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5  Vegetabilie-
    produktion
Skördeutfallet från den odlade jorden har sedan lång tid tillbaka haft stor betydelse för
människornas levnadsstandard. Produktionen av vegetabilier har direkt eller efter viss
bearbetning av råvarorna fyllt viktiga behov, framförallt i form av livsmedel och foder till
djuren, men även till kläder och olika tekniska användningsområden. När skörde-
avkastningen per hektar ökade under 1900-talet kunde en allt större andel av produktionen
gå till försäljning. Med kraftig global befolkningsökning och tilltagande behov av förnyelse-
bar energi märks i dagsläget ett stort intresse för åkermarkens produktionspotential.
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Ökade skördenivåer per hektar från den
odlade jorden under förra århundradet
Odling av många olika grödor som kunde tillvaratas och ingå i självhushållet var en självklar del av det tradi-
tionella jordbruket. Under 1900-talet ökade möjligheterna till högre skördenivåer genom uppodling av ängs-
marker och mossjordar, introduktion av nya grödor och bättre sorter, rationellare drift och kanske framförallt
genom den ökade användningen av mineralgödselmedel och växtskyddsmedel.

Skörde-
avkastningen av
spannmålsgrödorna
tredubblades under
1900-talet
Under det förra århundradet skedde en
kraftig utveckling av skördenivåerna
inom jordbruket. För spannmålsgröd-
orna ökade skördeutbytet särskilt
snabbt under 1950- och 60-talen och
vid slutet av 100-årsperioden var
skördeavkastningen per hektar tre
gånger högre än i början av perioden
(se hektarskörden för höstvete som ex-
empel, fiigur 5 A). Även trindsäd, olje-
växter, potatis och slåttervall har haft
en tydlig uppgång av skördenivåerna
per hektar under 1900-talet. Den kraf-
tiga avkastningsutvecklingen är en
följd av flera olika förändringar, inte
minst ökad tillgång på produktionsme-
del. Variationen mellan enskilda år är
dock stor - främst som en följd av väd-
rets inverkan på skördeutfallet. Under

de allra senaste åren verkar öknings-
takten för en del grödor ha minskat el-
ler rentav avstannat.

Storleksrationalisering och
specialisering
Införandet av skiftesreformerna ledde
efterhand till uppodling av ängsmarker
och införande av vallar i växtföljden.
Fördelningen av odlingsmarken på
större skiftesstorlekar gjorde introduk-
tionen av roterande växelbruk, effekti-
vare redskap, dikning, nya sorter etc.
enklare och redan under början av
1900-talet visade skördeavkastningen
en stadigt uppåtgående trend. Storleks-
rationaliseringen har sedan pågått un-
der hela perioden och var särskilt
snabb under 1950- och 60-talen. På
gårdsnivå kunde en rationellare och
mer maskinvänlig drift uppnås genom
att öppna diken lades igen och vikar av
åker inemot skogskanterna skars bort
och planterades med skog eller växte
igen. Större maskiner ökade möjlighe-
terna att kunna utföra arbetsmoment

som sådd, gödsling etc. vid optimal
tidpunkt, vilket också bidrog till högre
skördar.

I början av 1900-talet skedde en
ökad diversifiering av växtodlingen i
och med att vallen kom in i växtfölj-
den, liksom flera nya grödor som raps,
rybs och sockerbetor. Denna blandade
jordbruksform, som är fördelaktig ur
ogräs- och skadedjurssynpunkt, var se-
dan den vanligaste odlingsformen un-
der århundradets första hälft. Med bör-
jan under 1970- och 80-talen har
ökade maskinkostnader pressat fram
en alltmer långtgående specialisering.
En fördel med detta kan vara att
kompetensen ökar, men en ökad risk
för växtföljdssjukdomar blir samtidigt
en nackdel.

Ökad odlingssäkerhet genom
användning av mineralgödsel
och växtskyddsmedel
Under efterkrigstiden ökade bruket av
mineralgödselmedel både genom att
användningen blev alltmer utbredd
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Figur 5 A
Hektarskörd för höstvete, riket 1913–2007
Kg/ha
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regionalt i landet och genom att
gödselgivorna per hektar blev högre.
Något senare ökade även använd-
ningen av växtskyddsmedel, samtidigt
som andra sorter som var anpassade
till de nya produktionsförutsättning-
arna togs i bruk. Det var också under
mitten av 1900-talet som skörde-
ökningstakten tog fart på allvar. Ge-
nom en stegrad mineralgödsel- och
herbicidanvändning från och med
1950-talet kunde lantbrukarna också
tillämpa en friare växtföljd. Den allra
senaste 10-årsperioden har gödselgivo-
rna inte ökat, vilket sammanfaller med
att skördeavkastningsökningen varit
låg eller kanske obefintlig för många
grödor.

De sämsta markerna har
tagits ur produktion
Åkerarealen var som störst under åren
1915–1945. Några år därefter var
minskningen i full gång och fram till år
1970 hade 18 % av åkerarealen över-
förts till annan markanvändning.
Minskningen har fortsatt under resten
av 1900-talet, men inte i samma
snabba takt. Oftast är det åkermarken
med lägst produktionspotential som
tagits ur bruk. Det har bidragit till att
den kvarvarande åkerarealen kunnat ge
högre genomsnittligt skördeutbyte per
hektar. Skördenivåerna påverkas också
av ändrad fördelning av odlingsarealen
för de olika grödorna mellan olika re-
gioner med skiftande naturliga förut-
sättningar.

Från statlig produktions-
rådgivning till miljöhänsyn
Statsmakterna har alltid visat stort in-
tresse för jordbruksproduktionen. Un-
der 1900-talets första hälft handlade
de politiska målen om att öka produk-
tionen av livsmedel och säkra själv-
försörjningen i landet. Exempelvis
skedde under perioden ett stort antal
sjösänkningar, samt utdikningar av
mossar, kärr och myrar med statligt
stöd. Dessa nyodlingar gav ofta hög
avkastning under flera decennier.
Myndigheterna avsatte även resurser
för utbildning av lantbrukarkåren och
för spridning av ny teknik.

Under slutet av 1940-talet kom om-
fattande rationaliseringskrav. Målet
var nu att jordbruket genom stordrift
skulle producera livsmedel till låga
kostnader. Jordbruksföretagen slogs

ihop till större enheter med assistans
från lantbruksnämnderna. Minskad
lönsamhet ledde till att många lantbru-
kare tog annan anställning och bedrev
jordbruket på fritiden, ofta mer
extensivt än tidigare.

Under de senaste decennierna har
ändringar i miljölagstiftningen påver-
kat jordbruket i ökad utsträckning. Det
har bland annat tillkommit regler för
hur och när stallgödsel och växt-
skyddsmedel får spridas. En växande
andel av stödet från statsmakterna ut-
gör ersättning för lantbrukets förvalt-
ning av livsmiljön - genom hävd av
det öppna landskapet och bevarande
av den biologiska mångfalden till
framtida generationer. För att minska
risken för växtnäringsläckage förvand-
las på vissa håll tidigare odlade mar-
ker, oftast sådana med låg avkast-
ningspotential, åter till våtmarker med
hjälp av statsstöd.

Vete och råg
Fram till slutet av 1920-talet var rågen
vårt viktigaste brödsädesslag. Råg bör-
jade odlas i Sverige redan under järn-
åldern. Det är en gröda som kan ge bra
skörd även på magrare marker. Den
höstsådda rågen är vanligast. Vårråg
har bara utgjort 2–3 % av den totala
rågskörden och från och med början
av 1960-talet särredovisas inte vårråg
inom skördestatistiken. Under början
av 1900-talet odlades råg i hela landet,
även i Norrland. Skördeutbytet per
hektar var ganska likartat oavsett var

odlingen skedde. I takt med att själv-
hushållet fick mindre betydelse mins-
kade odlingen i skogsbygderna och i
Norrlandslänen.

Hektarskörden av höstråg har visat
en hög ökningstakt sedan 1950-talet
(se fiigur 5 B). Ökningen har fortsatt
även under de allra senaste åren, vilket
delvis kan förklaras av att nya högav-
kastande sorter har tagits i bruk. Råg-
odlingen har också under senare år
koncentrerats alltmer till Skåne, vilket
bidragit till att höja hektarskörden på
riksnivå. Uppemot hälften av landets
råg odlas numera i Skåne.

Bland spannmålsgrödorna är höst-
vete den gröda som vanligen ger störst
skörd per hektar. Så har det varit under
hela 1900-talet. Från 1960-talet och
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Figur 5 B
Hektarskördar för höstvete, vårvete och höstråg 1913–2007

Kg/ha

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

Källa: Tabell 5.1.

Höstvete

Höstråg

Vårvete



66

5    Vegetabilieproduktion

framåt har spannet mellan höstvete och
de övriga spannmålsgrödorna till och
med ökat något. Mönstret är detsamma
i flera av länen. Trenden är särskilt
tydlig i Stockholms, Södermanlands,
Gotlands och Skaraborgs län.

Under åren 1913–1920 var avkast-
ningen av höstvete mellan 2 000 och
3 000 kg per hektar i de län som hade
högst skördeutfall. Det finns inte till-
gång till uppgifter om skördenivåer vid
enskilda gårdar från den tiden. Den
högsta avkastningen av höstvete som
någonsin redovisats på länsnivå upp-
gick till 8 210 kg per hektar. Det var
den genomsnittliga skördenivån i
Skåne län under 2009. Under sådana
år med goda förutsättningar för högt
skördeutbyte finns det många gårdar i
södra Sverige som uppnått hektar-
skördar av höstvete på mer än 10 ton.

