klimatförändringar
na kommer leda till
att växtsäsongen
förlängs i hela
Sverige. Ökningen
är störst i södra
Sverige och här
kan
vegetationsperiode
n mot slutet av
seklet täcka in
nästan hela året.
En längre
växtsäsong innebär
troligtvis att fler
vallskördar kan tas
ut per år. I Skåne
och i Halland är
det redan vanligt
att ta ut fyra
skördar och i
Norrbotten och
Västerbotten har
det börjats med
treskördesystem.
Det är därför
relevant att följa
antalet vallskördar
på nationell och
regional nivå.

Ansvar: Växa Sverige och Jordbruksverket
Uppföljningsdata: Växa Sverige samlar in
foderstatistik från hela Sverige. I statistiken
finns bland annat information om andelen
analyser per vallskördenummer, vilket
möjliggör att man kan följa antalet
vallskördar per år.

Referenser: Växas foderstatistik
https://www.vxa.se/fakta/styrning-ochrutiner/mer-om-foder-och-bete/statistik-pafoderanalyser/. Jordbruksverkets
statistikdatabas
http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jord
bruksverkets%20statistikdatabas/?rxid=5ad
f4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625
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Att skörda vallen ofta är
framförallt en åtgärd för
att uppnå hög
smältbarhet och högt
proteininnehåll på foder
till högavkastande
mjölkkor. Vallar som
odlas för andra ändamål
(mindre intensiv
foderproduktion)
kommer troligen att
skördas max två gånger
per år även i ett
förändrat klimat. Därför
är det viktigt att hålla
reda på vilken typ av
vallodling som används
för att analysera
indikatorn.

Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

Jag har tittat på data från Jordbruksverkets
statistikdatabas när det gäller förhållandet
mellan bland annat höst och vårvete. Tittar
man på riksnivå för dessa grödor så ökade
andelen höstvete under 1980-taltet (Figur
1). Tittar man däremot från början på 1990talet fram tills nu så finns det ingen klar
trend, möjligtvis att andel höstvete har
minskat över tid. Anledningen till att det
inte odlades så mycket höstvete 2013 var
att hösten 2012 var så regnig att det inte
gick att så höstvete i stora delar av landet.
Andra orsaker som kan påverka
höstvetesarealen negativt är problem med
höstgroende gräsogräs som t.ex. renkavle.
Slutsatsen är att förhållandet mellan höstoch vårsådda grödor troligtvis påverkas i
större grad av andra faktorer än
klimatförändringarna och är därför ingen
bra indikator att använda.

Troligtvis inte
användbar som
indikator (se datakällor
till vänster). Men det
kanske finns regioner i
de mellersta och norra
delarna av landet som
skulle kunna vara av
intresse att följa i
framtiden.

(E= effekt
R= respons)
Nivå: Både på
nationell och
regional nivå.
Förhållandet
mellan höstoch
vårsådda
grödor (R)

Figur 1 Andel höstvete på riksnivå.
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Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

En fråga om mellangrödor samlades in
under 2016 i Jordbruksverkets
strukturundersökning men är ej publicerad.
Nästa strukturundersökning planeras 2020
men det är inte säker att frågor om
mellangrödor då ställs. Frågorna styrs
nästan helt från EU. Jag har diskuterat detta
med Ylva Johansson på Jordbruksverket

Kan troligtvis vara svårt
att få någon tillförlitlig
data på vilka
mellangrödor som odlas
(se datakällor till
vänster)

(E= effekt
R= respons)
Mellangrödo
r

Obärgad
areal av
höstvete och
vårkorn (E)

Syfte: Mildare och
blötare höstar kan
göra att det blir
svårt att komma ut
i fälten med
traktorer och
tröskor. Därför är
det relevant att
följa
procentandelen
obärgad areal av
höstvete och
vårkorn över tid.

Ansvar: Jordbruksverket
Uppföljningsdata:
Jordbruksverket samlar årligen in
information om hur stor andel av arealen
som är obärgad för ett antal olika grödor.
Förslaget är att vi tittar på den obärgade
arealen i höstvete och vårkorn men det
finns även möjlighet att använda andra
grödor.
Referenser:
https://www.jordbruksverket.se/webdav/fil
es/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/
Vegetabilieproduktion/JO19/JO19SM1702/
JO19SM1702_ikortadrag.htm
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Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

Syfte: Mildare och
blötare höstar kan
göra att det blir
svårt att komma ut
i fälten med
traktorer och
tröskor. Därför
hade det varit
relevant att följa
hur försäljningen
av
lantbruksmaskiner
med banddrift
utvecklas över tid.

Jag har diskuterat med Lina Tuvesson
Hallman om möjligheten att använda
Maskinleverantörernas statistik när det
gäller att få fram information om de
traktorer och tröskor som sålts har
banddrift eller ej. Det finns ingen info om
detta i deras statistik men för traktorerna så
finns data om vilka modeller som sålts. De
skulle därför kanske vara möjligt att få
fram vilka traktormodeller som har
banddrift eller ej och på detta sätt få fram
den information vi eftersöker. Lina säger
att 85 % av marknaden går genom dem.

Det är kolumnen JANDEC 2016 som man
skall titta i när det gäller
informationen från
2016 och JAN-DEC
2015 när det gäller
informationen från
2015.

(E= effekt
R= respons)

Försäljning
av
skördetrösk
or och
traktorer
med
banddrift
(R)

Jag har fått data om vilka traktormodeller
som har sålts för nästan alla år mellan
2007-2016. Det finns alltså en möjlighet att
få information om vilka traktorer som har
banddrift. Det kommer att ta tid att gå
igenom alla modeller och denna tid finns
inte i det nuvarande projektet men om man
vill så finns informationen tillgänglig. Det
verkar dock som om att det inte finns
någon möjlighet att få information om de
skördetröskor som har sålts har banddrift
eller ej.

Areal och
skördeutvec
kling av
majs (R)

En högre
medeltemperatur
och en längre
växtsäsong skapar
möjligheter att i
större utsträckning
än idag odla sent
mognande grödor

Ansvar: Jordbruksverket
Uppföljningsdata: Jordbruksverket
sammanställer varje år statistik över hur
stor areal majs odlas på i Sverige.
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Det skulle även vara
intressant att följa andra
grödor i framtiden t.ex.
odlad areal av
sojabönor, hösthavre,
växelvete

Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

som tex majs. Det
är därför av
intresse att följa
utvecklingen av
antalet hektar majs
som odlas i
Sverige både på
nationell och
regional nivå.

Referenser: Jordbruksverkets
statistikdatabas
http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jord
bruksverkets%20statistikdatabas/?rxid=5ad
f4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625

Syfte: En hög
mullhalt har en
positiv påverkan
på flera faktorer i
jorden som t.ex.
dess vattenhållande
förmåga
aggregatstrukturen,
infiltrationshastigh
eten och
markorganismerna
s aktivitet. Det är
därför viktigt att
försöka bibehålla
eller till och med
öka mullhalten
som en
anpassningsåtgärd
till
klimatförändringar
na. Ändring i

Ansvar: SLU

(E= effekt
R= respons)

Mark
Mullhalt (R)

Uppföljningsdata:
Sedan mitten av 90-talet utför SLU
mätningar av bland annat mullhalten på
2000 plaster runt om i Sverige. Dessa
mätningar görs var tionde år och för
närvarande är de inne på sin tredje
mätomgång.
Referenser:
SLU:
http://miljodata.slu.se/mvm/Default.aspx
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Jan Eriksson som är
ansvarig för
insamlingen berättade
att de inte sett någon
trend vad det gäller
mullhalten i de
mätningar de hittills
gjort. Men en ändring
av mullhalten är en
väldigt långsam process
så vi tror fortfarande att
denna data kan vara av
stort intresse. Markens
mullhalt påverkas av
många olika
odlingsåtgärder och hur
marken används. Det
finns t.ex. ett tydligt
samband mellan
omställning av
åkermark till extensiv

Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

(E= effekt
R= respons)
markens mullhalt
är en långsam och
komplex process.
En hög temperatur
samt en ökad
koldioxidnivå
kommer (under
förutsättning att
det finns tillgång
till vatten) öka
skördarna och på
det sättet ge
förutsättningar för
en högre mullhalt.
En hög temperatur
kommer dock
också troligtvis att
öka
mineraliseringen
vilket på sikt kan
minska marken
mullhalt.
Mullhalten
påverkas dessutom
av olika
odlingsåtgärder.

eller permanent
vall/betesmark och
ökad mullhalt, vilket
betyder att strategiska
åtgärder för att öka
mullhalten i åkermark
kanske inte går att
urskilja från andra
trender.

Övrigt
Hagelförsäk
ringar

Jag har diskuterat omfattningen av bland
annat hagelskador samt vilken information
om hur många hektar som har försäkringar
med Rasmus Troedson från Agria
försäkringar samt Malin Dörre på
Äppelriket. Det verkar inte finnas någon
systematisk insamling av hur stor areal som
blir skadade av hagel varje år och
detaljerad information om hur stor areal
som faktisk är försäkrad är en
företagshemlighet enligt Rasmus. Agria har
både en hagelförsäkring för frukt samt en
grödaförsäkring för ett stort antal andra
grödor (t.ex. spannmål och oljeväxter)

23

Det blir svårt att få till
någon indikator på detta
område (se datakällor
till vänster).

Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

(E= effekt
R= respons)

Arbetsgång:
Följande referenser har använts för att få bakgrundsinformation om vilka indikatorer
som skulle kunna vara tänkbara:
Berg, G. (2012) Vässa växtskyddet för framtidens klimat. Jordbruksverket Rapport 2012:10.
Douglas, A., Richard, J. (2013.) Indicators of adaptive capacity. Agriculture and hydrology.
Ontario Centre for Climate Impacts and Adaptation Resources. 42 s.
Eckersten et al. (2007). Bedömningar av klimatförändringars effekter på växtproduktion inom
jordbruket i Sverige. Swedish University of Agricultural Sciences. Tillgänglig:
https://pub.epsilon.slu.se/3366/1/No_6.pdf
Fogelfors, H., Wivstad, M., Eckersten, H., Holstein, F., Johansson, S., and Verwijst, T.
(2009). Strategic analysis of Swedish agriculture. Swedish University of Agricultural
Sciences.
Jonsson et al. (2015) Invasiva arter och samordning kring växtskydd i miljöövervakning för
åkermark. Swedish University of Agricultural Sciences Tillgänglig:
https://pub.epsilon.slu.se/14625/
KEMI. (2010). Klimatförändringarna – en utmaning för jordbruket och Giftfri miljö. PM 2/10
Norén A., Andersson J., Markensten, T. (2017). Handlingsplan för klimatanpassning.
Jordbruksverket Rapport 2017:7.
Schönthaler, K., von Andrian-Werburg Bosch, S. (2015). Evaluation of the German strategy
for adaption to climate change (DAS) – Reporting and closing indicator gaps. Climate change
16, report no. (UBA-FB) 002105/E. Environmental Research of the Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety, Tyskland. 91 s.
SMHI (2017). Klimatindikatorer. Tillgänglig: https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-ochnu/klimatindikatorer
Unwelt bundesamt (2015a). Landwirtschaft. Tillgänglig:
http://www.umweltbundesamt.de/das-handlungsfeld-landwirtschaft#textpart-1
Unwelt bundesamt (2015b). Boden. Tillgänglig: http://www.umweltbundesamt.de/dashandlungsfeld-boden
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Wallander J. (2014). Ett rikt odlingslandskap. Jordbruksverket

Tänkbara datakällor:
Jordbruksverket (2017). Jordbruksverkets statistikdatabas. Tillgänglig:
http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/?rxid=5adf4929
-f548-4f27-9bc9-78e127837625
Jordbruksverkets interna databaser DAWA (för gamla landsbygdsprogrammet) och BLIS (för
nya landsbygdsprogrammet)
Växtskyddscentralerna (u.å.). Växtskyddscentralernas fältgraderingar. Tillgänglig:
http://jordbruk.pinfos.se/
Sveriges lantbruksuniversitet (u.å.a) Miljödata. Tillgänglig:
http://miljodata.slu.se/mvm/Default.aspx
Sveriges Geologiska Undersökning (u.å). Tillgänglig
https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/
Sveriges lantbruksuniversitet (u.å.b). Block och skiftesdatabaserna Tillgänglig:
\\GIS.slu.se\gisdata\Sjv
Modeller som skulle kunna användas:
SMHI (2017). HYdrological Predictions for the Environment (HYPE). Tillgänglig:
https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/hype-1.557

Den 3 oktober anordnades en brainstorming angående tänkbara indikatorer där
följande personer från SLU Alnarp deltog:
Johannes Albertsson, Georg Carlsson, Anders TS Nilsson, Erik Steen Jensen, Carolina
Rodriguez Gonzalez, Thomas Prade och Iman Raj Chongtham.
Följande indikatorer föreslogs på brainstormingen (grönmarkerade finns med i indikatorlistan
ovan som tänkbara indikatorer och rödmarkerade finns med i indikatorlistan ovan som
tveksamma indikatorer):
1.

Följa utvecklingen av ansökningar för att ta ut vatten från vattendrag (R)

2.

Följa utvecklingen av försäljning av bevattningsutrustning (R)

3.

Följa utvecklingen av ansökningar/förfrågningar angående täckdikning (R)

4.