År 1984 var hektarskördarna av
höstvete i Stockholms och Uppsala län
mycket låga, omkring 2 000 kg. Det
berodde på att bestånden hade blivit
uttunnade på grund av svåra övervint-
ringsförhållanden samt regnigt väder
under hösten vilket försvårade skörd-
earbetet och medförde att stora arealer
förblev obärgade.

Från och med år 1995 har höstvete
varit den dominerande spannmåls-
grödan och sedan år 2000 har höst-
veteskörden utgjort runt 40 % av den
totala spannmålsskörden. Under senare
år har speciella högavkastande foder-
vetesorter börjat odlas alltmer. I den
redovisade skördestatistiken ingår
även mer lågavkastande höstsådda

vetearter såsom dinkel, lantvetesorter
etc.  Av den redovisade skörden om
cirka 2 miljoner ton används uppemot
hälften för foderändamål. En betydligt
mindre andel av höstveteskörden, un-
gefär 0,4 miljoner ton, används för
livsmedelsändamål i Sverige. Exporten
är vissa år i samma storleksordning
som den inhemska livsmedels-
användningen, men varierar mer från
år till år. Andra betydelsefulla använd-
ningsområden som tillkommit under
senare år är produktion av drivmedel
(etanol), sprit (för humankonsumtion)
och stärkelse för industriändamål.

Vårvete används framförallt för
livsmedelsändamål. Omkring 20 % av
arealen odlas numera ekologiskt. I
Västra Götalands län är nästan hälften

av vårvetearealen ekologiskt odlad.
Den lägre skördenivån inom den eko-
logiska odlingsformen har en påtaglig
inverkan på länets genomsnittliga
hektaravkastning för vårvete. Se vidare
under avsnittet om skördenivåer vid
ekologisk och konventionell odling.

Vårkorn och havre
Fram till 1960-talet var havre den klart
dominerande spannmålsgrödan. Total-
skörden av havre utgjorde runt 40 %
av den totala spannmålsskörden till
och med år 1941 och därefter varie-
rade andelen mellan 25 och 37 % un-
der de resterande åren till 1960. Infö-
randet av traktorer hade påbörjats un-
der 1930-talet och mot mitten av
1950-talet var hästen i stort sett borta
som dragare i de södra delarna av lan-
det. Det frigjorde arealer där havre ti-
digare odlats som foder till hästarna
och havren ersattes alltmer av vårkorn.
Från och med år 1967 hade produktio-
nen av vårkorn definitivt gått om
havreproduktionen. Vårkorn blev där-
efter den dominerade spannmåls-
grödan tills dess att höstvete tog över
vid millennieskiftet (se figur 5 C).

Vårkorn har varit den största
spannmålsgrödan från slutet av 1960-
talet till mitten av 1990-talet. Merpar-
ten används för foderändamål men
produktionen av maltkorn till bryggeri-
industrin utgör också en betydande an-
del.

Höstkorn kom att odlas alltmer un-
der slutet av 1900-talet och från 1995
särredovisas höstkorn inom skörde-
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Figur 5 C
Totalskördar av spannmålsgrödor i riket 1921–2007
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Fakta

statistiken. Då utgjorde höstkorn-
skörden 8 % av den totala korn-
skörden. Därefter minskade odlingen
efterhand och i början av 2000-talet
var andelen av den totala kornskörden
endast 2 %. De allra senaste åren har
produktionen av höstkorn åter ökat nå-
got.

Vårkorn är den regionalt mest
spridda spannmålsgrödan, som kan od-

las i alla delar av landet. I skogsbygde-
rna och i Norrlandslänen skördas runt
en tiondel av arealen som grönfoder
och ingår därmed inte i skörde-
statistiken. Detsamma gäller för havre,
men för havre är det en ännu större an-
del av arealen som skördas som grön-
foder.

I de östra delarna av landet varierar
havreavkastningen mycket mellan

olika år. Det har sin förklaring i att
grödan är torkkänslig, vilket är en
nackdel i östra Sverige där det ofta är
problem med försommartorka. Särskilt
på Gotland visar tidsserien med
hektarskördar av havre på fluktuerande
nivåer. Havre odlas mest i de västra
nederbördsrika länen och ger där väl
så goda skörderesultat som vårkorn.
Under åren 1992 och 2006 var det svår
sommartorka i stora delar av landet.
De vårsådda spannmålsgrödorna drab-
bades hårt och framförallt havre gav
då lågt skördeutbyte, även i Väst-
sverige.

På riksnivå har vårkorn och havre
ändå visat en förhållandevis jämn
avkastningsutveckling under 1900-ta-
let (se figur 5 D). En viss nedgång
märks under krigsåren. I början av
1940-talet var det flera år i rad pro-
blem med nattfrost och svår torka un-
der vår- och försommarmånaderna,
samt även brist på mineralgödsel-
medel. Under det senaste decenniet
har ökningstakten för havre avtagit.
Det kan till viss del hänga samman
med att den ekologiska odlingen har
blivit mera utbredd under senare år. I
landet som helhet har omkring 15 %
av havrearealen odlats ekologiskt un-
der 2000-talet.

Metodernas inverkan på
resultaten
Vid analys av långa tidsserier med statis-
tik är det önskvärt att samma metoder
har använts under hela den studerade
perioden. I den mån metodbyten har haft
en inverkan på resultaten finns det risk
för feltolkningar. Här ges inte någon full-
ständig metodbeskrivning, bara några få
påpekanden där metodens påverkan på
statistiken kan behöva uppmärksammas.

Under 1900-talets första hälft basera-
des skördestatistiken på subjektiva be-
dömningar, som redan på den tiden an-
sågs underskatta de verkliga skörde-
nivåerna. Syftet med införandet av objek-
tiva metoder var att höja kvaliteten i den
officiella skördestatistiken. Inför över-
gången till skördeuppskattningar med
provtagningsmetoden genomfördes från
år 1955 årliga jämförelser mellan objek-
tivt beräknade skördekvantiteter och de
av hushållningssällskapen subjektivt
uppskattade skördarna. Enligt prov-
undersökningsresultaten från 1960 skulle
de subjektivt beräknade hektarskördarna
behöva höjas med i genomsnitt 18 % för
höstvete, 12 % för höstråg, 15 % för vår-

vete, 6 % för korn och 25 % för havre för
att komma på samma nivå som den ob-
jektivt beräknade statistiken.

En generell skillnad mellan tidsperio-
den då statistiken baserades på subjek-
tiva bedömningar av områdens
hektarskördenivåer och perioden med
provtagningstekniken är att variationen
mellan år var mer utjämnad med den
subjektiva metoden. Dock syns en kraftig
nedgång i avkastningsnivåerna under
början av 1940-talet. Det var då mycket
kalla vintrar som orsakade utvintrings-
skador, frostnätter och svår torka under
vår- och försommarmånaderna, samt
även brist på vissa produktionsmedel på
grund av avspärrningssituationen under
krigsåren. Det är också påtagligt att de
årliga variationerna i skördenivå är större
för de höstsådda grödorna än för de
vårsådda grödorna under den subjektiva
perioden. Denna skillnad finns inte kvar
sedan när statistiken baseras på
provtagningsmetoden.

På grund av besparingskrav ersattes
provtagningsmetoden under 1990-talet
med uppgiftsinsamling från jordbrukarna.

Eftersom statistiken under en följd av år
var utformad som en kombination av in-
tervjuer med jordbrukare och objektiva
skördeuppskattningar i ett urval av
skördeområden var det möjligt att göra
jämförelser mellan metoderna. Resulta-
ten var inte helt entydiga, men det fram-
gick att jordbrukarna vanligen underskat-
tade avkastningen av höstvete medan
avkastningen av vårgrödorna, och då
särskilt havre, vanligen blev överskattad.
På riksnivå var den skillnad i resultat
som kunde hänföras till användningen av
olika metoder mellan 3 och 9 % för havre
under åren 1993–1997.

Från och med år 2005 erbjöds jord-
brukarna möjligheten att lämna skörde-
uppgifterna för spannmål, trindsäd och
oljeväxter via webben, vilket cirka 20 %
av dem gjorde. Under de två föregående
åren genomfördes provundersökningar
då intervjumetoden och webbinsamlings-
metoden jämfördes. Inga signifikanta
skillnader i resultat som följd av metodval
kunde konstateras.

1913 1923 1933 1943 1953 1963 1973 1983 1993 2003

Figur 5 D
Hektarskördar för höstkorn, vårkorn, havre, rågvete
och blandsäd, riket 1913–2007
kg/ha
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Blandsäd och rågvete
Blandsäd utgörs vanligen av vårkorn
och havre. Ibland kan också ärter och
vicker ingå. När höstsäd har utvintrat
på så sätt att beståndet är uttunnat kan
hjälpsådd göras med till exempel vår-
korn eller havre. Den blandningen som
sedan tröskas blir en blandsäd av den
höstsådda och den vårsådda grödan.

Tanken med blandsäd är att kombi-
nera flera grödor och utnyttja deras
olika fördelar vid skiftande odlings-
förutsättningar. Vårkorn klarar torkan
bättre än havre medan havre tvärtom
klarar blöta förhållanden bättre än vår-
korn. Havre kunde stödja den gamla
sortens ärter som annars var veka och
ofta låg för nära marken för att kunna
tröskas.

Under början av 1900-talet och
fram till slutet av 1930-talet var
hektarskörden av blandsäd aningen hö-
gre än både havreavkastningen och
kornavkastningen. Under 1940-talet
och 1950-talet låg skördenivån för
blandsäd mellan havre- och korn-
avkastningen och från 1960-talet och
framöver har hektarskörden av bland-
säd legat under havre- och korn-
avkastningen.

De största kvantiteterna av blandsäd
skördades under 1950-talet. Därefter
har odlingen minskat kontinuerligt och
efter år 2005 har totalskörden av
blandsäd endast varit omkring en tion-
del av de kvantiteter som producerades
för 50 år sedan.

Rågvete är en relativt ny gröda i
Sverige. Rågvete kan odlas på nästan
alla slags jordar och används främst
till djurfoder. Skördestatistik för råg-

vete finns från år 1995. Introduktionen
av rågvete innebär att det finns ytterli-
gare en höstsådd fodergröda att välja,
förutom höstvete. I de mellansvenska
länen har avkastningen av rågvete le-
gat i nivå med eller strax under hektar-
skörden av höstvete. I södra Sverige
har rågveteavkastningen inte nått upp
till de skördenivåer per hektar som
höstvete ger i samma region. Den to-
tala produktionen av rågvete har legat
mellan 3 och 6 % av den totala spann-
målsskörden.

Trindsäd
Med trindsäd menas baljväxter som
odlas för frönas skull till mogen skörd.
Namnet trindsäd kommer av de runda,
uppsvällda fröna. I grödgruppen trind-
säd ingår ärter, åkerbönor och vicker
för skörd av mogen gröda. Med ärter
avses kokärter och foderärter (inte
konservärter eftersom de skördas
färska). Ärter och åkerbönor är vanligt
förekommande inom den ekologiska
odlingen eftersom dessa grödor liksom
andra baljväxter bidrar till försörj-
ningen av växtnäringsämnet kväve och
ersätter importerade protein-
fodermedel.

Ärter är den klart dominerande
trindsädesgrödan. Oftast har kokärter
och foderärter samredovisats. Endast
för åren 1950–1962 finns separat redo-
visning av kokärter. Foderärterna sam-
redovisades under 1950–1962 med
vicker. Vicker var under 1900-talets
första hälft en förhållandevis betydel-

sefull fodergröda med en årlig total-
skörd på mellan 5 000 och drygt
10 000 ton. Under 2000-talet har den
årliga odlingsarealen av vicker under-
stigit 50 hektar.

Under åren 1913–1942 redovisades
skördestatistik för bönor som en sam-
manslagen kategori och under åren
1943–1948 redovisades skörde-
uppgifter för häst- och bondbönor. Un-
der åren 1949–2003 saknas skörde-
statistik för bönor. Det är troligt att
merparten av bönorna under hela pe-
rioden 1913–1948 varit just häst- och
bondbönor. Dessa bönor kan användas

Fakta

Kvalitetsegenskaper under-
söks inte längre

Skördeundersökningen innefattar inte
längre variabler om grödornas kvalitet,
vilken kan variera mellan olika odlings-
metoder och påverka skördens använd-
barhet. Statistik om den levererade
spannmålsskördens proteinhalt, rymd-
vikt, vattenhalt och falltal (för bröd-
spannmål) sammanställdes till och med
år 1991 utifrån uppgifter som samlades
in från spannmålsuppköparna. Fram till
och med 1987 fanns statistik om vall-
skördens näringsvärden baserad på ett
urval av prover från de objektiva skörde-
uppskattningarna.

För potatis görs omräkning av skördad
kvantitet till en reducerad användbar
skörd med hjälp av standardtal. Samma
standardtal används vid beräkning av så-
väl ekologisk som konventionell skörd.

BILD PÅ ÄRTOR??????

1913 1923 1933 1943 1953 1963 1973 1983 1993 2003

Figur 5 E
Hektarskördar för trindsäd, riket 1913–2007

Källa: Tabell 5.1.
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både som livsmedel och som foder-
växter. Bondbönan är något större än
hästbönan men växtsättet är detsamma.
Åkerbönor, som kom med i skörde-
statistiken år 2004, är samma typ av
böna (Vicia faba). Åkerbönorna är re-
lativt små och används i foderbland-
ningar som svenskt proteinfoder istäl-
let för importerade sojabönor.

Avkastningen av trindsädesgröd-
orna är starkt beroende av väderväx-
lingarna, vilket märks genom att hek-
tarskördarna varierar mycket från
år till år (se figur 5 E). Ärterna är tork-
känsliga och drabbas även hårt av allt-
för regnig väderlek. Om marken är
vattenmättad lider ärterna snart av sy-
rebrist och problem med ärtrotröta och
andra växtsjukdomar. År 1998 var
t.ex. sommaren extremt regnig och det
regniga vädret fortsatte även under
hösten. Det året var hektarskörden av
ärter hälften så stor som året innan.
Närmare 30 % av ärtarealen förblev då
helt obärgad. Under år 1955 var det
tvärtom svår sommartorka och då blev
det knappt halv skörd av kokärterna.

För åren 1963–1995 saknas skörde-
statistik för trindsädesgrödorna.
Odlingsarealen minskade under början
av 1960-talet och var lägst under åren
1967–1972. Under den aktuella tidspe-
rioden baserades skördestatistiken på
provtagning av grödorna och en sär-
skild provtagningsteknik togs fram för
ärterna. Den var dock relativt tidskrä-
vande och det bedömdes inte ekono-
miskt berättigat att introducera prov-
tagningsmetoden för ärterna.

Oljeväxter
Till oljeväxter räknas raps, rybs och
oljelin. Tidvis har även vitsenap,
vallmo och oljedådra odlats - men bara
marginellt. Tidsserien med skörde-
statistik för oljeväxter startar under
början av 1940-talet med uppgifter om
totalskördar (se figur 5 G). Statistik
gällande hektarskördar finns från bör-
jan av 1950-talet. Trenden har därefter
varit svagt ökande när det gäller
avkastningsnivåer (se figur 5 F). Sedan
slutet av 1990-talet har dock höstraps
uppvisat en allt snabbare ökningstakt
och skillnaden i skördenivå jämfört
med de övriga raps- och rybsgrödorna
har efterhand blivit större. För åren
1993–1994 saknas statistik gällande

hektarskördar av oljeväxter.
Innan mineraloljorna började tas i

bruk mera allmänt vid det förra sekel-
skiftet användes raps- och rybsoljan
för belysningsändamål och som smörj-
medel. Oljan användes också som rå-
vara vid framställning av såpa och
tvål. Inte förrän på 1970-talet, då det
förädlades fram sorter utan giftig eru-
kasyra, började raps- och rybsoljan an-
vändas som livsmedel. Avkastnings-
ökningen dämpades då under en pe-
riod som en följd av att växtföräd-
lingen inriktades på dessa kvalitets-
förbättringar snarare än på högre
skördeutbyte per hektar.

Totalproduktionen av raps och rybs
var förhållandevis stor under 1970-
och 1980-talen och kulminerade år
1990. Den nationella jordbrukspoliti-

Figur 5 F
Hektarskördar för raps och rybs, riket 1952–2007

1952 1962 1972 1982 1992 2002 2007

kg/ha

Källa:Tabell 5.1.
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Figur 5 G
Totalskördar av oljeväxter, riket 1943–2007
Ton i tusental

Källa: Tabell 5.2.
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ken var under denna period inriktad på
att det svenska behovet av oljeväxtfrö
för vegetabilisk olja och proteinfoder-
medel skulle täckas. Genom 1990 års
livsmedelspolitiska beslut och strax
därefter planering för ett EU-inträde
1995 kom beredskapsmålen att minska
i betydelse och numera finns inga mål-
sättningar om produktionens omfatt-
ning, utom för ekologisk odling.

Totalskörden av raps och rybs hade
en svacka under slutet av 1990-talet
och början av 2000-talet. Den mins-
kade produktionen har förklarats med
minskat ekonomiskt stöd, låga priser
på världsmarknaden och bättre relativ
lönsamhet inom spannmålsodlingen.
Mot bakgrund av högre priser under
2000-talet har odlingen och därmed
totalskörden av höstraps och i viss
mån även vårraps åter visat en uppåt-

gående trend.
Skörden av raps och rybs används

numera framförallt som råvara för vi-
dareförädling till matfett och för foder.
Den tekniska industrin använder också
en stor del av skörden, bland annat till
biodiesel, hydrauloljor, sågkedjeolja
m.m.

Höstrybs klarar svåra vinterförhåll-
anden bättre än höstraps. Genom att
höstrybs och vårrybs också mognar ti-
digare än rapsgrödorna har dessa grö-
dor passat bra i de nordligare delarna
av landet. Under den senaste 10-års-
perioden har dock odlingen av höst-
rybs varit marginell och vårrybsareale-
rna har minskat. Istället har vinter-
härdigare sorter och kanske även var-
mare klimat möjliggjort en kraftig ök-
ning av den mer högavkastande höst-
rapsen. Det gäller särskilt Götalands
norra slättbygder och Svealands slätt-
bygder. I de produktionsområden som
uppvisar en snabb arealökning har
avkastningsutvecklingen ofta stagne-
rat. Det beror på att med en begränsad
odlingsareal är det vanligen bara de
allra bäst lämpade odlingsområdena
som används. När odlingsarealen se-
dan ökar tas arealer med sämre avkast-
ningspotential i bruk. Exempel på
detta illustreras för höstraps i figur 5 H
där arealförändringarna på produkt-
ionsområdesnivå sedan 1965 visas till
vänster och skördeutvecklingen från
1998 då odlingsarealen ökade visas till
höger.

Den svenska odlingen av oljelin
kom igång i början av 1940-talet som
en följd av importproblemen under an-
dra världskriget. Odlingen ökade där-

efter snabbt och totalskörden av oljelin
nådde en toppnivå under slutet av
1940-talet. Produktionen minskade
dock efterhand och för åren 1967–
1995 saknas skördestatistik. Vid sö-
kandet efter nya grödor som en följd

av överskottsproduktion av de traditio-
nella jordbruksgrödorna väcktes in-
tresset för oljelinet igen under slutet av
1980-talet. När Sverige blev medlem i
EU tog oljelinodlingen fart och från
och med år 1996 finns oljelin åter med
i skördestatistiken (se figur 5 I). Inled-
ningsvis utgick särskilda EU-stöd för
linodlingen. Det ledde till att oljelin
även odlades på arealer som inte var
särskilt lämpliga. Linet behöver bland
annat jämn tillförsel av vatten och har
svårt att konkurrera med ogräs.
Skördestatistiken visar att avkastnings-
nivåerna överlag var låga under den
aktuella perioden. När stödnivåerna
successivt minskade under de första
åren av 2000-talet minskade även
odlingsarealen, samtidigt som avkast-
ningen per hektar ökade.