Följa utvecklingen av tillgängliga vattnet för grödorna (E?)
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5.

Följa utvecklingen av försäljning av lusernfrö. Används för att få en bättre
markstruktur vilket skulle kunna leda till att kraftig nederbörd lättare skulle
kunna tas om hand (R)

6.

Följa utvecklingen av några ogräsarter t.ex. svinamarant och hönshirs (E)

7.

Följa utvecklingen av några sjukdomar t.ex. brunrost och gulrost (E)

8.
Följa utvecklingen av några skadeinsekter t.ex. koloradoskalbaggen och
majsrotbaggen (E)
9.

Följa utvecklingen av hur stor areal mellangrödor odlas på (E)

10.

Följa utvecklingen av både skörd per hektar och odlad areal av majs (R)

11.
Följa utvecklingen av nya grödor t.ex. odlad areal av sojabönor, hösthavre,
växelvete (R)
12.
Följa utvecklingen av den arealen som har tecknad försäkring mot
skördebortfall (R)
13.

Följa utvecklingen av såtidpunkt på någon vårsådd gröda (R)

14.

Följa utvecklingen av förhållandet mellan höstsådda och vårsådda grödor (R)

15.
Följa utvecklingen av övervintring av höstsådda grödor i mellersta/norra
Sverige (E)
16.

Följa utvecklingen av kvalitén(t.ex. proteinhalten) i någon spannmålsgröda (E)

17.
Följa utvecklingen av forskningsmedel för anpassning av växtodling till
klimatförändringarna (R)
18.

Följa utvecklingen av hur gröddiversifieringen utvecklas i olika regioner i
Sverige. Större diversifiering bör ge en mindre risk för skördebortfall vid
extrema väderhändelser (R).

Följande förslag på tänkbara indikatorer har kommit från Tobias Markensten
Försäljning av bandmaskiner (R)
Hagelskador (E)
Försäkringsgrad mot hagel (R)
Användning av konstgödsel (R)

Under arbetets gång hittills har diskussioner förts med följande personer:
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Gunilla Berg, Jordbruksverket, 040-41 52 96 (angående svampar och skadedjur)
Anders Arvidsson, Jordbruksverket, 036-15 85 16 (angående Växtskyddscentralernas
fältgraderingsdatabas)
Lars Andersson, SLU, 018-673366 (angående ogräs)
Henrik Hallqvist, Jordbruksverket, 070-279 81 16 (angående ogräs)
Ida Elgåsen, Jordbruksverket, 036- 15 64 53 (angående reglerbar dränering)
Johan Strömqvist, SMHI, 011-4958589 (angående växttillgängligt vatten i åkermark samt
modellen HYPE)
Johanna Tengdelius-Brunell, SMHI, 011-4958651 (angående växttillgängligt vatten i
åkermark samt modellen HYPE)
Jan Eriksson, SLU, 018-67 12 71 (angående mullhalt i åkermark samt diskussion om
åkerinventeringsdatabasen)
Ylva Olsson, Jordbruksverket, 036 - 15 64 10 (angående statistik om grödarealer från
jordbruksverket)
David Hirman, SMHI, 011-4958671 (angående HYPE)
Malin Dörre, fruktrådgivare, Äppelriket, 0114-41 41 45 (angående hagel och
hagelförsäkringar i frukt)
Rasmus Troedson, Agria, 08-588 426 08 (angående information om skador i olika grödor
som orsakats av dåligt väder samt försäkringar mot dessa)
Lina Tuvesson Hallman, MaskinLeverantörerna, 08-508 938 84 (angående bandtröskor och
bandtraktorer)
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Bilaga 2 Bete samt nöt- och lammköttsproduktion
Klimatindikatorer för nöt- och lammköttsproduktion inklusive bete och foder
Anna Hessle
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Bakgrund
Föreliggande sammanställning har gjorts på uppdrag av Jordbruksverket i samband med
framtagandet av en metod för att följa klimatförändringarnas effekter och hur arbetet med
klimatanpassning fortskrider. Syftet med arbetet var att ta fram ett lämpligt antal indikatorer
som gör det möjligt att följa klimatförändringens effekter på svensk nöt- och
lammköttsproduktion inklusive bete och foderproduktion samt anpassningsarbete kopplat till
detta.
Arbetets utförande
Arbetet har skett i dialog med andra i arbetsgruppen, nämligen Maria Åkerlind, Johannes
Albertsson, Georg Carlsson, Erika Chenais, Anders Ehrlemark, David Hirdman och Tobias
Markensten. Avgränsningar har varit att odlat foder hanteras av växtodlingsgruppen,
foderanalyser av mjölkansvarig medan betesburna parasiter hanteras i denna rapport om nötoch lammköttsproduktion och inte under smittskydd.
Presumtiva indikatorer har diskuterats med Johanna Bengtsson, ansvarsområde bransch - nöt
och lamm vid Svenska Köttföretagen, Arne Andersson, ansvarig för den svenska
slaktdatabasen vid Jordbruksverket, och Annelie Carlsson, projektledare inom får och lamm
vid Sveriges lantbruksuniversitet. Undertecknad har också tagit del av motsvarande
indikatorer i Tyskland och Kanada (Douglas och Richard, 2013; Schönthaler och von
Andrian-Werburg Bosch, 2015).
Källor till tänkbara indikatorer
För nöt- och lammköttsproduktion samt foder och bete finns ett antal potentiellt användbara
datakällor där indikatorer skulle kunna erhållas. Det som skiljer nöt- och
lammköttsproduktion från mjölk, gris och fjäderfä är att eventuella produktionsresponser på
klimatförändringar inte går att avläsa lika snabbt och därmed kan det bli svårare att skilja
klimateffekter från andra påverkansfaktorer. Köttproducerande nötkreatur och får är
dessutom mindre värmekänsliga än höglakterande mjölkkor. Växlingen mellan betes- och
stallperioder komplicerar bilden ytterligare.
I Jordbruksverkets blockdatabas erhålls uppgifter om grödor för samtliga åker- och
betesskiften som uppbär jordbrukarstöd i Sverige. Även resultat från kontroller står att finna
här. Fördelar med databasen är att den är mycket omfattande och har hög upplösningsgrad.
En nackdel som bas för nöt- och lammköttsproduktion kan vara att datat är indirekt.
Växa Sverige ansvarar för den svenska delen av NorFors foderanalyssystem, vilken kan ge
kompletterande uppgifter om det foder som odlas och som inte går att erhålla från
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Jordbruksverkets blockdatabas. Såväl antal analyser av olika slags foder som kemisk
sammansättning av fodren kan erhållas. Foderproven kommer i första hand från mjölkgårdar,
men även från gårdar med nöt- och lammköttsproduktion.
I Jordbruksverkets slaktdatabas finns uppgifter om nästan alla slaktade nötkreatur och får i
Sverige. Djurkategori, formklass (muskelkonformation), fettklass, slaktvikt och för nötkreatur
även slaktålder finns registrerat. Leverantör av varje slaktdjur finns registrerat ner till
postnummernivå och kan erhållas aggregerat till olika regioner. En fördel med databasen är
att den är mycket omfattande. Den främsta nackdelen är att kopplingen mellan klimateffekt
och slaktkroppsegenskaper eller tillväxt är mycket svag, då dessa påverkas av väldigt många
andra faktorer i högre utsträckning än av eventuell förändrad betes- eller vinterfodertillgång.
För slaktnöt är en ytterligare nackdel med att använda slaktdata den långa omloppstiden, där
ungnöt är runt två år gamla vid slakt. Slaktlamm har en kortare uppfödningstid, men där är
det en nackdel att ålder inte finns registrerad och tillväxt därmed inte kan beräknas. En
ytterligare komplikation kan vara ägandet av databasen.
En del djurägare använder sig av produktionsuppföljningsprogram. För diko- och
slaktnötsbesättningar används KAP – Kött, avel och produktion och för får används
Elitlamm. Fördelen med databaserna till dessa program är att de innehåller mer uppgifter per
djur än slaktdatabasen. Till exempel kan man räkna ut tillväxt för djurens första betessommar
genom att födelsedatum, födelsevikt och avvänjningsvikt kan registreras. Nackdelen med
programmen som datakälla är att det är litet datamaterial, då det är få användare som
registrerar vikter.
Vid slakt registreras på varje djur eventuella anmärkningar som tyder på skada, sjukdom eller
parasitangrepp. Slakterierna äger datat och de fem stora slakterierna skickar det frivilligt till
sitt rådgivningsföretag Gård & Djurhälsan som sammanställer det i ett gemensamt register.
Fördelen med att använda detta data är att det är både detaljerat och omfattande samt går att
härleda ner till postnummernivå. Nackdelen är att kopplingen mellan klimateffekt och
slaktanmärkning kan kännas svag. En ytterligare komplikation kan vara att få tillgång till
databasen.
Jordbruksverket är huvudman för landets distriktsveterinärer som kontinuerligt rapporterar in
veterinära behandlingar av bland annat nötkreatur och får. Även privatpraktiserande
veterinärer rapporterar in behandlingar till samma databas. I ett annat system,
eHälsodatabasen, rapporteras försålda veterinära preparat. Fördelen med dessa båda databaser
är att datat är lättåtkomligt. Nackdelen är att inte riktigt alla behandlingar rapporteras.
Antal levande nötkreatur och får i Sverige övervakas kontinuerligt av Jordbruksverket. Detta
antal, geografisk spridning och förhållande mellan djurantal och betes- och vinterfoderareal
skulle kunna användas som en indikator. Fördelen skulle i så fall vara att datat är mycket
omfattande och går att erhålla med önskad upplösningsgrad ner till kommun. Nackdelen med
förhållandet mellan djur och foder som indikator är att beläggningsgraden styrs i mycket stor
utsträckning av annat än den potentiella biologiska avkastningspotentialen, där ibland endast
halva potentialen tas tillvara.
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Föreslagna indikatorer
Mått för
Syfte och nivå
uppföljning

Datakällor

Övrigt värt att nämna

(T =
tillstånd,
E=
effekt,
R=
respons)

Bete
Översvämning
(T+E)

Syfte: Klimatförändringarna ger mer
extremväder där översvämningar blir
vanligare.

Ansvar: SMHI
Uppföljningsdata: extrem nederbörd, extrem
arealnederbörd, vattenföring och vattenstånd

Förekomst av lokala
skyfall är svåra att fånga
upp, då de kan inträffa
mellan SMHI:s
mätstationer.

Referenser: SMHI klimatindikatorer
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-daoch-nu/klimatindikatorer
Uteblivet bete (R)

Syfte: Mer extremväder försvårar
jordbruksdriften. Särskilt svårplanerat
blir det i nöt- och lammköttsproduktion
som baseras på bete och annat
grovfoder. Det är därför relevant att få
ett mått på hur mycket driften
försvåras.

Ansvar: Jordbruksverket
Uppföljningsdata: Återtag i SAM internet
Referenser: Jordbruksverket, Sofia Josefsson 036-15
62 67

Den använda indikatorn utgörs av
andel, areal och antal block betesmark,
såväl naturbetesmark som bete på åker,

En medvetenhet om
underskattningen av
anmälningar behöver
finnas. En annan felkälla
med datat kan vara att
översvämningsbenägna
betesmarker med åren
överges helt. Därför bör
en korrigering för detta
göras.
Om samhället vill
säkerställa fortsatt hävd

30

Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

(T =
tillstånd,
E=
effekt,
R=
respons)
av betesmarker längs
vattendrag kan ökade
miljöersättningar
och/eller sänkta
avbetningskrav bli den
samhälleliga responsen.
Reglering av vattendrag
skulle också kunna vara
en respons, men den är
sannolikt mer kostsam.

som under pågående betessäsong
anmäls av lantbrukaren som obetad på
grund av översvämning.
Nivå: Både på nationell och regional
nivå.
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Stora
sammanhängand
e betesfållor (R)

Syfte: Stora sammanhängande
betesfållor som innehåller såväl
översvämningsbenägna arealer som
torrare partier och hyser få men stora
djurgrupper säkerställer betestillgång
och förenklar betesdriften vid
extremväder jämfört med många små
djurgrupper i separata fållor.

Ansvar: Jordbruksverket
Uppföljningsdata: Blockdatabasen, Ängs- och
hagmarksinventeringen och Natura 2000
Referenser: Jordbruksverket, Anna Nordberg

Den använda indikatorn utgörs av
storlek på block betesmark samt antal
naturtyper inom varje block med fokus
på fuktiga marker.
Nivå: Både på nationell och
regional nivå.

Den största felkällan
med indikatorn är att
blockgränserna ändras i
första hand utifrån hur
regelverket ändras. Ett
historiskt exempel är att
när träd-regeln kom
ritades stora delar av
blocken bort, men när
dessa ersattes av
prorata-ytor utifrån
markens fodervärde
återinsattes delarna igen.
Storleken på betesfållor
kommer vidare sannolikt
att öka över tid på grund
av lönsamhetsskäl –
oavsett
klimatanpassningsåtgärd
er.
Övriga metodmässiga
problem är att
blockgränser, objekt i
Ängs- och
hagmarksinventeringen
och faktiska betesfållor
ej är med varandra
överensstämmande.
Faktiska betesfållor är
sannolikt vanligen större
än objekt i
inventeringen, då de
även innehåller marker
med lägre biologiska
värden. En ytterligare
svaghet med datat är att
endast marker inom
Ängs- och
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hagmarksinventeringen
har registrerad naturtyp.
Sammantaget är detta
indikatorförslag inte
prioriterat.
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Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

(T =
tillstånd,
E=
effekt,
R=
respons)

Bete
Torka (T+E)

Syfte: Klimatförändringarna ger mer
Ansvar: SMHI
extremväder där torka under sommaren
blir vanligare.
Uppföljningsdata: Temperatur och
nederbörd

Förekomst av lindrande lokala
regnskurar är svåra att fånga
upp, då de kan inträffa mellan
SMHI:s mätstationer.