Figur 5 I
Hektarskörd för oljelin, riket
1952–2007
kg/ha i tusental

Källa: Tabell 5.1.
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Under de allra senaste åren har od-
lingen och produktionen av oljelin
återigen ökat, men nu som en följd av
ökad efterfrågan på linolja. Det är
framförallt linolje- och färgindustrin
som efterfrågar svensk förnyelsebar
olja. Restprodukten oljefrökaka är ett
eftertraktat foder och för den som har
halmpanna är linhalmen ett utmärkt
bränsle med högt energivärde. Linfrö
används även som livsmedel, bland
annat som medel mot förstoppning och
som ingrediens i matbröd.

Potatis
Under 1900-talets första år importe-

rades cirka 90 000 ton potatis per sä-
song. Potatisen användes huvudsakli-
gen som livsmedel, till bränning av
sprit samt för tillverkning av stärkelse.
Intresset för att använda potatis till fo-
der ökade omkring 1910. Som en följd
av första världskrigets utbrott ville
man 1915 att potatisarealen skulle öka
och all spritbränning förbjöds. Bristen
på utsädespotatis var stor och anvis-
ningar för delning av potatisutsädet
gavs ut. Fördelaktiga lån för att köpa
utsäde kunde erhållas. Trots det kom
skörden att bli otillräcklig och hela
den svenska skörden togs i beslag och
ransonering infördes. År 1917 hade
odlingen sin största omfattning i
Sverige med 163 700 hektar och redan
1919 redovisades ett överskott på ca
190 000 ton, vilket ledde till att ett im-
portförbud infördes.

Under 1920-talet minskade areal-
erna, men tack vare ökande hektar-

skördar (se figur 5 K) förblev total-
skörden oförändrad. Handsättning var
fortfarande den vanligaste sättnings-
tekniken men sättningsmaskiner bör-
jade komma ut på marknaden. Det
fanns större upptagare som krävde fyra
hästar för att dra dem. På 1930-talet
infördes de första bestämmelserna om
kvalitetskrav samt en notering av
potatispriset. Största hotet mot
odlingssäkerheten var fortfarande
potatisbladmöglet, men förebyggande
besprutning med kopparpreparat som
t.ex. Bordeauxvätska gjorde att an-
greppen nu kunde begränsas.

Andra världskrigets utbrott ledde
åter till att fokus sattes på kvantitet
snarare än kvalitet. Problemen under
krigsåren var främst bladmögel som

gav brunröta på knölarna och odlings-
tekniska frågor kring t.ex. sättavstånd
samt utsädeskvaliteten. Sortbland-
ningar i odlingarna ansågs vara ett pro-
blem.

I slutet av 1940-talet redovisades de
största totalskördarna någonsin i
Sverige och då uppstod under några år
ett överskott av potatis (se figur 5 J).

Under 1950-talet gjordes viktiga
framsteg i odlingen. Nya sorter speci-
ellt anpassade för framställning av
stärkelse och för matpotatisodling togs
fram. Nya användningsområden för
potatis som t.ex. pommes frites, mos-
pulver och chips utvecklades. Under

Fakta

Definitioner för potatis

Potatis: innefattar all potatisodling.
Matpotatis: innefattar färskpotatis och
höst- och vinterpotatis för direkt konsum-
tion, men även potatis för tillverkning av
mos, chips, pommes frites m.m. samt
foder- och utsädespotatis.
Potatis för stärkelse och råsprit: innefat-
tade även utsädesodlingar av potatis för
stärkelse och råsprit.
Fabrikspotatis och industripotatis: är vi-
dare begrepp än potatis för stärkelse och
råsprit och potatis för stärkelse. Begrep-
pen skär över definitionsgränserna i sta-
tistiken. Många tolkar t.ex. begreppet
fabrikspotatis så att det även inbegriper
viss potatis till t.ex. chipsindustrin. Dessa
kvantiteter redovisas som matpotatis i
statistiken.

1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2007

Figur 5 J
Totalskörd potatis, riket 1921–2007
Ton i tusental

Källa: Tabell 5.2.

Potatis för stärkelse
och råsprit

Potatis

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

Matpotatis

1913 1923 1933 1943 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2009

Figur 5 K
Hektarskörd för potatis, riket 1913–2009
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1960-talet började även skalerier att
etableras på många platser och utveck-
lingen av förädlade potatisprodukter
fortsatte.

De objektiva skördeuppskattninga-
rna infördes och det statistiska under-
laget inhämtades genom provtagning
och vägning av proverna ute i fält.
Odlingsstorleken ökade och den små-
skaliga odlingen där varje hushåll be-
drev husbehovsodling minskade suc-
cessivt. Tack vare ökande hektar-
skördar bibehölls totalskörden tämli-
gen oförändrad. Denna utveckling fort-
satte även under 1970-talet och total-
skörden förblev i stort sett på samma
nivå trots minskande arealer. Undanta-
get är 1975 då stor brist på svensk
matpotatis noterades.

Under 1980-talet drabbades odling-
arna hårt av bladmögel. Angreppen
kom tidigare men tack vare tillgång till
ett kurativt preparat (Ridomil) kunde
potatis av god kvalitet ändå skördas.
Nya problem uppstod dock då blad-

användas i allt större utsträckning som
bränneriråvara och fr.o.m. 1994 upp-
hörde potatisodling för tillverkning av
råsprit.

Det nya seklet har fortsatt med yt-
terligare minskning av husbehovs-
odlingarna. För matpotatis har trenden
varit att totalskördarna minskat, medan
totalskördarna för potatis för stärkelse
i större utsträckning bibehållits. En allt
större del av totalskörden för mat-
potatis skördas numera som färskpota-
tis, uppemot 20 % av arealen har ut-
gjorts av färskpotatis under senare år.
Trots att potatis fortfarande är ett bas-
livsmedel för de allra flesta säljs allt-
mer potatis som tvättad produkt i min-
dre förpackningar med snävare
storlekssortering och får då mer karak-
tären av en exklusiv grönsak.

Sockerbetor och foderrot-
frukter
I Sverige har sockerbetor odlats i cirka
150 år. Sockerbetorna behöver lång
vegetationsperiod och huvuddelen av
odlingen sker i Skåne. I tidsserien med
avkastningsnivåer som börjar år 1913
anas svackor i samband med krigsåren
1914–1918 och 1939–1945. I övrigt är
det en positiv skördeutvecklingstrend
(se figur 5 L). Den genomsnittliga av-
kastningen under 1990-talet var drygt
30 % högre än under 1950-talet. De
allra senaste åren, från år 2007 och
framåt, har odlingsarealen minskat nå-
got och koncentrerats än mer till
Skåne. Det beror till stor del på EU:s
sockerreform år 2006, då man för att
skapa balans på marknaden och har-
monisera de europeiska priserna med
världsmarknadspriserna sänkte

Fakta

Metodbyten ändrade skörde-
nivåerna för potatis

När den subjektiva metoden, i början
1960-talet, ersattes med objektiv skörde-
uppskattning ökade de skattade hektar-
skördarna även för potatis. De objektivt
skattade hektarskördarna översteg
skördenivån som erhölls med den sub-
jektiva metoden med i storleksordningen
30 %. Totalskördeuppgifterna för åren
före 1959 är följaktligen inte helt jämför-
bara med de efterföljande åren. Total-
skörden före 1960 torde dock inte ha bli-
vit underskattad i lika hög utsträckning
eftersom man före 1960 använde
oreducerad areal vid beräkning av total-

skörden medan man när objektiv skörde-
uppskattning införs börjar använda uppgif-
ter om besådd areal.

Fr.o.m. 1999 ersattes SCB:s objektiva
skördeuppskattningar med provtagning i
fält med uppgifter inhämtade direkt ifrån
jordbrukarna. Metodändringen gör det svårt
att direkt jämföra senare års resultat med
resultaten fram t.o.m. 1998. För potatis vi-
sade sig resultaten på riksnivå understiga
de objektiva med nästan 20 % när uppgifter
hämtades direkt ifrån jordbrukarna. De två
viktigaste orsakerna till skillnaden i nivå

mellan de båda metoderna var att i den ob-
jektiva skattningen vägdes proven direkt
ute i fält. Ingen korrigering gjordes för s.k.
lättnad som inträffar när knölarna efter upp-
tagning erhåller en ny vätskejämvikt gente-
mot omgivande luft i stället för den jämvikt
som rådde när knölen låg i fuktig jord. I de
objektiva skördeuppskattningarna åsattes
dessutom areal odlad som färskpotatis
samma hektarskörd som matpotatis uppta-
gen efter 15 augusti vid beräkning av total-
skörden. Ingen korrigering nedåt gjordes
för färskpotatisens lägre hektarskördenivå.

mögelsvampen i vissa områden ut-
vecklade resistens mot Ridomil och
odlings- och bekämpningsstrategier
fick omarbetas.

I början av 1990-talet avreglerades
potatismarknaden. Spannmål kom att

1913 1923 1933 1943 1953 1963 1973 1983 1993 2003

Figur 5 L
Hektarskördar för sockerbetor och foderrotfrukter,
riket 1913–2007
Ton i tusental

Källa:Tabell 5.1.
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produktionskvoterna och även stödet
till betodlarna. Effekten på riksnivå
har blivit att totalskörden av sockerbe-
tor har minskat samtidigt som avkast-
ningen per hektar har ökat.