Referenser: SMHI klimatindikatorer
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-daoch-nu/klimatindikatorer

Betestryck (R)

Syfte: Torka leder till svårigheter att
planera sin drift. Särskilt svårplanerat
blir det i nöt- och lammköttsproduktion
som baseras på bete och annat
grovfoder. Det är därför relevant att få
ett mått på hur mycket driften
försvåras.

Ansvar: Jordbruksverket
Uppföljningsdata: Fältkontroll, om något år
tillgängliga rapporter i systemet Atlas
Referenser: Jordbruksverket Mikael Stenlund 036-15
51 20 (Johan Lundmark 036-15 57 55)

Den använda indikatorn utgörs av areal
och andel block naturbetesmark som
vid kontroll av avbetning godkänns
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Kontroller där icke godkänd
avbetning åtgärdas och
godkänns vid förnyad kontroll
redovisas i systemet som
godkänd, vilket är en svaghet.
Endast 5% av blocken
kontrolleras årligen, vilket kan
vara en ytterligare svaghet.

Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

Datakällor

Övrigt värt att nämna

(T =
tillstånd,
E=
effekt,
R=
respons)

respektive underkänns. Efter ett torrår
är andelen godkända beten större och
efter ett blötår är andelen godkända
beten mindre. Det är variationen
mellan år som är intressant att följa –
ju större variation desto besvärligare.
Nivå: Både på nationell och regional
nivå.

Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

(T =
tillstånd,
E=
effekt,
R=
respons)

Foder
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Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

(T =
tillstånd,
E=
effekt,
R=
respons)

Torka (T+E)

Syfte: Klimatförändringarna ger mer
Ansvar: SMHI
extremväder där torka under sommaren
blir vanligare.
Uppföljningsdata: Temperatur och
nederbörd

Förekomst av lokala skyfall är
svåra att fånga upp, då de kan
inträffa mellan SMHI:s
mätstationer.

Referenser: SMHI klimatindikatorer
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-daoch-nu/klimatindikatorer

Reservgrovfoder
(R)

Syfte: Torka leder till svårigheter att
planera sin drift. Särskilt svårplanerat
blir det i idisslarproduktion som
baseras på grovfoder. Det är därför
relevant att få ett mått på hur mycket
grovfoderförsörjningen försvåras.
Den använda indikatorn utgörs av
proportionen foderprover i NorFors
foderanalyssystem som utgörs av
helsädesensilage av stråsäd i relation
till antalet foderprover av vall. Vid
torka behövs större foderareal och då
slås, förutom planerade

Ansvar: Växa Sverige
Uppföljningsdata: NorFors
foderanalyssystem, antal och andel analyser
av spannmål odlad i renbestånd till
helsädesensilage jämfört med antal
vallprover
Referenser:
Växa Sverige. Senaste foderstatistiken
https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/merom-foder-och-bete/statistik-pa-foderanalyser/
Kontaktperson Maria Åkerlind, Växa Sverige, 010471 06 70
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Datagrundlaget för
foderanalyserna baseras på
foderprov från Sveriges mjölkoch nötköttsgårdar.

Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

(T =
tillstånd,
E=
effekt,
R=
respons)

helsädesarealer, även spannmål som
var avsedd för odling till mogen skörd,
men som på grund av grovfoderbrist
istället slogs till helsädesensilage.
Nivå: Både på nationell och regional
nivå.
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Övrigt värt att nämna

Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

(T =
tillstånd,
E=
effekt,
R=
respons)

Betesburna parasiter
Slaktanmärkning Syfte: I ett förändrat klimat kommer
förutsättningarna för olika
ar (T+E)
inälvsparasiter att ändras. Betesburna
parasiter kommer sannolikt att gynnas
av den längre betesperioden. Det är
därför relevant att följa utvecklingen
på en specifik betesburen parasit såsom
stora leverflundran (Fasciola
hepatica), vilken registreras på artnivå
på slaktdjur.

Ansvar: Jordbruksverket
Uppföljningsdata: Register över slaktanmärkningar
på nötkreatur och får
Referenser:
Anita Jonasson, Gård och Djurhälsan, 013-24 48 42.
Sjukdomsregistreringar vid slakt – trender och
korrelationer nöt.

En nackdel med
leverflundran som
indikator är att den inte
finns på torra beten. Den
infekterar ej heller djur
på stall, varför en
förändring i
produktionssystem
kommer att påverka
förekomsten.

Nivå: Både på nationell och
regional nivå.

Förbrukning/
/försäljning av
antiparasitära
preparat (R)

Syfte: Den ökade förekomsten av
betesburna parasiter leder till ökat
behov av avmaskningsmedel. Det är
därför relevant att följa försäljningen

Det finns sannolikt
andra orsaker än längre
betesperiod för den
pågående ökningen i
förekomst av stora
leverflundran. Blöta
naturbetesmarker
började ånyo betas igen
efter EU-inträdet och
förekomsten uppförökas
sedan dess.

Ansvar: Jordbruksverket
Uppföljningsdata: Jordbruksverket via
försäljningsstatistik från
eHälsomyndigheten
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Preparaten är specifika mot
stora leverflundran.

Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

av olika preparat av avmaskningsmedel
så att det säkerställs att försäljningen
hålls på samma eller lägre nivå än idag.

Referenser:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/d
jurhalsopersonal/lakemedelfordjur/tillhandahallandea
vlakemedel.4.37cbf7b711fa9dda7a180001063.html.
Kontaktperson Kinfe Girma, Jordbruksverket, 03615 58 25

(T =
tillstånd,
E=
effekt,
R=
respons)

Nivå: Både på nationell och regional
nivå
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Övrigt värt att nämna

Historik
Historisk data för de föreslagna indikatorerna från Jordbruksverket, det vill säga Uteblivet
bete, Stora sammanhängande betesfållor och Betestryck, går att ta fram, men kräver en hel
del arbete för Jordbruksverkets personal, varför detta inte har gjorts i arbetet med denna
rapport.
Indikatorn Reservgrovfoder, hämtad från NorFors foderanalyssystem, är från och med år
2011 lätt åtkomlig från Växa Sverige. Indikatorn kan förväntas ge höga värden för torra år.
Historisk data visar högst värde för året 2017, med torka i stora delar av landet. Även 2013
var torrt, vilket kan vara orsaken till relativt stort antal helsädesprover det året (Figur 1).

Andel stråsädhelsäd/vall
4,5
4,0
3,5
3,0

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Figur 1. Mängd foderanalyser på helsädesensilage av stråsäd i renbestånd uttryckt som andel
(%) av mängden foderanalyser på vallfoder ur NorFors foderanalyssystem från Sverige.
För indikatorn Slaktanmärkningar slutförs under februari 2018 en rapport vid Gård och
Djurhälsan, ”Sjukdomsregistreringar vid slakt – trender och korrelationer nöt”, Anita
Jonasson, där statistik för samtliga typer av slaktanmärkningar, däribland leverflundra, under
åren 2005-2016 presenteras.
Indikatorn Försäljning av antiparasitära medel redovisas på Jordbruksverkets hemsida på
gruppnivå, där substanser aktiva mot stora leverflundran återfinns i tre olika grupper,
albendazole bland benzimidazoler, closantel bland avermektiner och triclabendazole bland
milbemyciner. Data går dock att erhålla per substans och per djurslag. Försäljning av
albendazole och closantel redovisas nedan (Figur 2) medan försäljningen av triclabendazole
det senaste decenniet varit mycket låg (0,1 kg för nötkreatur 2016 samt 1,5 och 2,2, kg för får
för 2014 respektive 2016) och därför har uteslutits. Försäljningen har ökat jämfört med år
2007.
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Figur 2. Försäljning av albendazole och closantel till nötkreatur och får under åren 2007-2016
(kg aktiv substans; uppgift om closantel till nötkreatur för 2012 saknas).
Slutsatser




Data som speglar av extremväder försvårad grovfoderodling och betesdrift finns
tillgänglig och har förhållandevis hög träffsäkerhet. Därför rör föreslagna
klimatindikatorer översvämningar och torka och deras följder. Indikatorer från
Jordbruksverket kan dock vara arbetskrävande att få fram.
Det finns inga lämpliga och tillgängliga produktionsdata som skulle kunna fungera
som klimatindikatorer inom nöt- och lammköttsproduktion. För dessa har därför valts
förekomst av parasiten stora leverflundran även om denna endast infekterar djur som
hålls på fuktiga betesmarker.

Referenser
Schönthaler, K., von Andrian-Werburg Bosch, S. 2015. Evaluation of the German strategy
for adaption to climate change (DAS) – Reporting and closing indicator gaps. Climate
change 16, report no. (UBA-FB) 002105/E. Environmental Research of the Federal
Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety,
Tyskland. 91 s.
Douglas, A., Richard, J. 2013. Indicators of adaptive capacity. Agriculture and hydrology.
Ontario Centre for Climate Impacts and Adaptation Resources. 42 s.
Personliga meddelanden
Arne Andersson, Jordbruksverket, växel 036–15 50 00
Johanna Bengtsson, Svenska Köttföretagen, 010-130 89 32
Annelie Carlsson, Sveriges lantbruksuniversitet, 0511-67137
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Bilaga 3 Mjölkproduktion
2017-12-07
Maria Åkerlind
Växa Sverige
Sammanfattning
Förslag på indikatorer som visar en klimatanpassning inom mjölkproduktionen är:
Tillstånd:


Index som väger samman temperatur och luftfuktighet, så kallat THI-index, och indikerar
nivån av värmestress hos mjölkkor

Effekt:




Mjölkproduktion, genomsnittlig daglig mängd mjölk per ko
Celltal i mjölk
Mjölkens fetthalt

Respons:


Nattbete för mjölkkor

Dessa förslag är gulmarkerade i tabellen nedan.
Bakgrund
Föreliggande sammanställning har gjorts på uppdrag av Jordbruksverket i samband med
framtagandet av en metod för att följa klimatförändringarnas effekter och hur arbetet med
klimatanpassning fortskrider. Syftet med arbetet var att ta fram ett lämpligt antal indikatorer
som gör det möjligt att följa klimatförändringens effekter på svensk mjölkproduktion och
foderanalyser samt anpassningsarbete kopplat till detta.
Arbetets utförande
Arbetet har skett i dialog med andra i arbetsgruppen, nämligen Anna Hessle SLU, Johannes
Albertsson SLU, Georg Carlsson SLU, Erika Chenais SVA och Tobias Markensten JV.
Avgränsningar har varit att odlat foder hanteras av växtodlingsexperterna Johannes
Albertsson, SLU och Georg Carlsson, SLU.
Presumtiva indikatorer har diskuterats med Ylva Persson SVA och Håkan Landin Växa
Sverige. En fördel har varit det närliggande projektet där Ylva Persson SVA var
projektledare om värmestress hos mjölkkor med medel från SMHI.
Källor till tänkbara indikatorer
För mjölkproduktion och foderanalyser finns ett antal potentiellt användbara datakällor där
indikatorer skulle kunna erhållas. Stark värme och hög luftfuktighet ger en relativ snabb
respons på högavkastande mjölkkor. Ju mer mjölk korna producerar desto mer värmekänsliga
är de. Det direktiv som kräver att lakterande kor ska vistas på betesmark under
sommarmånaderna underlättas av att korna själva får välja om de vill vara ute eller inne.
Även om det är stark värme utomhus, måste det påpekas att miljön inomhus inte heller är
optimal i alla stallar för ändrat klimat. Intressanta indata samlas in på olika nivåer nationellt,
regionalt och även på gårdsnivå. Hur lätt det är att få tag i dem varierar kraftigt.
 SMHI samlar in kontinuerligt temperatur, luftfuktighet, vind och solbestrålning och
de data finns lätt åtkomligt på www.smhi.se.
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Jordbruksverket (JV) har god insyn över flera områden
o Odling. Alla brukare i Sverige registrerar vad som odlas på respektive fält,
därmed har JV god insyn i val av grödor och hur långt norrut de odlas.
o Stallar. JV via Länsstyrelser får in ansökningar av nyinvesteringar av stallar.
Registrering av stalltyp som är anpassade till mer extrema klimatförhållanden.
o Sjukdomar. Behandling av sjuka djur registreras av både djurägare och
veterinär till JV.
o CDB. Nyfödda kalvar registreras in i centrala djurdatabasen inom en vecka
Växa Sverige har flera nationella funktioner.
o Kokontrollen ger indata på mjölkavkastning per ko och mjölkens innehåll av
fett och proteinhalt, samt celltal från kokontrollen vilket motsvarar ca 80 % av
Sveriges mjölkkor.
o Fertilitetsindikatorer tas fram från kodatabasen från inregistrerade
semineringar, dräktighetsundersökningar och kalvningar.
o Foderanalyser. Växa Sverige visar statistik över stort antal av foderanalyser
som mjölk- och nötköttsproducenter låter göra
https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-foder-ochbete/statistik-pa-foderanalyser/ .
Mejerierna
o De olika mejeriföretagen (Arla Foods, Skånemejerier, Norrmejerier, m.fl.) har
kontroll över mjölkinvägning och betalningsgrundande parametrar på mjölken
(bl.a. fetthalt, proteinhalt, celltal). Mejerierna rapporterar total mängd invägd
mjölk till JV.
Mjölkföretag
o Enskilda mjölkproducenter har managementprogram som samlar dagligen in
mjölkmängd per ko, aktivitetsdata, konsumtion av kraftfoder. Dessa data
sparas på gård, eller i vissa fall samlas in och data ägs av de säljande företagen
(DeLaval, Lely, GEA, m.fl.).
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Föreslagna indikatorer
Mått för
Syfte och nivå
uppföljning

Datakällor

Övrigt värt att nämna

Ansvar: SMHI tillhandahåller data på
temperatur, luftfuktighet, vindhastighet,
globalstrålning för varje timme och datum
per plats. Önskvärt att temperatur- och
luftfuktighetsindex (THI) beräknas.
Uppföljningsdata:
Temperatur- och luftfuktighetsindex (THI),
det finns två ekvationer där THI baseras på
grader Celsius. Båda ekvationerna ger
samma svar
THI (1)= (1.8 × T + 32) − (0.55 − 0.0055 ×
RH)× (1.8 × T − 26)
THI (2)= T x 1,8 - (1 – RH / 100) x (T 14,3) + 32
T= temperatur, ○C
RH= relativa luftfuktigheten, %
Referenser:
SMHI temperatur, luftfuktighet
https://opendata-downloadmetobs.smhi.se/explore/?parameter=0

Önskvärt att temperatur- och
luftfuktighetsindex (THI)
beräknas. (Det finns exempel på
där även vindhastighet och
solstrålning ingår i THI-indexet
men det är mindre utvärderat
och mindre känt.)
Det är väl känt hur mjölkkors
fysiologi påverkas av THI.

(E=
effekt
R=
respons)

Betesperiod
Varmare
temperatur (T=
tillstånd)

Syfte: Indexera vädrets
värmestressbelastning på mjölkkor
Nationell nivå: Nationell
myndigheten SMHI eller JV
Regional nivå: mätplatser
relevanta för länsstyrelser
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Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

(E=
effekt
R=
respons)

THI (1): National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA). 1976.(refererat av
Ballard et al.,, 2016).
THI (2): Collier et al., 2012.
Värmestress på
mjölkkor
(T=tillstånd)

Syfte: gränsvärden för temperaturluftfuktighetsindex (THI) effekt på
mjölkkor
Nationell nivå: Nationell
myndigheten SMHI eller SJV
Regional nivå: mätplatser
relevanta för länsstyrelser

Värmestressens
effekt på

Syfte: effekt på mjölkproduktion
Nationell nivå: Växa Sverige,
kokontrolldata, LRF mjölk, data

Uppföljningsdata:

THI 68-71. Tröskelvärde till mild
värmestress.
THI 72-79. Mild-måttlig värmestress.
THI 80-88. Måttlig-svår värmestress.
THI 90-99. Svår värmestress.
Beräkna antal minuter per dag med THI
med högre värde än 68. Gränsvärde 1000
minuter per dag.
Referenser:
Collier et al., 2012.

Ansvar
Växa Sverige, kokontrollen
Jordbruksverket
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THI 68-71. Tröskelvärde till
mild värmestress. Kors
andningsfrekvens: > 60 andetag
per minut. Mjölkavkastning
börjar minska. Försämrad
reproduktion detekteras.
Rektaltemperatur 38,5˚C.
THI 72-79. Mild-måttlig
värmestress. Andetag >75 per
minut. Rektaltemperatur >39
˚C.
THI 80-88. Måttlig-svår
värmestress. Andetag >85 per
minut. Rektaltemperatur >40˚C.
Dödsfall ökar.
THI 90-99. Svår värmestress.
Andetag 120-140 per minut.
Rektaltemperatur >41˚.
Värmestressade kor konsumerar
mindre mängd foder vilket
resulterar i minskad

Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

Mejerier/LRF Mjölk
Uppföljningsdata
Mjölkavkastning kg per ko o dag (Växa)
Fetthalt i mjölken %(Växa)
Proteinhalt i mjölken, %(Växa)
Invägd mängd mjölk (mejerier inrapporterat
till JV)
Invägd mängd mjölk, fetthalt (LRF Mjölk)
Referenser:
Åkerlind, 2017
Växa Sverige. Husdjursstatistik:
LRF Mjölk, Lennart Holmström

mjölkmängd och lägre halter i
mjölken. Foderintaget är lägre
redan 24 timmar efter
värmestressen börjat och
minskningen i mjölkmängd ses
efter 48 timmar.
Data på mjölkmängd från
kokontrollen baseras på ca 80%
av Sveriges mjölkkor. Där varje
ko ”provmjölkas” dvs.
mjölkmängd mäts och provtas
en gång per månad. Vi kan se i
data från kokontrollen, att
genomsnittlig mjölkavkastning
per ko på nationell basis sjunker
2-3 kg per ko och dag från maj
till oktober, vilken därefter
återhämtas. (Växa Sverige). Det
stämmer väl med
invägningsdata från mejerierna
att den totala mjölkinvägningen
sjunker under sommaren (LRF
Mjölk).
I data från kokontrollen sjunker
mjölkens fetthalt under
månaderna maj till augusti.

(E=
effekt
R=
respons)

mjölkproduktion
(E)

från mejerier på invägd mjölk:
mängd, fetthalt och proteinhalt
Regional nivå: Växa Sverige,
kokontrolldata, LRF Mjölk data
på enbart mjölkinvägning från
mejerier
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Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

(E=
effekt
R=
respons)

Värmestressens
effekt på
mjölkkors
juverhälsa (E)

Syfte: effekt på mjölkens celltal
Nationell nivå: Växa Sverige,
kokontrolldata

Regional nivå: Växa Sverige,
kokontrolldata

Ansvar
Växa Sverige
Uppföljningsdata
Celltal i mjölken
Referenser:
Växa Sverige, kokontrollen
Åkerlind, 2017.
Ohlsson., 2010
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Sommaren 2016, som var den
hittills varmaste sommaren,
sjönk fetthalten i mjölken ca 0,3
procentenheter, medan 2017
som ansågs sval sjönk fetthalten
ca 0,15 procentenheter (Växa
Sverige). Nedgången i fetthalt
under 2017 stämmer väl med
mjölk invägt till mejerierna på
0,2 procentenheter (LRF
Mjölk).
I data från kokontrollen sjunker
mjölkens proteinhalt ca 0,1
procentenhet under juni och juli.
Data från kokontrollen baseras
på ca 80% av Sveriges
mjölkkor. Kokontrollens data
visar att mjölkens celltal ökar
under svenska sommaren, med
högsta värden i juli och augusti.
Under 2017 var den s.k.
celltalstoppen lägre och inte lika
utdragen i tid som den brukar
vara. Högt celltal speglar kons
immunorespons. Det är
vanligast sammankopplat med

Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

(E=
effekt
R=
respons)

Värmestressens
effekt på
mjölkkors
klövhälsa (E)

Syfte: effekt på klövhälsa
Nationell nivå: Djurhälsostatistik

Ansvar:
Jordbruksverket
Uppföljningsdata:
Registreringar av behandlade djur för klövlidanden

Referenser:
Allen et al., 2013

Värmestressens
effekt på
mjölkkors
fertilitet (E)

Syfte: effekt på fertilitet
Nationell nivå: Växa Sverige,
kokontrolldata
Regional nivå: Växa Sverige,
kokontrolldata

Ansvar:
Växa Sverige
Uppföljningsdata
Fertilitetsindikatorer
Antal semineringar
Dräktighetsundersökningar
Levandefödda kalvar
Referenser:
Allen et al., 2013
Polsky and Keyserlingk, 2017
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juverinflammationer, men
återspeglar också högt smittryck
i besättningen av t.ex. RS-virus
och BVDV.
Kor som utsätts för värmestress
står upp i större grad än
normalt. Orsaken är att
värmeavgivningen från kons
kropp är effektivare då kon står
upp än om hon ligger ner.
Stående kor belastar klövarna i
högre utsträckning, vilket kan
leda till mer problem med
hältor. Om kor står mer än 45%
av dygnet ökar antalet
incidenser av hälta.
Kor som utsätts för värmestress
har förlängda brunstcykler1,
visar mindre tydliga brunster2
och är brunstig kortare tid3. Då
ett ägg blir befruktat så är
överlevnaden lägre om kon har
förhöjd kroppstemperatur4.
1, 2
Det medför att det är svårare
att finna brunsten för

Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

(E=
effekt
R=
respons)

Nattbete (R)
Respons på att
minska
värmestress hos
kor

Syfte: se responsen av sänka
värmestress hos kor - nattbete
Nationell nivå :
Regional nivå :

Ansvar:
Uppföljningsdata:
frågeenkät
Referenser:
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seminering, vilket leder till färre
semineringar.
3
Det medför att det är svårare
att pricka rätt tidpunkt i
brunsten för seminering, vilket
leder till färre dräktighet per
seminering.
4
Det medför färre levandefödda
kalvar per dräktighetsförklaring
alternativt seminering.
Under högsommar i Sverige, är
det vanligt att gränsvärdet för
mild värmestress startar kl 08 på
morgonen och håller i sig ända
till kl 20.
Fler lantbrukare väljer att släppa
ut korna på bete under den
svalare delen av dygnet, dvs.
kväll, natt, morgon.
Indikatorn nattbete ändras
antagligen inte från en dag till
en annan. Har lantbrukaren
nattbete så är det troligt för hela
sommaren. Om JV vill ha en
sammanställning på nattbete så

Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

(E=
effekt
R=
respons)

Skuggat bete (R)
Respons på att
minska
värmestress

Syfte: se responsen av kons vilja sänka
värmestress– djuren har möjlighet att
finna skugga på bete
Nationell nivå :
Regional nivå :

Dricksvatten på
bete (R) Respons

Syfte: se responsen av att vilja sänka
värmestress hos kor på bete vattentillgång

räcker det med ett enkelt
frågeformulär en gång per år
Ansvar:
Kor drar sig till skugga när
Uppföljningsdata
solen gassar under varma
Betesareal med tillgänglig naturlig skugga.
sommardagar. Naturligt finner
Betesareal med tillgänglig med skugga i
de skugga under träd på eller i
form av fast skärmtak eller flyttbart
kanten av betesmarken.
skärmtak
Skärmtak eller flyttbara
Finns möjlighet att skilja ifrån platser med
skärmtak är goda alternativ till
skugga där marken får återhämtas från att ha att ge skugga. Målet är att alla
blivit upptrampad
kor kan vara under skugga
Referenser:
samtidigt utan att trängas
Skuggade platser blir ofta
upptrampade och gyttjiga. Detta
kan leda till klövlidanden,
sämre juverhälsa och höga
celltal i mjölken. Därför är det
bra att kunna skärma av delar av
utsatta skuggiga områden och
cirkulera avskärmningarna
alternativt ha flyttbara skärmtak
på betet, för att låta marken
återhämtas.
Ansvar:
Varma kor behöver mer
Uppföljningsdata
dricksvatten. Kor tycker inte om
Längd på vattenkar (cm) per djur
att gå i stekande sol för att
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Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

på att minska
värmestress

Nationell nivå :
Regional nivå :

Antal vattenkar per grupp djur
Antal minutrar som ett vattenkar är tomt per
dag
Antal metrar mellan vattenkar och skugga
Temperatur på dricksvatten
Referens

Salt (R) Respons
på att minska
värmestress

Syfte: se responsen av att vilja sänka
värmestress hos kor under sommaren salt
Nationell nivå :
Regional nivå :

Nybyggnation av
stall (R) Respons
på att minska
värmestress

Syfte: se responsen av att vilja sänka
värmestress hos kor i stall
Nationell nivå : JV
Regional nivå :LST

Ansvar:
Uppföljningsdata
Försäljningsstatistik på Saltsten/fodersalt
Förekomst av saltsten på bete och stall
Referens
Jordbruksstatistik
Ansvar:
LST
Uppföljningsdata
Dokumentation vid nybyggnationer
Stallbyggnadens placering i förhållande till
förhärskande vindriktning
Stallets höjd och ventilation
Öppna väggar/Gardinväggar
Skuggade utefoderbord/ utefoderbord i två
väderstreck

komma till platsen där
dricksvatten finns.
Alla djur behöver kunna dricka
samtidigt. Vatten får inte ta
”slut”. Om ett kar blir tomt
måste ytterligare ett kar till
placeras. Flera platser att dricka
Svalt dricksvatten (behöver inte
vara svalare än 10C) hjälper till
att svalka kroppen
Varma kor förlorar salt via svett
och behöver fylla på saltförrådet
varje dag. Tillgång på
saltsten/fodersalt är av stor vikt

(E=
effekt
R=
respons)
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Vid nybyggnation av stallar till
mjölkkor/sinkor/kalvar och
växande ungdjur bör man kunna
erbjuda luftiga och svala stallar
när utetemperaturerna stiger.
Vi ser mer av höga luftiga
stallar med öppna väggar
alternativt enkla väggar
placerade för att förhärskande
vindriktning sköter en del av

Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

Fläkt över samlingsfålla
Fläkt vid foderbord
Fläkt över liggbås
Fläkt över mjölkningsenhet
Sprinkler
Dricksvattenförsörjning
Referenser:
Förprövning av djurstallar
Försäljningsstatistik från säljande företag

ventilationen. Även installation
av fläktar som bidrar till
luftrörelser i stallarna och drar
in frisk uteluft. Placering av
fläktar vid platser där kor är mer
utsatta för värme, såsom
samlingsfålla, liggytor,
foderbord.
Vattensprinkler är effektiva för
att ge kylande verkan på korna
om de är placerade i
värmeutsatta utrymmen, t.ex.
över samlingsfållor och vid
foderbord, liggbås, mjölkning.
Användning av vattensprinkler
strider mot viljan att spara på
färskt vatten. Naturligtvis ska
dricksvatten prioriteras till
djuren.
God tillgång och tillgänglighet
på dricksvatten
Liggytornas beläggning bör ge
så liten värmebelastning som
möjligt.
Madrass och gummimattor är
mycket vanligt i Sverige idag.