Foderrotfrukter började odlas under
den senare hälften av 1800-talet och
har odlats i hela landet. Som foderrot-
frukter användes foderbetor, foder-
sockerbetor, rovor, kålrötter och foder-
morötter. Under åren 1913–1920 var
skördeavkastningen av foderrotfrukter
20–40 % högre än skördeavkastningen
för sockerbetor. Därefter låg mer-
utbytet per hektar av foderrotfrukterna
på en något lägre nivå fram till 1940-
talet. Under de senaste åren då det
finns skördestatistik för foderrot-
frukter, dvs. till år 1962, var avkast-
ningen per hektar lägre än sockerbets-
avkastningen. Det märks tydligt att
årsmånsvariationerna för sockerbetor
och foderrotfruker följs åt. År med hög
hektarskörd för sockerbetor samman-
faller med år med hög hektarskörd för
foderrotfruker, och tvärtom.

Totalskörden av foderrotfrukter var
störst under 1920-talet och 1930-talet
(se figur 5 M). Därefter minskade
arealen i takt med att den mindre
arbetsintensiva odlingen av foder-
spannmål ökade. De allra senaste åren
har odlingen av foderbetor, om än på
en marginell nivå, åter tagits upp inom
ekologisk mjölkproduktion. Krav på
100 % ekologiskt foder till idisslare
har införts och det finns också gränser
för hur mycket kraftfoder man får ut-

fodra idisslare med. Ett sätt att minska
beroendet av konventionella foderme-
del och öka självförsörjningsgraden
har då varit odling av energirika foder-
rotfrukter med högt skördeutbyte per
hektar.

Hö från naturlig äng och
slåttervall från åker
Under början 1900-talet pågick fortfa-
rande en omfattande omställning från
bärgning av ängshö till odling av slåt-
tervall på åkermark. Fram till år 1959
redovisades skördeuppgifter om av-
kastning för naturlig äng, men statistik
om totalskördar från naturlig äng redo-
visades för sista gången år 1940 (se

figur 5 N). Då utgjorde skörden från
naturlig äng runt 10 % av den totala
slåttervallskörden från åkermark.

Skördeavkastningen per hektar från
den naturliga ängen låg under perioden
1913–1959 vanligen på cirka en tred-
jedel av avkastningen från slåtter-
vallen. De kvarvarande ängarna var
troligen förhållandevis marginella mar-
ker i jämförelse med de i hög grad
nyuppodlade och alltmer välgödslade
åkermarksvallarna. Det kan noteras att
varken slåttervallen eller slåtteränga-
rna visade någon nämnvärd ökning av
avkastningsnivåerna under den aktu-
ella perioden.

År 1918 drabbades grödorna av
torka och kyla från april till i mitten av
juni och dessutom svår nattfrost i maj
och början av juni. Det var alltför torrt1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2007

Figur 5 M
Totalskördar av sockerbetor och foderrotfrukter, riket
1921–2007
Ton i tusental

Källa:Tabell 5.2.
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Figur 5 N
Totalskörd av vall, riket 1921–2007
Ton i tusental

Källa: Tabell 5.2.
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väder även i augusti samt brist på
mineralgödselmedel. Hö från odlad
jord, eller slåttervall som det numera
benämns, gav bara 1 900 kg per hektar
det året. Slåttervallsavkastningen var
ännu lägre år 1941 och även då var det
torka och frostnätter under april, maj
och juni samt brist på mineral-
gödselmedel.

Under perioden 1961–1998, då sta-
tistiken baserades på provtagning, re-
dovisades mestadels skördestatistik för
både första skörd och återväxt (se fi-
gur 5 O). I återväxtskörden ingick
även skörd från betad återväxt. Under
den här perioden kunde en kraftig ök-
ning av skördeavkastningen konstate-
ras, samtidigt som en tydlig förändring
av fördelningen skedde från den första
skörden till återväxten.

För åren 1993–1997 är statistiken
bristfällig, dels därför att den enbart
omfattar den första skörden och inte
återväxten, dels därför att antalet
jordbruksföretag som statistiken base-
ras på är begränsat. För åren 1998–
2001 saknas skördestatistik för slåtter-

vall helt och hållet.
År 2002 återupptogs insamlingen

av skördedata för slåttervall, nu base-
rad på information från ett urval av
jordbrukare med vallodling. Denna
statistik över skördenivåer i slåttervall
ligger på en lägre nivå jämfört med då
vallstatistiken byggde på provtag-
ningsresultat. Det finns flera förkla-
ringar till denna nivåskillnad, varav en
är en metodteknisk förändring som
innebar att uppgifter om skörden från
betad återväxt som ingick i beräkning-
arna under provtagningsperioden inte
kunde samlas in längre via intervju-
metoden. En annan förklaring hänger
samman med att antalet mjölkkor har
minskat under perioden, samtidigt som
arealen med slåttervall har ökat. Det
innebär att förhållandevis stora
vallarealer odlas extensivt, i första
hand för att få gårdsstödet, eller för att
få fram foder till fritidshästar. Ytterli-
gare en orsak till nivåskillnaden är den
ökade andelen ekologiskt odlad vall.
Hektarskörden av ekologiskt odlad
slåttervall är runt 20–35 % lägre än av-

kastningen från den konventionellt od-
lade arealen. Andelen ekologisk slåt-
tervall var år 1995 cirka 5 %, år 2000
runt 25 %, år 2005 34 % och under år
2007 var den 27 %. Sättet att tillvarata
grovfodret har också ändrats. Det har
blivit allt vanligare att skörda vallen
som ensilage, inte som hö. Man skör-
dar numera en mindre kvantitet med
högre kvalitet.

Halm
Under början av 1900-talet var det
självklart att tillvarata hela skörden,
vilket bland annat innebar att halmen
nogsamt samlades in och användes.
Halmen var och är fortfarande ett vik-
tigt strömedel. Förr, när varje gård
hade djurhållning, behövdes stora
kvantiteter halm för ströändamål. Hal-
men kunde även användas som foder
vid brist på hö. Det förekom också att

Tablå 5.1
Utnyttjande av halm 1997

Gröda Grödareal Andel av grödarealen Andel av tillvaratagen areal till
hektar Bränning Ned- Tillvara- Foder Strö Energi- Annat

på fältet brukas tas % % produktion %
%  % % %

Spannmål 1 268 800 1 64 35 24 71 3 2
Kokärter 32 700 0 96 3 76 20 3 0
Sockerbetor 60 500 0 91 9 100 0 0 0
Oljeväxter 63 600 0 97 3 6 21 73 0
Oljelin 9 500 1 90 9 0 0 66 34

Fakta

Beräkning av skörd av
slåttervall

Statistiken om skörd av slåttervall omfat-
tar sedan år 2002 inbärgad skörd, förde-
lad på första skörd och återväxt. Om
återväxten tillvaratagits genom bete ingår
den inte längre i statistikunderlaget. Den
betade återväxten ingick däremot i
statistikunderlaget till den tidigare an-
vända provtagningsmetoden.

Återväxten skördas ofta flera gånger un-
der en växtodlingssäsong. Vid statistik-
beräkningarna slås dessa delskördar
ihop till en total återväxtskörd. Från en
del arealer där det har bärgats en första
skörd av slåttervall tillvaratas inte åter-
växten alls. Skörden per hektar av åter-
växt beräknas ändå utslagen på hela den
areal där slåttervall har skördats. Det
innebär att hektarskördarna av återväxt-
en blir lägre än om återväxtsskörden
skulle ha beräknats utslagen per tillvara-
tagen återväxtareal.

Källa: Statistiska centralbyrån, Statistiska meddelanden MI 63 SM 9901.
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Figur 5 O
Hektarskörd för vall, riket 1913–2007
kg/ha

Källa: Tabell 5.1.
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halmen hackades, blandades med mald
spannmål och melass och användes
som foder till både hästar och nötkrea-
tur. Förr i tiden hade halmen dessutom
flera andra användningsområden, så-
som stoppning i madrasser, taktäck-
ningsmaterial och för att täcka isblock
under sommaren (isdös – dåtidens kyl-
skåp). Råghalm är längre än halm från
övriga sädesslag och den är även mer
motståndskraftig mot röta. Havre- och
vetehalm är smakligare som foder.

Statistik om den totala halmskörden
finns fram till början av 1960-talet (se
figur 5 P). Trenden fram till andra
världskriget var svagt nedgående. Un-
der samma period minskade den totala

höstrågskörden, medan totalskörden av
höstvete ökade. Den totala skörden av
vårvete ökade något, men totalproduk-
tionen av de övriga vårsådda spann-
målsgrödorna var förhållandevis stabil.
Den låga halmskörden under år 1924
förklaras av regnigt väder under hös-
ten 1923, vilket medförde att en del av
höstsådden uteblev helt. Fortsatt
ogynnsamt väder under vintern och vå-
ren 1924 tunnade ut de höstsådda
grödorna och stora arealer plöjdes upp
och såddes om med vårsäd. Under
åren 1940 och 1941 ledde torr och kall
väderlek under våren, följt av långva-
rig torka under försommaren, till korta
strån och halmskörden var mycket li-

ten dessa år. Under de efterföljande
åren är tendensen ökande halmskördar,
dock med stora variationer. Under åren
1947 och 1955 var det problem med
utvintrad höstsäd och svår sommar-
torka och 1958 blev de höstsådda
grödorna nedsatta av för mycket regn i
samband med sådden under den före-
gående hösten, vilket ledde till sämre
övervintring än normalt.