(E=
effekt
R=
respons)

Strömaterial i
stall (R) Respons
på att minska
värmestress

Syfte: se responsen av att vilja sänka
värmestress hos kor i stall strömaterial
Nationell nivå :
Regional nivå :

Ansvar:
Uppföljningsdata
Mängd strö, strökostnad per månad
Val av strömedel
Referenser:
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Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

(E=
effekt
R=
respons)

Varmare klimat
ger fler
vallskördar per
år (R)

Syfte: se responsen av gynnsammare
växtklimat för klöver-gräsvallar skördetidpunkt
Nationell nivå : Växa Sverige
Regional nivå : Växa Sverige

Ansvar: Växa Sverige
Uppföljningsdata
NorFors foderanalyssystem, antal analyser
per skördenummer
Referenser:
Växa Sverige. Senaste foderstatistiken

Varmare klimat
ger tidigare
vallskörd (R)

Syfte: se responsen av gynnsammare
växtklimat för klöver-gräsvallar skördetidpunkt
Nationell nivå : Växa Sverige
Regional nivå : Växa Sverige

Ansvar: Växa Sverige
Uppföljningsdata
NorFors foderanalyssystem, skördedatum
Referenser:
Växa Sverige. Senaste foderstatistiken
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Dessa är tyvärr svettiga att ligga
på, därför behöver de en hel del
strö på sommaren
Sand är utomordentligt
strömaterial både ur
värmesynpunkt, komfort och
hälsoaspekt.
Datagrundlaget för
foderanalyserna baseras på
foderprov från Sveriges mjölk
och nötköttsgårdar.
Ju fler skördar som tas, speglas i
antalet analyser av varje skörd.
Redan idag ser vi att det har
börjats med treskördesystem i
Norrbotten och Västerbotten. I
södra Sverige är antalet analyser
av fjärdeskörd mest vanlig i
Halland och västra Skåne
Datagrundlaget för
foderanalyserna baseras på
foderprov från Sveriges mjölk
och nötköttsgårdar.
Skördedatum registreras men
visas inte i statistiken idag, men

Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

(E=
effekt
R=
respons)

det går lätt att ändra på om så
önskas.
Varmare klimat
majs odlas blir
vanligare i fler
delar av landet

Syfte: se responsen av gynnsammare
växtklimat för majs
Nationell nivå : Växa Sverige
Regional nivå : Växa Sverige

Översvämning
(E)

Syfte: mer extrema väder kan innebära
skyfall som medför översvämningar
Nationell nivå
Regional nivå.

Översvämning
(R)

Syfte: mer extrema väder kan innebära
skyfall som medför översvämningar –
rening av dricksvatten - dränering
Nationell nivå

Regional nivå.
Starka vindar (R)

Syfte: mer extrema väder kan innebära
skyfall som medför översvämningar
Nationell nivå

Ansvar: Växa Sverige
Uppföljningsdata
NorFors foderanalyssystem, antal
majsanalyser per region
Referenser:
Växa Sverige. Senaste foderstatistiken
Arkiv foderstatistik
Ansvar:
Uppföljningsdata:
Försäljning av vattenpumpar
Celltal i mjölken
Referenser:
Ansvar:
Uppföljningsdata:
Dränering
Rening av dricksvatten
Inköp av foder från andra regioner
Referenser:
LRF proteintipset
Ansvar:
Uppföljningsdata:
Referenser:

Regional nivå.
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Stående regnvatten

Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Syfte:

Ansvar:
Uppföljningsdata:
Mäta antal klick på bra hemsidor
Referenser:
LRF vattenbrist
Krisinformation från myndigheter
Ansvar:
Uppföljningsdata:
Ansökan till Länsstyrelse om att anlägga
dammar för att ta hand om överskottsvatten
Referenser:
Länsstyrelsen i Kalmar
Processöverskott AB

Övrigt värt att nämna

(E=
effekt
R=
respons)

Torka (E)

Nationell nivå

Regional nivå.

Syfte:
Torka (R)

Nationell nivå

Regional nivå.
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Brist på dricksvatten.
Brist på vatten att tvätta
stallar med.

Vattenbesparande åtgärder
Samla vatten för att t.ex, tvätta
stallar under sommarmånader

Slutsatser
Fyra indikatorer som visar en klimatanpassning inom mjölkproduktionen föreslås av
Växa Sverige.
Det första förslaget gäller hur man mäter ”Tillstånd” av värmestress hos mjölkkor, Det
görs genom att temperatur- och luftfuktighetsindex (THI) beräknas med hjälp av
SMHI:s mätningar av lufttemperatur och relativ luftfuktighetsindex. Det finns
internationellt erkända gränsvärden för THI som motsvarar graden av värmestress som
mjölkkor upplever.
Det finns ett tre förslag som visar relativt snabba ”Effekter” av värmestress. Det är
mjölkkornas dagliga mjölkproduktion, celltal i mjölken samt mjölkens fetthalt. Utöver
dessa snabba effekter skulle även fertilitet vara lämpligt att följa. Den effekten ger något
långsammare svar.
Det sista förslaget på indikator gäller för ”Respons”, dvs. vad mjölkföretagen kommer
att åtgärda för att mjölkkor ska uppleva lägre grad av värmestress, är nattbete för
mjölkkor. Då mjölkföretaget väljer att kor är på bete kväll, natt och morgon medan
dagtid hålls kor inomhus i ett stall man kan hålla svalt.
Referenser
Allen et al., 2013 Managing Heat Stress and Its Impact on Cow Behavior. 28th SW
Western Dairy Management conference March 6-8 Reno, NV.
Collier et al., 2012. Quantifying Heat Stress and Its Impact on Metabolism and
Performance. Proceedings 05-23-2012.
www.researchgate.net/publication/267844201_Quantifying_Heat_Stress_and_Its_
Impact_on_Metabolism_and_Performance
Krisinformation från myndigheter:
www.krisinformation.se/tools/faq?FaqCollection=996&ampcid=565922%20%20faq-14762
LRF Mjölk, Lennart Holmström https://www.lrf.se/omlrf/organisation/branschavdelningar/lrf-mjolk/statistik/mjolkinvagning/
LRF proteintipset www.proteintipset.se
LRF vattenbrist. www.lrf.se/politikochpaverkan/aganderatt-och-miljo/vatten/vattenbrist/
Länsstyrelsen i Kalmar Län, 2017-07-10.
www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/nyheter/2017/Sidor/bli-vattensmart-isommar2017.aspx?keyword=vattenverksamhet
NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). 1976. Livestock
hot weather stress. US Dept. Commerce, Natl. Weather Serv. Central Reg.
Operations Manual Lett. C31-76. NOAA, Kansas City, MO. (refererat av Ballard,
Couture and Grant, 2016. The Effectiveness of Heat Stress Abatement Systems on
Behavior and Performance of Lactating Dairy Cows in NNY. Northern New York
Agricultural Development Program 2016 Project Report.)
Ohlsson, A., 2010 Avhandling. SLU https://www.slu.se/ewnyheter/nyhetsarkiv/2010/10/frivillig-mjolkkontroll-for-battre-kohalsa/
Polsky and Keyserlingk, 2017. Review: Effects of heat stress on dairy cattle welfare. J
Dairy Sci 100:1-13.
Processöverskott AB, www.processoverskott.se/sv-SE/flexitanks36203247Processöverskott

SMHI temperatur, luftfuktighet https://opendata-downloadmetobs.smhi.se/explore/?parameter=0
Växa Sverige. Husdjursstatistik: www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/
Växa Sverige. Senaste foderstatistiken Arkiv foderstatistik. 2017.
www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-foder-och-bete/statistik-pafoderanalyser/
Åkerlind, M., 2017. Husdjur nr 9. Växa Sverige.
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Bilaga 4 Gris- och fjäderfäproduktion
Anders Ehrlemark 2017-12-08

Klimatindikatorer gris och fjäderfä
Bakgrund och målsättning
Denna sammanställning har gjorts på uppdrag av Jordbruksverket i samband med
framtagandet av en metod för att följa klimatförändringarnas effekter och hur arbetet
med klimatanpassning fortskrider. Syftet med arbetet var att ta fram ett lämpligt antal
indikatorer som gör det möjligt att följa klimatförändringens effekter på svensk
produktion av griskött, slaktkyckling och ägg.
Följande typer av klimatindikatorer kan vara aktuella:
Tillstånd
Indikatorer som beskriver tillståndet är exempelvis utetemperatur eller
förekomsten av värmeböljor.
Effekt
Effekten av klimatförändringarna handlar i detta sammanhang om hur
animalieproduktionen påverkas. Vilka mätbara effekter får exempelvis en ökad
medeltemperatur och fler värmeböljor.
Respons
Hur reagerar samhället och branschen på effekterna? Här handlar det om att hitta
data på förekomsten av åtgärder som minskar effekten av ogynnsamma
klimatförändringar eller tar till vara nya möjligheter.
Speciella förhållanden gällande djur i isolerade klimatreglerade
stallar.
För djur som hålls i isolerade klimatreglerade stallar är det primärt inte utomhusklimatet
som är avgörande utan klimatet inne i stallet. Det har stor betydelse för vilka
meteorologiska data som är relevanta.
I Sverige är klimatet kyligt under en större del av året. Detta kommer i huvudsak även
att gälla i ett varmare klimat eftersom man förväntar sig att den största uppvärmningen
kommer att ske vintertid, medan uppvärmningen sommartid blir måttlig. I ett kyligt
klimat håller man grisar och fjäderfä i isolerade klimatreglerade stallar. Syftet med
dessa att skapa en termisk miljö som under större delen av året är oberoende av
utomhusklimatet. Ju högre optimal stalltemperatur, desto mindre påverkan av
utomhusklimatet. Det är bara i samband med värmeböljor som djurens termiska miljö
påverkas av utomhusklimatet. För närvarande är det bara en mindre del av året (några
veckor) som stallklimatet styrs av utomhusklimatet. Ett varmare klimat kommer dessa
perioder att bli något längre, men ändå utgöra en mindre del av året.
Krav klimatindikatorerna med hänsyn till att de skall vara
relevanta under en lång tid framåt
Uppföljningen av klimateffekterna förväntas pågå under en lång tidsperiod (tiotals år).
De indikatorer som väljs bör därför vara robusta med avseende på långa dataserier och
minsta möjliga beroende av avel, produktionssystem och stallteknik. Indikatorerna bör
inte förutsätta att man samlar in nya typer av data utan målsättningen är att bygga på
befintlig statistik.
När det gäller indikatorer på effekter av klimatet så är ett stort problem att kan de
förväntas vara ganska subtila jämfört med effekter som orsakas av avel och förändrade