Ett sätt att råda bot på den långva-
riga bristen på statistik om halm-
skörden sedan början av 1960-talet har
ibland varit att utgå från kvoten halm/
kärnskörd. Detta förhållande påverkas
dock av sort, väder, jordart, gödsling
och användning av stråförkortnings-
medel, så metoden är grov och års-
månsberoende. En generell tendens en-
ligt tidsserier från försöksresultat är att
kärnskördarna har blivit större i förhål-
lande till halmskördarna över tiden.
För de år som statistik om halmskörd-
en finns visas kvoten i figur 5 Q. Un-
der denna period har halm/kärnskörd-
kvoten minskat från cirka 1,5 till 1,0.
Växtförädlingen mot högre kärnskörd
och kortare strå, med syfte att minska
risken för liggsäd, har bidragit till
denna förändring. Den minskade kvo-
ten kan också vara en följd av att en
allt mindre andel av halmen tagits till-
vara. Åtminstone under de första åren
av 1960-talet samlades information in
om på hur stor andel av höstsädes-,
vårsädes- respektive baljväxtarealen
som halmen bränts eller nedplöjts.

Under 1980 gjordes en provstudie

1921 1926 1931 1936 1941 1946 1951 1956 1961

Figur 5 Q
Halm/kärna-kvot, riket 1921–1962
Kvot

Källa: Beräkning utifrån Tabell 5.2.
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av halm/kärna-kvoten utifrån de pro-
ver som samlades in för de objektiva
skördeuppskattningarna. Kvoten blev
mellan 1,1–1,3 för de olika spann-
målsgrödorna, men då ingick även ag-
nar och boss i halmdelen, eftersom
denna fraktion inte gick att särskilja.
Med dagens tröskteknik kan agnar och
boss dock inte bärgas.

År 1997 gjorde SCB en rikstäck-
ande undersökning av hur halmen till-
varatogs det året. Information samla-
des in från ett urval jordbruksföretag.
En sammanfattning av resultaten visas
i tablå 5.1.

Under 1997 tillvaratogs halmen på

35 % av spannmålsarealen, varav 3 %
gick till energiproduktion. Andelen
som vidareförädlas till energi har troli-
gen ökat de senaste åren.

Skördeutveckling inom olika
regioner
Jordbrukets åtta produktionsområden
är avgränsade för att omfatta arealer
som är likartade när det gäller natur-
liga förutsättningar för jordbrukspro-
duktion. Länen innehåller ofta blan-
dade odlingsförhållanden som kan
dölja karaktäristiska särdrag. Därmed
är produktionsområdena mer lämpliga
för att studera trender för avkastnings-
nivåer. För att kunna följa utveck-

lingen under de senaste åren har 2008,
2009 och preliminära resultat för 2010
lagts till i de tidsserier för spannmåls-
grödorna som redovisas i följande dia-
gram.

Vid jämförelse av spannmålsgröd-
ornas hektaravkastning på produktion-
sområdesnivå blir det tydligt att från
början av 1990-talet och framöver har
skördeutvecklingen varit bäst i Göta-
lands södra slättbygder. Det gäller sär-
skilt höstvete (se figur 5 R) men även
för de övriga spannmålsgrödorna och
både om trenden har varit uppåtgående
som för höstråg (se figur 5 T) och ned-
åtgående som för vårvete (se figur
5 S).

För råg, vårkorn (se figur 5 U) och
havre (se figur 5 V) har spridningen i
skördenivå mellan de olika produk-
tionsområdena ökat sedan början av
1990-talet. Under samma period har
skördeökningstakten generellt sett
minskat eller avstannat. Det gäller för
flera av spannmålsgrödorna i flertalet
av produktionsområdena. Skördeut-
vecklingstrenden för vårvete har när-
mast varit negativ efter millennie-
skiftet.

Den ökade andelen ekologisk od-
ling kan till viss del ha bidragit till den
lägre skördeavkastningen under senare
år, men kan inte utgöra hela förkla-
ringen. Andra orsaker som nämnts har
varit ökad markpackning, låga mull-
halter och ensidiga växtföljer. Omlägg-
ningen av jordbrukspolitiken från pris-
stöd till arealersättning kan också ha
lett till ökad fokusering på reducering
av kostnader och minskade incitament
att driva fram höga hektarskördar. Ef-

Figur 5 R
Hektarskörd för höstvete, produktionsområden
1963–2010
kg/ha

Källa: Tabell 11.3.
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Figur 5 S
Hektarskörd för vårvete, produktionsområden
1963–2010
kg/ha

Källa: Tabell 11.3.
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ter införandet av gårdsstödet år 2005
finns det dock inte några stödregler
som styr mot odling av t.ex. spannmål.
Rimligen gödslas det så mycket som är
optimalt i förhållande till förväntat
pris.

Ökade regionala skillnader
under 1900-talet
Vårkorn odlas längre norrut än något
av de andra stråsädesslagen. Därför
passar grödan bra vid jämförelser av
skördenivåer inom olika regioner i lan-
det. I norra Sverige har det sexradiga
vårkornet odlats i större utsträckning
än söderöver. Det beror på att sex-

radskornet mognar tidigare än tvårads-
kornet. I de norra delarna av landet var
kornet länge ett viktigt livsmedel i
form av bröd, gröt m.m.

På kartorna (se figur 5 W) visas
hektarskördar av vårkorn på länsnivå
för åren 1915, 1965 och 2005. År
1915 var det inte så stora skillnader i
avkastning mellan länen. Detsamma
gäller för åren närmast före och efter.
Överlag är avkastningsnivåerna i
Norrlandslänen i samma storleksord-
ning som för Mellansverige under det
tidiga 1900-talet. Just för år 1915 var
hektarskörden av vårkorn i Norrbot-
tens län på samma nivå som i Kristian-
stads län.

En delförklaring till de jämna
skörderesultaten mellan norr och söder
kan vara att nyodlingen fortfarande var

Figur 5 T
Hektarskörd för höstråg, produktionsområden
1963–2010

Källa: Tabell 11.3.
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Figur 5 U
Hektarskörd för vårkorn, produktionsområden
1963–2010
kg/ha

Källa: Tabell 11.3.
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omfattande i Norrlandslänen. Från de
nyuppodlade arealerna var det ofta ett
bra skördeutbyte per hektar under de
första odlingsåren. En annan förkla-
rande faktor kan vara att vårkorn under
den aktuella perioden var en förhållan-

devis marginell gröda i Götaland och
Svealand, med 4 respektive 2 % den
totala åkerarealen. Det kan innebära
att vårkornet där trängdes undan från
de bästa odlingsjordarna av mer hög-
avkastande grödor som sockerbetor,

höstvete m.fl. som inte går att odla
norröver. I Norrland utgjorde vår-
kornarealen 15 % av den totala åkera-
realen under år 1915. Det kan heller
inte uteslutas att det finns brister i ma-
terialet i och med att skördeupp-

1963 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003     2008

Figur 5 V
Hektarskörd för havre, produktionsområden 1963–
2010

Källa: Tabell 11.3.
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Figur 5 W
Skörd per hektar av vårkorn 1915, 1965 och 2005
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gifterna baserades på subjektiva be-
dömningar av medelskördar på
sockennivå.

År 1965 baserades statistiken på
den objektiva provtagningsmetoden
som genomfördes på samma sätt i hela
landet. Här framträder Kristianstads
och Malmöhus län med de högsta
avkastningsnivåerna för vårkorn.
Dessa län visar hektarskördar av vår-
korn som är högre än hektarskördarna
i de övriga länen även under åren när-
mast före och efter 1965. Vårkorn-
arealen hade nu blivit större än havre-
arealen och utgjorde 15 respektive
22 % av åkerarealen i Götaland och
Svealand. I Norrland utgjorde vår-
kornarealen 16 % av den totala åkera-
realen.

Även under år 2005 var avkast-
ningen av vårkorn högst i Kristianstads
och Malmöhus län. Andelen vårkorn
var det året 18 respektive 19 % av den
totala åkerarealen i dessa län. Om man
rangordnar länen efter hektarskörden
av vårkorn under åren 1913–2007
märks dels en tendens att skörde-
nivåerna är mer likvärdiga under bör-
jan av perioden, dels att Malmöhus
och Kristianstads allt oftare har hektar-
skördar som är bland de högsta under
den senare delen av perioden. Lik-
nande tendenser finns även för havre.

Udda grödor förr
och nu - några ex-
empel

Spärgel
Under slutet av 1800-talet började
spärgel odlas som foderväxt i Sverige,
särskilt på magra sandjordar. Det finns
noteringar om att grödan ger ett
smakligt foder. Fröna kan malas och
användas som nödbröd. Även om od-
lingen varit blygsam under 1900-talet
så har odling trots allt förekommit
fram till 1950-talet. Grödan omnämns
bland övriga växtslag i 1943 års offici-
ella jordbruksstatistik. Enligt 1911 års
officiella jordbruksstatistik var den to-
tala utsädesmängden i landet av spär-
gel 261 hektoliter, att jämföras med
266 584 hektoliter för höstvete. Är ut-
sädet småfröigt, som hos spärgel, så
räcker dock utsädet till en större areal

än om det är mera storfröigt som vete.
År 1889 var den totala utsädesmängd-
en 133 hektoliter och den totala skör-
den 4 216 hektoliter. Året därpå ökade
utsädesmängden till 703 hektoliter
men det totala skördeutbytet sjönk till
2 035 hektoliter.

Tobak
Odlingen av tobak var mest utbredd i
landet under 1700- och 1800-talet.
Fabrikörer köpte då upp tobaksbladen
av bönderna, men förädling av tobak
förekom också på gårdsnivå. Piptobak,
snus och handrullade cigarrer fick till-

1921 1931 1941 1951 1961

Figur 5 X
Totalskörd av tobak, riket 1921–1962
Ton

Källa: Tabell 5.2.
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verkas och säljas lokalt fram till dess
att det statliga Tobaksmonopolet bilda-
des 1915. Bruket av tobak hade efter-
hand förändrats - istället för att snusa i
näsan började alltfler lägga in snuset
under läppen. Snus är än idag vanli-
gare i Sverige än i de flesta andra län-
der. Under början av 1900-talet skör-
dades omkring 700 ton tobak (se figur
5 X). Produktionen minskade succes-
sivt och upphörde helt under början av
1960-talet, främst som en följd av
ökad import av utländsk tobak som
höll högre kvalitet. Under krigsåren
1940–1945 låg den inhemska tobaks-
produktionen på en något högre nivå.
Odlingen höll sig kvar längre i Skåne
än i andra landsändar. Under 2000-ta-
let har tobaksodling förekommit på en-
staka platser, främst som hobbyverk-
samhet.

Spånadslin
Sedan början av 1940-talet finns det
två typer av odlat lin, spånadslin och
oljelin. Spånadslinet har ett långt, rakt
strå med sparsam förgrening, vilket ger
långa fibrer men däremot lägre frö-
skörd. Oljelinets strå är lågvuxet och
mera förgrenat, vilket ger många frö-
kapslar. Oljelinets frön har dessutom
högre oljehalt, men frön från spånads-
lin kan också användas för oljeutvin-
ning. Fram till slutet av 1930-talet
fanns det inte några särskilda linsorter
för spånad respektive olja. Linodling-
en var från början i första hand avsedd
för produktion av linnetyg, oljan fram-
ställdes mera som en restprodukt. Lin-

hanteringen var mycket arbetskrä-
vande. Det skördade linet skulle repas
(fröställningarna repas av), rötas (stjäl-
karna blöts upp för att frigöra fib-
rerna), bråkas (krossas) skäktas (ren-
sas) och häcklas (avskiljning av blånor
från lintågorna). Blånorna var korta
och svaga fibrer medan tågorna var
långa fibrer av god kvalitet. I statisti-
ken särredovisas tågor och blånor. Od-
lingen av lin hade minskat under slutet
av 1800-talet och fortsatte att minska
under början av 1900-talet (se figur 5
Y). Under andra världskriget skedde
en vändning. Flera linbedningsverk an-
lades och statligt stöd gavs till linod-
ling. En del av stödet blev kvar även
efter kriget, men det drogs in år 1966.
Under 1960-talet skedde en snabb ök-
ning av användningen av syntetiska
fibrer inom textilindustrin, på bekost-
nad av bland annat linfibern. Numera
odlas spånadslin på knappt hundra
hektar, merparten i Skåne. Under bör-
jan av 1900-talet fanns linodlingarna i
hela landet, men efterhand koncentre-
rades produktionen alltmer till Häl-
singland, Småland, Skåne och Halland.
Lin är Hälsinglands landskapsblomma.

Vitsenap
Namnet vitsenap syftar på de bleka
fröna. Grödan har tidigare framförallt
odlats som kryddväxt. Från de gula
senapsfröna kan senapsolja utvinnas
och användas vid tillverkning av se-
nap. På senare tid har en annan an-
vändning tillkommit. Vissa sorter av
vitsenap och oljerättika har en sane-

1921 1931 1941 1951 1961     1965

Figur 5 Y
Totalskörd av spånadslin, riket 1921–1965
Ton

Källa: Tabell 5.2.

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

Spånadslin,
blånor

Spånadslin, tåga

Spånadslin, frö

rande effekt mot betcystnematoden
som är en svår skadegörare inom
sockerbetsodlingen. Vid odling av
dessa grödor som fånggrödor kan både
minskat växtnäringsläckage och
nematodbekämpning uppnås.

Oljedådra
Oljedådran hör till de gamla kultur-
växter som man hittat spår av från
brons- och järnåldern. Odlingen under
1900-talet har dock varit begränsad
och statistik om totalskörden av olje-
dådra finns bara redovisad för åren
1951 och 1952. Under 2000-talet har
oljedådran uppmärksammats och od-
lats på prov igen på grund av sin för-
delaktiga fettsyrasammansättning.

Bruna bönor
Bruna bönor produceras enbart på
Öland och har odlats där i mer än
hundra år. Grödan är värmekrävande
och känslig för frost under groning och
uppkomst. Gott kalktillstånd samt en
utdragen, varm och torr höst är andra
behov som har bidragit till att odlingen
av bruna bönor har koncentrerats till
Öland. Under 1950-talet samlades
uppgifter in om totalskördar av bruna
bönor på riksnivå. Då varierade pro-
duktionen mellan 11 000 och 27 000
ton. Under 2000-talet har odlingsarea-
len av bruna bönor pendlat mellan om-
kring 500 och 800 hektar. Skörde-
statistik från Öland under perioden
1970–2004 visar att medelavkast-
ningen för bruna bönor har varierat
mellan 2 400 kg per hektar (1979) och
400 kg per hektar (1987).

Konservärter
Konservärterna skördas innan de har
mognat och är därför gröna. De odlas
för att konserveras eller frysas. Grödan
odlas på kontrakt och arealerna har un-
der senare tid varit koncentrerade till
Skåne, Hallands och Västra Götalands
län. Under de senaste 15 åren har
odlingsarealen varit omkring 8 000–
9 000 hektar. Officiell skördestatistik
saknas i dagsläget. Vid början av
1900-talet odlades konservärter i hela
landet. Arealerna var störst i Stock-
holms, Uppsala, Södermanlands, Öst-
ergötlands och Västmanlands län.
Dessa län dominerade konservärts-
odlingen fram till slutet av 1950-talet.
Statistik om totalskördar finns från
1950-talet. Produktionen varierade då
mellan 11 000 ton och 27 000 ton.
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Hampa
Hampa är en gammal kulturväxt som
använts för produktion av rep, säckar,
segel, papper m.m. Hampfröet och
dess olja kan användas som livsmedel,
men även för färgtillverkning, hud-
vårdsprodukter m.m. Odlingen fick ett
uppsving under andra världskriget då
beredningsverk anlades för både fiber
och olja med hjälp av statliga lån och
bidrag (se figur 5 Z). En stor andel av
hampaodlingen fanns då på Gotland,
men även kring Mälaren och Hjälma-
ren och i övre Norrland, där hampan
ersatte linet på grund av bättre tålighet
mot höstfrost. På Gotland trivdes
hampan bra på myrjordarna. När grö-
dan väl är etablerad konkurrerar den
effektivt mot ogräs genom sitt kraftiga
växtsätt. I vårt nordliga klimat blir
hampan cirka 1,5 – 4 meter hög.
Hampan bereddes på ungefär samma
sätt som linet. Stjälkarna skulle rötas,
bråkas, skäktas och häcklas. Tågorna
var de längsta och starkaste fibrerna.
Blånorna var de sämre, kortare och
grövre fibrerna.

För åren 1961–1965 finns statistik
om totalskördar av repad, men i övrigt
obearbetad halm av hampa. Det produ-
cerades mellan 2 000 och 5 000 ton
sådan repad halm av hampa per år un-
der den perioden. På grund av hamp-
ans narkotiska egenskaper förbjöds
odlingen år 1974. Drogerna marijuana
och hasch utvinns från den indiska
hampan. Den industrihampa som odlas
här innehåller dock endast marginella
mängder av de aktiva substanserna och

kan inte användas för framställning av
droger.

Från och med år 2003 blev det
återigen tillåtet att odla hampa i
Sverige. År 2004 var arealen cirka 150
hektar, år 2005 drygt 300 hektar, år
2006 drygt 500 hektar och år 2007
drygt 800 hektar. Därefter har odlingen
av hampa minskat till omkring 300
hektar. I Sverige är användningen of-
tast inriktad på energiproduktion.
Hampa som ska användas till bio-
bränsle bör skördas när merparten av
bladet har ramlat av, vilket innebär att
frosten helst ska inväntas. Näringen i
bladen kan då återföras till jorden och
biomassan blir lättare att hantera i
förbränningsanläggningarna. Under
vintern och våren sker förluster av bio-
massa, så vårskörd ger lägre avkast-
ning än skörd på senhösten. Biomas-
seskördar på 10 ton torrsubstans per
hektar är inte ovanliga vid höstskörd.
Efterfrågan på hampafibrer har ökat de
senaste decennierna, bland annat efter-
som det numera finns berednings-
metoder som gör fibrerna lämpliga för
textilindustrin. Ekologiska kläder är
ofta gjorda av hampatyg eftersom
hampan klarar sig bättre utan växt-
skyddsmedel än bomullen.

Rörflen
Rörflen är ett flerårigt gräs som kan bli
upp till 2 meter högt. Det har visat sig
lämpligt för energiproduktion i de
nordiska länderna. Rörflen växer vilt i
större delen av vårt land, särskilt på
fuktiga marker. I jämförelse med salix

har rörflen fördelen att jordbruket inte
behöver ställas om i någon större ut-
sträckning. Traditionella metoder och
vanliga vallskördemaskiner kan använ-
das. Skörden sker tidigt på våren, vil-
ket innebär att växtnäringen då har
hunnit omlokaliseras till plantornas un-
derjordiska utlöpare. Skördenivåer på
4–6 ton torrsubstans per hektar kan er-
hållas vid normala förhållanden. I
samband med omställningen av jord-
brukspolitiken i början av 1990-talet
började många lantbrukare odla rör-
flen, framförallt i norra Sverige. Som
mest uppgick odlingarna till runt 5 000
hektar. Då var det dock svårt att få av-
sättning för gräset. Nu växer återigen
intresset för rörflen i takt med stigande
energipriser. Under 2000-talet har
arealen med rörflen varit runt 600–800
hektar.