produktionsteknik. Om man t.ex. tittar på daglig tillväxt, som är ett nyckeltal i
slaktsvinsproduktionen så har den ökat med 8% per år sedan år 2000.
Utveckling av daglig tillväxt för slaktsvin (hämtat från PigWin/WinPig) under perioden
2000 till 2016. Den blå linjen visar avvikelsen från normal årsmedeltemperatur i de
områden där majoriteten av svinproduktionen är lokaliserad.
3
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Slaktsvin tillväxt samt årsmedeltemperatur
Avvikelse från normal årsmedeltemperatur i grislänen, C
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Ett annat är exempel är äggproduktionen där Svenska ägg har publicerat två omfattande
rapporter om läget inom näringen 2010 och 2015. I avsnittet som jämför nyckeltal när
det gäller produktionen påpekar man att det är svårt att jämföra nyckeltal (t.ex.
äggmassa per höna och dödlighet) bl.a. beroende på förlängda produktionsstrategier.
Det är därför inte särskilt troligt att man kan upptäcka klimateffekter genom att jämföra
årsmedeltal för olika produktionsmått. Det vore troligen bättre att följa förändringar
över år i förhållandet mellan nyckeltal för vinterperioden respektive sommarperioden
för varje år. Vinterperioden skulle då representera den nivå som bara påverkas av avel
och produktionsteknik medan sommarperioden skulle vara mer påverkad av förhöjda
stalltemperaturer orsakade av ett varmare uteklimat.
Tillståndsfaktorer som är kopplade till klimatförändringen och
som påverkar djur i klimatreglerade stallar.
Som nämnts tidigare så är syftet med ett klimatreglerat stall att skapa en termisk miljö
som är oberoende av uteklimatet. En uppenbar konsekvens av detta är att sambandet
mellan årsmedeltemperatur och påverkan på indikatorer som baseras på årsstatistik
kommer att bli svagt. Det är bara i samband med sammanhängande varma perioder då
det är så varmt att ventilationsanläggningen inte klarar av att kontrollera stallklimatet
som man kan få någon effekt på djurens produktion och välfärd.
I ett klimatreglerat djurstall bestäms inomhusklimatet först och främst av djurens
värmeavgivning. Ventilationsanläggningen är dimensionerad för att föra bort denna
värme genom att kyla stallet med utomhusluft. Enligt gällande dimensioneringsregler
(SS 95 10 50:2014) så skall ventilationsanläggningen ha tillräckligt stor kapacitet för att
det aldrig skall behöva bli mer än fyra grader varmare i stallet jämför med utomhus. I ett
slaktsvinstall där önskad temperatur är +16C kommer ventilationen att gå för fullt när
det är +12°C ute (16-12=4). Om det är kallare ute räcker det med ett mindre
ventilationsflöde för att hålla önskad stalltemperatur. Om det är varmare än 12°C ute
kan stalltemperaturen inte kontrolleras utan den kommer att följa utomhustemperaturen
och vid tillräckligt hög utomhustemperatur blir det så varmt i stallet att djuren utsätts för
värmestress.
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Figur – Rekommenderade inomhustemperatur i slaktkycklingstallar i förhållande till
uppfödningsvecka (enl bla Ross broiler management handbook 2014)
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När det gäller klimatreglerade stallar så är det bara perioder då utomhustemperaturen är
så hög att stallets klimatiseringssystem inte kan förhindra att djuren utsätts för
värmestress. För svinstallar och värphöns skulle det gälla perioder då
utomhustemperaturen överstiger 20 - 22 grader och för slaktkycklingstallar över 24
grader. Enligt ovanstående exempel på temperaturfördelningskurva (för Uppsala men ej
helt aktuell) så blir det bara fråga om några veckor per år även efter en måttlig
klimatförändring.

[Red. Anmärkning se https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier för
aktuella klimatscenarier]
Det är vanligt att använda olika klimatindex som mått på graden av värmestress. Det
vanligaste är THI (Temperature Humidity Index) som tar hänsyn till lufttemperatur (ute)
och luftens relativa fuktighet. Det finns olika varianter av detta index som är mer eller
mindre anpassade till grisar. Det går dock inte att använda detta index rakt av eftersom
det inte tar hänsyn till att förhållandena ett klimatreglerat stall inte är de samma som
utomhus. Jag vet att man i USA har jobbat med att kvantifiera graden av värmestress
genom att göra olika antaganden om när THI ute blir så högt att det påverkar produktion
och stressnivå för grisar inomhus (har inte återfunnit denna referens just nu). Det skulle
behövas en litteraturstudie för att klarlägga om ett sådan beräkningsmodell skulle kunna
användas i detta sammanhang och vilka tröskelvärden som man i så fall skulle använda
för den typ av stallar som vi har i Sverige.
Bl.a. Brett C. Ramirez (Iowa State University) har kritiserat det vanliga THI indexet för
att det inte tar hänsyn till grisens vikt eller lufthastigheten i ett ventilerat stall.
Lufthastigheten är av betydelse när man har stal med tunnelventilation.
Ytterligare en annan faktor att hänsyn till är den geografiska fördelningen över landet.
Det är inte särskilt meningsfullt att försöka förändringar för en viss slags djurproduktion
i de delar av landet där den aktuella produktionen inte förekommer eller är mycket
sparsam. Kartorna nedan visar var produktion av grisar och fjäderfä förekommer enligt
Jordbruksverkets statistikdatabas. De län som framför allt är intressanta är
Södermanland, Östergötland, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne, Halland, Västra
Götaland, Värmland, Örebro och Västmanland.
Antalet större besättningar i landet med svin och fjäderfäproduktion är inte så stort:
Smågrisproduktion med minst 200 suggor
ca 300
st
Slaktsvinsproduktion med minst 800 slaktsvin
ca 450 st
Slaktkyckling och värphöns med mer 5000 djur
ca 200 st

Geografisk fördelning av svin, slaktkyckling och värphöns.

Enligt SMHIs faktablad nr 49 ”Värmeböljor i Sverige” så definierar man
”högsommardagar” som de dagar då dygnets maxtemperatur är 25°C eller högre.
Antalet högsommardagar per år i de ovan nämna länen skulle kunna användas som
indikator på när utomhusklimatet kan förväntas orsaka värmestress för djur i
klimatreglerade stallar. Men vilket mått på förekomsten av ”värmeböljor” som skulle
vara bäst att använda som indikator på klimatets förändring i relation till svin- och
fjäderfäproduktion skulle kräva en lite mer grundlig utredning.
Stallklimatets påverkan på produktionen och vilken statistik
som finns att tillgå
Svin
Värmestress medför minskat foderintag vilket leder primärt till lägre tillväxt och
mjölkproduktion. Sekundärt får man sämre foderutnyttjande och sämre tillväxt för
smågrisarna.
När det gäller suggor så påverkas också fertiliteten vilket leder till fler dagar från
avvänjning till brunst. Andelen omlöpningar ökar också.
Årssammanställning av dessa nyckeltal finns för närvarande tillgängliga från Gård &
Djurhälsan. Uppgifterna gäller dock bara de besättningar som redovisar med hjälp av
WinPig. Rapporteringen är frivillig och när det gäller smågrisproduktion så finns dock
bara ca 50% av suggorna och bara ca 15% av slaktsvinen med i underlaget.

Övrig tillgänglig statistik är slaktstatistik från Jordbruksverkets databas. Där finns
månadsvisa uppgifter antal slaktade djur, antal kilo och klassning per slakteri.
Fjäderfä
Värmestress minskar foderintag också för fjäderfä vilket leder till lägre tillväxt och
sämre foderomvandlingseffektivitet. När det gäller slaktyckling så medför långvarig
värmestress sämre köttkvalitet (högre andel fett och mindre muskelmassa).
När det gäller värphöns så blir äggskalen tunnare.
För slaktkyckling finns inga allmänt tillgängliga uppgifter om nyckeltal i produktionen.
Det enda som publiceras är Jordsbruksverkets månadsstatistik över antal slaktade djur
och totalt antal kilo. Man kan i och för sig räkna ut medelvikten per kyckling, men den
påverkas främst av slakteriernas utslaktningsplanering som sker med hänsyn till
marknadsförutsättningarna.
För värphöns finns månadsstatistik över invägning av ägg. Det gäller dock bara Svenska
äggs packerier som har en marknadsandel på 80-90%. Det finns inga offentligt
tillgängliga årsvisa eller månadsvisa data över nyckeltal i produktionen.
Klimatanpassat byggande som responsindikator på varmare
klimat
De svinstallar som byggs i Sverige är inte anpassade för att minimera effekterna av
värmeböljor. Ofta bygger man mycket breda byggnader med många separata
stallavdelningar under samma tak. Det medför att tilluften måste tas in via
vindsutrymmet. Detta höjer stalltemperaturen sommartid genom att tilluften förvärms
av solinstrålningen när den passerar vindsutrymmet.
I de delar av USA där sommarvärme är ett problem försöker man motverka värmestress
redan vid utformningen av stallet. Ett sätt är att bygga relativt smala byggnader med
öppningsbara väggar. Dessa stallar är vindventilerade sommartid. På vintern stängs
väggarna och man ventilerar antingen med fläktar eller naturlig ventilation vintertid (se
bild endan).
Ett annat sätt är att bygga slutna byggnader som bara innehåller en enda stallavdelning.
I dessa skapar man en konstgjord kylande vind längs byggnaden med hjälp av stora
fläktar i en gavel (tunnelventilation). Tunnelventilation kan också kombineras med
evaporativ kylning av tilluften.
Flera av dessa system uppfyller inte de svenska djurskyddskraven, men detta kan
komma att ändras i framtiden.
Alla nya djurstallar förprövas ur djurmiljösynpunkt av länsstyrelserna och ovanstående
typer av anpassningar till ett varmare klimat är direkt synliga på det ritningsunderlag
som skall lämnas in. Därför borde det vara möjligt att samla fortlöpande statistik på hur
stor del av de nya stallarna är anpassade för att motverka effekterna av värmeböljor utan
att de ansöker behöver lämna nya uppgifter. Det gäller ”bara” att sätta upp bra och enkla
kriterier för vad som är en värmeanpassad byggnad.

Förslag till indikatorer
Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att
nämna

Indikator för risk
för värmestress i
klimatreglerade
stall

SMHI. Begränsas till
följande län:
Södermanland,
Östergötland, Kalmar,
Gotland, Blekinge, Skåne,
Halland, Västra Götaland,
Värmland, Örebro och
Västmanland eftersom det
är där det finns svin och
fjäderfä
Data från WinPig slakt
sammanställs årsvis och
publiceras av Gård &
djurhälsan.

Behöver utredas
vilket mått på
värmestress som
bör användas och
vilken tröskelnivå
man skall utgå
ifrån.

Till
stån
d,
Effe
kt,
Res
pon
s

Svinproduktion
Antal högsommardagar
alt
värmestressdos (T)

Slaktsvin tillväxt per
dag (E)

Värmestress
minskar
foderintag och
tillväxthastighet

Slaktsvin klassning av
slaktkroppar
(E)

Höga temperatur
påverkar foderkvalitén och
upptagning av
näringsämnen
vilket kan
påverka
slaktkroppens
sammansättning
Värmestress
ökar risken för
omlöpning

Smågrisproduktion andel
omlöpare (E)

Jordbruksverkets
statistikdatabas med
månadsvisa uppgifter om
klassificering.

Data från WinPig sugg
sammanställs årsvis och
publiceras av Gård &
djurhälsan.

Omfattar för
närvarande mindre
än 15% av alla
slaktsvin som
produceras.
Det är möjligt att
det går att få fram
månads eller
kvartalsstatistik
också.
Behövs mer
kunskap om
kvantifiering av
denna effekt. Är
kanske för liten
för att kunna
detekteras.

Omfattar för
närvarande ca
50% av landets
suggor
Det är möjligt att
det går att få fram
månads eller
kvartalsstatistik
också.

Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att
nämna

Smågrisproduktion antal
galldagar (E)

Värmestress
tiden från
avvänjning till
brunst

Data från WinPig sugg
sammanställs årsvis och
publiceras av Gård &
djurhälsan.

Andel
nybyggda
stallar som
utformas för
att minska
värmestress
under
värmeböljor
(R)

Om värmestress
i klimatreglerade
stallar skulle bli
ett stort praktiskt
problem så
skulle
producenterna
sannolikt börja
anpassa
stallarnas
utformning

Kan utläsas från den
beskrivning och
ritningsunderlag som
lämnas till Länsstyrelserna
som underlag för
förprövning av stallet ur
djurmiljösynpunkt.

Omfattar för
närvarande ca
50% av landets
suggor. Det är
möjligt att det går
att få fram månads
eller
kvartalsstatistik
också.
Behöver lägga lite
arbete och
tankekraft på att
definiera relevanta
och hållbara
kriterier.

Indikator för risk
för värmestress i
klimatreglerade
stall

SMHI. Begränsas till
följande län:
Södermanland,
Östergötland, Kalmar,
Gotland, Blekinge, Skåne,
Halland, Västra Götaland,
Värmland, Örebro och
Västmanland eftersom det
är där det finns svin och
fjäderfä
Finns ingen statistik för
detta idag. Skulle krävas
regelbundna (t.ex. var 5:e
år) enkäter

Till
stån
d,
Effe
kt,
Res
pon
s

Fjäderfä
Antal högsommardagar
alt
värmestressdos (T)

Andel
nybyggda
stallar som
utformas för
att minska
värmestress
under
värmeböljor
(R)

Om värmestress
i fjäderfästallar
skulle bli ett
stort praktiskt
problem så
skulle producenterna anpassa
stallarna för att
minimera
värmestress

Behöver utredas
vilket mått på
värmestress som
bör användas och
vilken tröskelnivå
man skall utgå
ifrån.

Behöver lägga lite
arbete och
tankekraft på att
definiera relevanta
och hållbara
kriterier.

Bilaga 5 Smittskydd

Klimatindikatorer för smittskydd
Erika Chenais, epidemiolog, VMD. Avdelningen för epidemiologi och
sjukdomskontroll, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Arbetets utförande
Föreliggande sammanställning har gjorts på uppdrag av Jordbruksverket i samband med
framtagandet av en metod för att följa klimatförändringarnas effekter inom
jordbrukssektorn med fokus på djurhållning, och hur arbetet med klimatanpassning
fortskrider. Syftet med arbetet var att ta fram ett lämpligt antal indikatorer som gör det
möjligt att följa klimatförändringens effekter på smittsamma sjukdomar inom svensk
djurhållning samt anpassningsarbete kopplat till detta. Övriga delområden inom
djurhållning har varit nöt, får, gris, fjäderfä, mjölk, bete och foder. För delområdet
smittskydd har utöver detta djurslaget häst, men inte andra områden och djurslag såsom
tex fisk, vilt, pälsdjur, sällskapsdjur, beaktats. Avgränsningar har varit att vissa
specifika betesburna parasiter (stora leverflundran) hanteras i nöt, får, bete och foder
och att indikatorer som mäter respons på värmestress (anpassning av byggnader, beten
och betesrutiner) hanteras inom områdena gris, fjäderfä och mjölk.
Arbetet har skett i dialog med andra i delområden inom projektet, nämligen nöt, får,
bete och foder (Anna Hessle, SLU), mjölk (Maria Åkerlind, Växa Sverige), samt med
Tobias Markensten, SJV. Samtal har även förts med Ann Albihn, Jan Chirico, Christina
Greko, Anders Lindström, Ylva Persson och Helen Wahlström, samtliga SVA.

Källor till tänkbara indikatorer
Bakgrund
Övriga områden inom djurområdet är tematiska med avseende på djurslag eller
produktionsform (gris, fjäderfä, nöt- och fårkött, mjölkproduktion samt bete och foder),
medan området smittskydd spänner över alla djurslag och produktionsformer.
Smittskydd är dessutom i detta avseende en respons på (den antagna) effekten ”en ökad
förekomst av infektionssjukdomar”. Ett antal smittämnen beaktas som klimatkänsliga
enligt följande definition från SVAs handlingsplan klimatanpassning från 2016:
”Smittämne där förekomst/möjlig etablering/spridning påverkas av förändringar i
ekosystem. Aktuella smittämnen kan vara bakterier, virus eller parasiter och kan
överföras via miljön, med vilda djur och insekter eller använda dessa som reservoarer.
Flera är zoonoser, som salmonella och mjältbrand och kan då spridas mellan djur och
människor. Dessutom kan ett ändrat klimat förändra beteenden eller öka stressen hos
individer och populationer vilket i sin tur ökar risken för smittsamma sjukdomar.
Exempelvis kan kontaktsmittor öka i förekomst om torka och värme ger upphov till

trängsel kring vatten eller för att djuren söker skugga. Opportunistiska infektioner kan
öka vid till exempel värmestress”1.
Ofta nämns infektioner som är vektorburna eller förknippade med vatten, parasiter samt
mjältbrand (där bakterierna kan sporulera och sporerna överleva extremt länge i marken
och forslas fram till ytan vid extremväder) som speciellt klimatkänsliga. Men enligt
definitionen ovan begränsas effekterna sannolikt inte till just dessa klimatkänsliga
infektioner. Om man skall betänka någon speciell infektion som ”indikatorinfektion”
kan till exempel någon vektorburen anmälningspliktig sjukdom som West Nile fever,
eller extremväderkänsliga mjältbrand nämnas. Leptospiros är exempel på ytterligare en
anmälningspliktig, vatten- och gnagarassocierad sjukdom som brukar anses
klimatkänslig. Andra tänkbara indikatorsjukdomar är infektioner med fekal-oral
smittväg, och som kan spridas med vatten via översvämmade beten, som tex salmonella
och kryptosporidier.
Indikatorer
För smittskydd finns ett antal potentiellt användbara datakällor där indikatorer skulle
kunna erhållas. Generellt gäller att för att kunna mäta effekt måste vi först veta
(normal)tillståndet, eller med andra ord, effekt är för det mesta en förändring i detta. För
flertalet effektindikatorer skulle kunskap om basläget/tillståndet kunna förbättras genom
att mäta tillstånd på andra eller flera sätt jämfört med idag. På samma sätt behöver vi
veta mer om tillståndet för ett antal indikatorer för att kunna säga att en förändring (ofta
ökning) av dessa är en effekt, och att en uppmätt respons är associerad med denna.
För samtliga redovisade indikatorer finns ett ”brus”, det vill säga förändringar kan bero
på andra effekter än klimatförändringar. Speciellt viktigt att skilja ut är förändringar
som beror på förändrat totalt djurantal. Ett sätt att få mer relevanta data är att använda
incidensmått istället för absoluta mått (t.ex. fall per 1000 besättningar, fall per 100 000
djur, kg aktiv substans per djurenhet).
Några kommentarer:

1



Förekomst av anmälningspliktiga sjukdomar registreras hos Jordbruksverket och
finns tillgängligt i årliga rapporter från både Jordbruksverket och SVA. Viktigt
att notera för dessa rapporter är dock att det som noterats är misstänkta och
konstaterade (epizootiska sjukdomar) respektive konstaterade
(anmälningspliktiga sjukdomar) fall. SVA har system för att notera misstankar
om epizootisk sjukdom som avskrivs redan innan den undersöks (efter tex
rådgivning per telefon). Motsvarande statistik för sjukdomar som inte är
anmälningspliktiga finns inte, och för alla kategorier av sjukdomar kan vi aldrig
veta mer om den sanna förekomsten än det som upptäcks av djurägare och sedan
på något sätt rapporteras till ansvarig myndighet. Sökningar på specifika
sjukdomar på SVA:s webbplats kan kvantifieras. Telefonsamtal och rådgivning
hos SVA sammanställs i dagsläget inte.



En del djurägare använder sig av produktionsuppföljningsprogram. För mjölkkor
används kokontrollen, för diko- och slaktnötsbesättningar används KAP – Kött,
avel och produktion, för får används Elitlamm, och för grisar till exempel

http://www.sva.se/globalassets/redesign2011/pdf/om_sva/publikationer/sva_klimatrapport.pdf



WinPig. Framföra allt de tre senare programmen innehåller förutom hälsodata
även produktionsdata. Fluktuationer i produktion är multifaktoriell, och det
kommer förmodligen vara svårt att urskilja vad som specifikt beror på
klimatförändringar. Gemensamt för dessa program är att de innehåller många
uppgifter som skulle kunna användas bättre och mer effektivt, och att de i
dagsläget inte används i realtid, utom på gårdsnivå.
Redan idag finns system för att automatisera syndromövervakning av sjukdomar
i form av inskickade prover till SVA (SVASS). Forskning och utveckling pågår
för att kunna använda produktionsuppföljningsprogram (PigPeaks) och
djursjukdata (NAVEDA) på liknande sätt.



Alla veterinära behandlingar av lantbrukets djur rapporteras in till
Jordbruksverkets databas för djursjukdata (DAWA DSD). Såväl djurslag,
diagnos och behandling rapporteras. De distriktsveterinärer som är anställda av
Jordbruksverket rapporterar kontinuerligt. För övriga veterinärer sker
rapporteringen på olika sätt, ibland med fördröjning. Denna databas skulle
kunna användas för att mäta både sjukdomsförekomst och
läkemedelsförbrukning (det vill säga både effekt och respons) om den
utvecklades.



Läkemedelsförsäljning (inklusive antibiotika, endo- och ektoparasitära medel)
baserat på försäljningsstatistik från eHälsomyndigheten, samt uppgifter om
vaccinförsäljning från andra än eHälsomyndigheten, för alla djurslag finns
tillgängliga via Jordbruksverket. Upplösningsgraden på dessa data är i nuläget
tyvärr inte tillräcklig för att kunna användas, data kan inte till fullo delas upp per
djurslag eller per region. Detta medför att verktyget blir för grovt; en uppgång
av antalet behandlingar av nötkreatur kan maskeras av en nedgång av antalet
behandlingar hästar. Antalet djur av ett visst djurslag kan också medföra
förvillande effekter i datasetet. En fullgod djurslagsuppdelning är en
förutsättning för att vi ska kunna använda bättre mätenheter som definierade
dygnsdoser per kilo biomassa av specifika djurslag. Detta är nödvändigt
eftersom olika antibiotika doseras olika för olika djurslag och olika diagnoser.
Förbrukning av andra medel och material går sannolikt att spåra och via de
distributörer som finns i Sverige, men en kvantifiering av detta kräver i sådana
fall en arbetsinsats.





Förekomst av insektsvektorer kan vara en indikator för klimatförändring. I
dagsläget genomförs vektorövervakning endast i forskningssyften, finansierad
med forskningsmedel. För 2018 erhölls inga sådana medel.



Nedanstående lista innehåller ett flertal indikatorer för tillstånd (T), effekt (E)
och respons (R) med avseende på smittskydd. Speciellt rekommenderade
indikatorer är rosamarkerade.

Mått för
uppföljning

Syfte och nivå

Datakällor

Övrigt värt att nämna

Syfte: Mäta
förekomst av
specifika
sjukdomar som
kopplas samman
med extremväder

Ansvar: Jordbruksverket, SVA, SMHI

Nationell nivå:
Jordbruksverket,
SVA, SMHI

Referenser:
Martin Hugh-Jones and Jason Blackburn.
The ecology of Bacillus anthracis.
Molecular Aspects of Medicine 30 (2009)
356–367
http://www.sva.se/globalassets/redesign20
11/pdf/om_sva/publikationer/surveillance2016-w.pdf
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/art
iklar/ovr395.html
Ansvar: Jordbruksverket, SVA, SMHI

Vissa sjukdomar är
känt associerade med
extremväder. Den med
starkast orsakssamband
är mjältbrand där
sporerna överlever upp
till hundra år i jorden
och kommer till ytan
efter extremväder, tex
torka eller
översvämning, eller en
kombination av dessa.
Q-feber är en annan
sjukdom där samband
med klimatfaktorer har
verifierats.

(T=tillstånd,
E= effekt,
R= respons)
Smittskydd
Extremväde
r (E)

Regional nivå:
Länsstyrelser

Översvämni
ng (E)

Syfte: Mäta
förekomst av
specifika
sjukdomar som
kopplas samman
med
översvämningar
Nationell nivå:
Jordbruksverket,
SVA, SMHI
Regional nivå:
Länsstyrelser

Förekomst
av
epizootiska
och
anmälningsp
liktiga
sjukdomar
(T, E)

Syfte: I ett
förändrat klimat
kan smittämnens
förekomst/möjlig
etablering/spridnin
g påverkas.
Dessutom kan ett
ändrat klimat
förändra beteenden
eller öka stressen
hos individer och
populationer vilket
i sin tur ökar
risken för

Uppföljningsdata: Anmälningar av
konstaterade fall av specifika sjukdomar
(mjältbrand).
Episoder av extremväder.

Uppföljningsdata: Anmälningar av
konstaterade fall av specifika sjukdomar
(fram för allt med fekal-oral smittväg).
Episoder av översvämning.
Referenser:
http://www.sva.se/globalassets/redesign20
11/pdf/om_sva/publikationer/surveillance2016-w.pdf
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/art
iklar/ovr395.html

Ansvar: Jordbruksverket, SVA
Uppföljningsdata: Anmälningar av
konstaterade fall av anmälningspliktiga
sjukdomar och av misstankar om
sjukdomar som omfattas av epizootilagen.
Referenser:
http://www.sva.se/globalassets/redesign20
11/pdf/om_sva/publikationer/surveillance2016-w.pdf
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/art
iklar/ovr395.html
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Vid episoder av
översvämning riskerar
smittämnen att hamna i
vattendrag via tex
bräddning från
avloppsreningsverk. På
så sätt kan djur på
strandnära bete drabbas
av smittämnen med
fekal-oral spridning.
Exempel på
indikatorsjukdomar:
vtec, kryptosporidios
Exempel på
indikatorsjukdomar:
West nile fever,
afrikansk hästpest,
bluetongue. leptospiros,
mjältbrand, Q-feber.
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smittsamma
sjukdomar.
Opportunistiska
infektioner kan
öka vid till
exempel
värmestress
Nationell nivå:
SVA och
Jordbruksverket
Regional nivå:
länsstyrelser
Förekomst
av
endemiska
infektionssju
kdomar (T,
E)

Syfte: I ett
förändrat klimat
kan smittämnens
förekomst/möjlig
etablering/spridnin
g påverkas.
Dessutom kan ett
ändrat klimat
förändra beteenden
eller öka stressen
hos individer och
populationer vilket
i sin tur ökar
risken för
smittsamma
sjukdomar.
Opportunistiska
infektioner kan
öka vid till
exempel
värmestress

Ansvar: Jordbruksverket, SVA
Uppföljningsdata: Rapportering av
behandlade djur: djursjukdata DAWA
DSD
Referenser:
http://www.jordbruksverket.se/webdav/file
s/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/
Djurhälsa/JO25SM1401/JO25SM1401_iko
rtadrag.htm
https://www.jordbruksverket.se/etjanster/et
janster/etjansterfordjuragareochdjurhalsope
rsonal/djursjukdata.4.6a459c18120617aa5
8a8000551.html

Nationell nivå:
SVA och
Jordbruksverket
(DAWA)
Regional nivå:
länsstyrelser
Larm från
automatiser
ad
syndromöve
rvakning (T,
E)

Syfte: Att
automatiserat mäta
förekomst av
syndrom/sjukdoma
r. Kan vara
provinströmning
på laboratorier,
anmärkningar vid
slakt,
djursjukhusdata,

Ansvar: SVA
Uppföljningsdata: SVASS, NAVEDA,
PigPeaks
Referenser:
Dórea FC, Sanchez J, Revie
CW.Veterinary syndromic surveillance:
Current initiatives and potential for
development. Prev Vet Med. 2011 Aug

Exempel på
indikatorsjukdomar:
Schmallenbergvirus,
respirationslidanden
hos nöt och gris, ektooch endoparasiter.
Senaste rapporten jag
kan hitta online är från
år 2013.
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produktions/hälsop
rogram på
gårdsnivå

1;101(1-2):1-17. doi:
10.1016/j.prevetmed.2011.05.004. Epub
2011 Jun 2.

Nationell nivå:
projektkoordinatio
n

Dórea FC, Lindberg A, Elvander M.
Veterinary syndromic surveillance in
practice: costs and benefits for
governmental organizations. Infect Ecol
Epidemiol. 2015 Dec 2;5:29973. doi:
10.3402/iee.v5.29973. eCollection 2015.

Regional nivå: -

Rodríguez-Prieto V, Vicente-Rubiano M,
Sánchez-Matamoros A, Rubio-Guerri C,
Melero M, Martínez-López B, MartínezAvilés M, Hoinville L, Vergne T, Comin
A, Schauer B, Dórea F, Pfeiffer DU,
Sánchez-Vizcaíno JM. Systematic review
of surveillance systems and methods for
early detection of exotic, new and reemerging diseases in animal
populations.Epidemiol Infect. 2015
Jul;143(10):2018-42. doi:
10.1017/S095026881400212X. Epub 2014
Sep 12. Review.
Förekomst
av specifika
insektsvekto
rer (ToE)

Syfte: Mäta
förändringar i
förekomst av
insektsvektorer
Nationell nivå:
SVA
Regional nivå: -

Antal
telefonrådgi
vningar om
specifika
sjukdomar
(T, E, R)

Syfte: Mäta
förändringar i
förekomst av
infektionssjukdom
ar som inte
avspeglas i den
officiella
statistiken.
Nationell nivå:
SVA
Regional nivå: -

Ansvar: Jordbruksverket, SVA
Uppföljningsdata: vektorövervakning
Referenser: Russell RC, Vector-borne
diseases and their control. Med J Aust.
1993 May 17;158(10):681, 684-90.
European Centre for Disease Prevention
and Control. Guidelines for the
surveillance of native mosquitoes in
Europe. Stockholm: ECDC; 2014.

Ansvar: SVA
Uppföljningsdata:
Telefonstatistik/ärendehanteringssystem,
URAX
Referenser:

Indikatorvektorer:
förekomst av
insektsvektorer som är
nya för Sverige tex
nilfebermygga,
utbredning av redan
förekommande arter tex
sydlig husmygga.
OBS:
vektorövervakning
bedrivs idag som ett
forskningsprojekt, för
2018 erhölls inga
forskningsmedel.
Innan ett sjukdomsfall
blir officiellt
rapporterat föreligger
en lång händelsekedja
som inleds med att
djuret är sjukt följt av
att djurägaren noterar
detta och kontaktar
någon. Avseende
epizootisjukdom är
både veterinär och
djurägare skyldiga att
anmäla redan vid
misstanke. Misstanken
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kan sedan undersökas
eller avskrivas direkt.
Sådana misstankar som
avskrivs på telefon
registreras i dagsläget
på SVA i en databas
(URAX). Ingen
registrering görs för
anmälningspliktiga
eller endemiska
sjukdomar.
Ett rådgivande samtal
kan vara en
responsindikator på
djurägarnivå.
Antal besök
på specifika
sjukdomssid
or på SVA:s
externa
webb (T, E,
R)

Syfte: Kunna mäta
förändringar i
förekomst av
infektionssjukdom
ar som inte
avspeglas i den
officiella
statistiken.

Ansvar: SVA
Uppföljningsdata: webbstatistik SVA, JV
och Epiwebb.
Referenser: http://epiwebb.se/

Nationell nivå:
SVA
Regional nivå: -

Anslutning
till
biosäkerhets
program (T,
R)

Syfte: Mäta
anslutningsgrad
frivilligt
biosäkerhetsprogra
m, ex Smittsäkrad
besättning.
Nationell nivå:
Gård &
Djurhälsan, Växa
Sverige

Åtgärder för
att minska
översvämnin

Regional nivå:
Sveriges
Grisföretagare,
Lundens djurhälsa,
Distriktsveterinäre
rna Skånesemin,
Rådgivarna
Sjuhärad
Syfte: Mäta graden
av anpassning för
att minska effekten

Ansvar:
Uppföljningsdata: anslutningsgrad
Referenser:
http://www.smittsäkra.se/gris/smittsakradbesattning-gris/
http://www.smittsäkra.se/not/smittsakradbesattning-not/

Ansvar:

Innan ett sjukdomsfall
blir officiellt
rapporterat föreligger
en lång händelsekedja
som inleds med att
djuret är sjukt följt av
att djurägaren noterar
detta och kontaktar
någon. Sökningar på
webbplatsen/r kan
fånga upp fall som inte
anmäls, och kan vara en
responsindikator på
djurägarnivå.
Förändringar i klimatet
kan ge upphov till ökad
förekomst av
infektionssjukdomar.
En möjlig
responsindikator på
denna utmaning skulle
kunna vara att fler
djurägare ansluter sig
till frivilliga
bisoäkerhetsprogram.
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g av beten
(R)

av översvämningar
på grund av ökade
flöden i vattendrag
på grund av

Uppföljningsdata: enkäter till kommuner
och länsstyrelser avseende infrastruktur för
att minska översvämningar (tex
uppsamlingsplatser för vatten)

Nationell nivå:

Referenser:

Regional nivå:
Länsstyrelser,
kommuner
Förbrukning
/försäljning
av
biosäkerhets
material (R)

Syfte: Mäta
förbrukning av
biosäkerhetsutrust
ning, - material
och -medel.
Nationell nivå:

Ansvar:
Uppföljningsdata: försäljningsstatistik av
exempelvis: engångs- personlig skydds
utrustning (PPE), desinfektionsmedel,
handskar, handsprit, fotbad, klövbad,
kopparsulfat eller andra klövbadsmedel
Referenser:

Regional nivå:

Förändringar i klimatet
kan ge upphov till ökad
förekomst av
infektionssjukdomar.
En möjlig
responsindikator på
denna utmaning skulle
kunna vara ökad
förbrukning av
förbyggande
biosäkerhetsutrustning,
-material och -medel.
Det finns flera
leverantörer, en stor del
av Sveriges
mjölkproducenter och
veterinärer rådgivare i
dessa besättningar
köper dock sådana
produkter av växa
Sverige
https://www.vxa.se/gar
dsnara-tjanster/gardoch-stall/vaxshop/

Förbrukning
/försäljning
av
vektorrepele
rande
preparat (R)

Syfte: Mäta
förbrukning av
vektorrepellerande
medel.
Nationell nivå:
Jordbruksverket
Regional nivå:

Förbrukning
/försäljning
av
antiparasitä

Syfte: Mäta
förbrukning av

Ansvar: Jordbruksverket
Uppföljningsdata: Jordbruksverket via
försäljningsstatistik från
eHälsomyndigheten
Referenser:
https://www.jordbruksverket.se/download/
18.704fc84714d2baac7ef4c258/143100742
0111/F%C3%B6rs%C3%A4ljning+av+dju
rl%C3%A4kemedel+2014.pdf

Ansvar: Jordbruksverket

Förändringar i klimatet
kan ge upphov till ökad
förekomst av
insektsvektorer och
vektorburna
infektionssjukdomar.
En möjlig
responsindikator på
denna utmaning skulle
kunna vara ökad
förbrukning av
vektorrepelerande
medel.
Förändringar i klimatet
kan ge upphov till ökad
förekomst av parasiter
och parasitära
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ra preparat
(R)

antiparasitära
medel.
Nationell nivå:
Jordbruksverket
Regional nivå:

Förbrukning
/försäljning
av
antibiotika
och andra
läkemedel
(R)

Syfte: Mäta
förbrukning av
antibiotika och
andra läkemedel
som används vid
infektionssjukdom
ar.
Nationell nivå:
Jordbruksverket
Regional nivå:

Uppföljningsdata: Jordbruksverket via
försäljningsstatistik från
eHälsomyndigheten
Referenser:
https://www.jordbruksverket.se/download/
18.704fc84714d2baac7ef4c258/143100742
0111/F%C3%B6rs%C3%A4ljning+av+dju
rl%C3%A4kemedel+2014.pdf
Ansvar: Jordbruksverket
Uppföljningsdata: Jordbruksverket via
försäljningsstatistik från
eHälsomyndigheten och från djursjukdata
DAWA DSD.
Referenser:
https://www.jordbruksverket.se/download/
18.704fc84714d2baac7ef4c258/143100742
0111/F%C3%B6rs%C3%A4ljning+av+dju
rl%C3%A4kemedel+2014.pdf

infektionssjukdomar.
En möjlig
responsindikator på
denna utmaning skulle
kunna vara ökad
förbrukning
antiparasitära medel.

Förändringar i klimatet
kan ge upphov till ökad
förekomst av
infektionssjukdomar.
Även icke bakteriella
sjukdomar (BVDV,
IBR, Coronavirus) ger
ökad förbrukning av
antibiotika på grund av
att individernas
immunrespons
påverkas vilket leder
till ökad förekomst av
opportunistiska
(bakteriella)
infektioner.
En möjlig
responsindikator på
denna utmaning skulle
kunna vara ökad
förbrukning av
antibiotika och andra
läkemedel som används
vid
infektionssjukdomar.
Denna responsindikator
speglar responsen ”på
fältet”.
OBS: I dagsläget är
upplösningsgraden på
data från
eHälsomyndigheten
och DAWA DSD inte
tillräcklig för att
kunna använda data
för detta syfte.

Försäljning
av vacciner
mot
epizootilage
ns

Syfte: Mäta
försäljning av
vacciner mot
sjukdomar som

Ansvar: SVA
Uppföljningsdata: vaccinförsäljning
Referenser:

Vissa sjukdomar är
känt associerade med
extremväder. Den med
starkast orsakssamband
är anthrax där sporerna
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sjukdomar
(T, R)

omfattas av
epizootilagen.

överlever upp till
hundra år i jorden och
kommer till ytan efter
extremväder, tex torka
eller översvämning,
eller en kombination av
dessa. Efter utbrott av
mjältbrand kan detta
bete endast användas av
vaccinerade djur under
ett antal år. Det är i
Sverige inte tillåtet att
vaccinera mot
sjukdomar som finns
upptagna i
epizootilagen
(undantaget rabies). I
vissa fall kan undantag
ges, detta skedde tex
vid utbrotten
mjältbrand 2011 och
2016. I dessa fall
tillhandhåller SVA
dessa vacciner. En
möjlig responsindikator
skulle kunna vara
försäljning av vacciner
mot mjältbrand.

Nationell nivå:
SVA
Regional nivå:

Denna responsindikator
speglar responsen från
myndigheter, och är
följden av aktivt beslut
att tillåta sådan
användning.
Celltal (T,
R)

Syfte: Mäta effekt
på mjölkens celltal

Ansvar: Växa Sverige
Uppföljningsdata: Celltal i mjölken

Nationell nivå:
Växa Sverige,
kokontrolldata

Referenser:
Växa Sverige, kokontrollen

Regional nivå:
Växa Sverige,
kokontrolldata

Husdjur nr 9, 2017.
Ohlsson, A., 2010 Avhandling. SLU
https://www.slu.se/ewnyheter/nyhetsarkiv/2010/10/frivilligmjolkkontroll-for-battre-kohalsa/

Slutsatser

Högt celltal speglar
kons immunrespons.
Det är sammankopplat
med
juverinflammationer,
men återspeglar
indirekt tex högt
smittryck eller stress i
besättningen.
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För att kunna mäta klimatförändringsorsakade förändringar i tillstånd, effekt, respons
med avseende på smittskydd behöver vi ha bättre data för normaltillståndet/tillståndet
i dagsläget.
Det kan vara mycket svårt att särskilja effekter av ett förändrat klimat på
infektionssjukdomar från effekter från andra antropogena miljöförändringar eller från
förändringar i djurhållning, djurantal etc. Detta kan till viss del överbyggas genom att
använda incidensmått istället för absoluta mått (t.ex. fall per 1000 besättningar, fall
per 100 000 djur, kg aktiv substans per djurenhet).
Prevalensen av ett flertal infektionssjukdomar kan förväntas öka när klimatet
förändras. Detta gäller inte bara de som traditionellt kallas ”klimatkänsliga
infektionssjukdomar”.
Infektioner som är associerade med vatten och vektorburna infektioner är speciellt
klimatkänsliga.
Vektorer kan vara ett indirekt mått för risk för spridning av
infektionssjukdomar/smittskydd.
En ökning av infektionssjukdomar eller ökad risk för sådana kan bland annat leda till
förändrade biosäkerhetsrutiner samt ökad användning av läkemedel för både
förebyggande och kurativa behandlingar.

Referenser
Referenser anges i tabellen ovan förutom:
SVAs handlingsplan klimatanpassning:
http://www.sva.se/globalassets/redesign2011/pdf/om_sva/publikationer/sva_klimatrapport.p
df
Albihn, A och Wahlström H. Klimatförändringens påverkan på zoonoser och
infektionssjukdomar av betydelse för animalieproduktionen i Sverige. En
kunskapssammanställning utarbetad för Utredningen om smittsamma djursjukdomar (Jo Dep
2007:05/2008/29)