Majs
Intresset för odling av majs har växt
snabbt under de senaste åren. År 2000
var majsarealen cirka 2 500 hektar och
år 2010 hade arealen ökat till drygt
16 000 hektar. Merparten av arealen
skördas som grönfoder, men omkring
1 000 hektar tröskas. Majs ingick i
skördestatistiken för första gången år
2007. Grödan odlas främst i Skåne och
där har avkastningen av tröskad majs
varit omkring 6 500 kg per hektar.

1942 1947 1952 1957 1962

Figur 5 Z
Totalskörd av hampa, riket 1942–1962
Ton

Källa: Tabell 5.2.
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Speltvete
Speltvete, även benämnd dinkel, är en
ursprunglig vetetyp med kärnan inne-
sluten i ett fröskal som inte faller av
vid tröskningen. Grödan odlas främst
på Gotland, men arealen är på upp-
gång också i andra områden - bland
annat i Västra Götalands, Östergöt-
lands, Hallands och Skåne län.
Speltvete är anspråkslös när det gäller
jordart. Det finns både höstspelt och
vårspelt. Avkastningen för höstspelt är
lägre än för höstvete och dessutom av-
går 30–40 % av skörden i form av
skal. Speltvete växer snabbare än van-
ligt vete på våren och konkurrerar där-
för bra mot ogräs. Speltvete har även
hög motståndskraft mot sjukdomar och
skadedjur.

Andra gamla typer av stråsädesslag
som börjat odlas igen är emmervete,
naken havre, naket korn och öländskt
lantvete.

Obärgade arealer
För åren före början av 1960-talet sak-
nas statistik om obärgade arealer. Det
är dock troligt att man förr i tiden
gjorde stora ansträngningar för att till-
varata det som fanns att skörda, även
om det var missväxt eller svåra bärg-
ningsförhållanden. Efterhand som
större och tyngre lantbruksmaskiner
började tas i bruk begränsades möjlig-
heterna att rädda skörden vid alltför
blöta markförhållanden.

Om skörden måste lämnas obärgad
blir det förstås ett ekonomiskt avbräck.
Under år då de obärgade arealerna är
omfattande är det många lantbrukare
som drabbas hårt. En vanlig anledning
till att skörden inte kunnat bärgas är att
det regnat för mycket under den period
då grödorna skulle skördas. Orsaken
kan också vara att marken tidigare va-
rit översvämmad och att grödorna är
vattenskadade eller att marken inte bär
tröskan eller potatisupptagaren. Mer
sällan blir grödan helt obärgad som en
följd av torkskador. Andra orsaker som
förekommer är sen mognad, ogräs som
tagit överhanden eller att grödan för-
störts av sjukdomar eller skadegörare
av olika slag. Uppgifter om skador av
vildsvin har börjat förekomma allt of-
tare under senare år.

Större chans att hinna tröska
de höstsådda grödorna innan
regnet kommer
De höstsådda spannmålsgrödorna
mognar förhållandevis tidigt och hin-
ner vanligen tröskas innan det besvär-
liga skördevädret kommer senare un-
der hösten. En annan anledning till att
de höstsådda spannmålsgrödorna över-
lag har en lägre andel obärgad areal är
att de i större utsträckning odlas längre
söderut i landet där växtodlings-
säsongen är längre. Under de svåra
åren 1984, 1998 och 2001 var det
dock en hög andel obärgad areal även

för de höstsådda grödorna (se figur 5
Å). Rågvete och höstkorn, som ingår i
statistiken från och med år 1995, har
ofta haft större andel obärgad areal än
höstvete och höstråg.

Stor obärgad areal av de
vårsådda grödorna när hösten
varit regnig
De år då det varit besvärliga skörde-
förhållanden har flertalet av grödorna
stora obärgade arealer. Åren 1977,
1984, 1992, 1998, 1999, 2001 och
2006 var det problem med regn som
fördröjde och försvårade skördear-

Figur 5 Ä
Andel obärgad areal av vårsådda spannmålsgrödor,
riket 1962–2009
Procent

Källa: Statistiska meddelanden, serie J och JO, senast JO 16 SM 1001.

12

10

8

6

4

2

0

Korn/
vårkorn

Havre

Blandsäd

Vår-
vete

1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007

1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007

Figur 5 Å
Andel obärgad areal av höstsådda spannmålsgrödor,
riket 1962–2009
Procent

Källa:Statistiska meddelanden, serie JO, senast JO 16 SM 1001.
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betet. Under åren 1977, 1987, 1998
och 2004 var det problem med sent el-
ler ojämnt mognande grödor. Under
åren 1987, 2000 och 2004 förekom det
lokalt översvämningar som skadade
grödorna och år 1992 plöjdes grödor
ner oskördade eftersom bestånden var
förstörda av torka.

Enligt statistiken om obärgade area-
ler på riksnivå är det ofta havre och
blandsäd som drabbats värst bland de
vårsådda grödorna (se figur Ä). Det
har delvis sin förklaring i att dessa
grödor i stor utsträckning odlas i
skogsbygder och i de norra delarna i
landet, där den kortare odlings-

säsongen oftare leder till att arealer
måste lämnas oskördade.

Mest obärgat i skogsbygden
och i norra Sverige
Vårkorn och höstvete är landets största
spannmålsgrödor arealmässigt, men
specifikt för vårkorn är att grödan od-
las i hela landet. Vårkorn är också den
spannmålsgröda som är mest frekvent
odlad i norra Sverige. Om andelen
obärgad areal av vårkorn redovisas för
jordbrukets åtta produktionsområden
blir det tydligt att dessa andelar är
störst i de två nordligaste produktion-
sområdena (se figur 5 Ö).

Fakta

Om obärgade arealer

Förekomsten av obärgade arealer kan
variera mycket mellan olika företag och
regioner. Detta medför att statistiken om
obärgade arealer är osäker. Obärgade
arealer påverkar hektarskörden av en
gröda på så sätt att den blir lägre ju
större andel av grödarealen som är obär-
gad. Statistik om arealer som inte kunnat
skördas finns redovisad från och med år
1962, med ett uppehåll under åren
1995–1997 då det saknades ekonomiska
resurser för att ta fram underlaget. För år
1964 saknas redovisning av andel obär-
gad areal på riksnivå, men andelen obär-
gad areal på länsnivå var det året
mycket låg för alla undersökta grödor.

1981 1986 1991 1996 2001 2006

Figur 5 AA
Andel obärgad areal av vårkorn,  produktionsområden
utom Norrland, 1981–2009
Procent

Källa: Statistiska meddelanden, serie J och JO, senast JO 16 SM 1001.
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Figur 5 Ö
Andel obärgad areal av vårkorn, produktionsområden,
1981–2009
Procent

Källa: Statistiska meddelanden, serie J och JO, senast JO 16 SM 1001.
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Om de två nordligaste produktion-
sområdena utesluts vid jämförelsen vi-
sar det sig att skogsbygdsområdena
har de högsta andelarna obärgad areal
av vårkorn (se figur 5 AA).

Om också skogsbygderna utesluts
framträder det att Götlands södra slätt-
bygder, som har den längsta växt-
odlingssäsongen, har de lägsta ande-
larna obärgad areal för vårkorn (se fi-
gur BB). Samma mönster finns för de
övriga spannmålsgrödorna. Observera
att skalorna är olika i figurerna 5 Ö, 5
AA och 5 BB.

Mer obärgat av ärter och
åkerbönor
För ärter och åkerbönor finns inga
långa tidsserier med statistik om

obärgade arealer. Under åren 1998 och
framåt har dock andelen obärgad areal
överlag varit högre än för spannmåls-
grödorna. Ärter brukar i rådgivnings-
sammanhang vanligen beskrivas som
en gröda med förhållandevis hög
odlingsosäkerhet.

Olika andel obärgad areal av
raps och rybs beroende på
odlingsområde
Mer än hälften av landets höstraps od-
las i Skåne där odlingssäsongen är
lång. På riksnivå är andelen obärgad
areal av höstraps vanligen lägre än en
procent. Höstrybs och vårrybs, som i
och för sig mognar snabbare än raps-
grödorna, men som oftare odlas i sko-
gsbygderna, uppvisar högre andelar

obärgade arealer än höstraps och vår-
raps.

Oljelinet blir ofta sent skördat
Oljelinet mognar sent och blir ofta den
gröda som tröskas sist. Det förekom-
mer att oljelin tröskas på vårvintern
om tjälen bär tröskan. Andelen obär-
gad areal av oljelin har varierat kraf-
tigt under de år som uppgifter finns
tillgängliga.

Skördenivåer vid
ekologisk och kon-
ventionell odling
Ekologisk odling i olika former och
med olika benämningar började ta

1981 1986 1991 1996 2001 2006

Figur 5 BB
Andel obärgad areal av vårkorn,  produktionsområden i
Götaland och Svealands slättbygder 1981–2009
Procent

Källa: Statistiska meddelanden, serie J och JO, senast JO 16 SM 1001.
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Figur 5 CC
Hektarskördar för höstråg och havre från ekologisk och konventionell odling samt
från den ordinarie officiella statistiken 2003–2009

kg/ha

Källa: Statistiska meddelanden, serie JO, senast JO 16 SM 1002.
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form under 1970-talet. Beaktansvärt är
att den odlingsform som var förhärs-
kande under början av 1900-talet troli-
gen skulle uppfylla många av de krite-
rier som numera gäller för den ekolo-
giska odlingen. Exempel på sådana
kriterier är hög självförsörjningsgrad
av fodergrödor, ingen användning av
syntetiskt framställda mineral-
gödselmedel och ingen användning av
kemiska växtskyddsmedel.

Skörden per hektar är lägre för den
ekologiska odlingen än för den kon-
ventionella. Det beror bland annat på
att de två ovan nämnda produktions-
medlen inte används inom ekologisk
odling. En annan aspekt är att antalet
år då man kan välja en gröda avsedd
för skörd ofta är färre inom ekologisk
odling. Det beror på att de ekologiska
växtföljderna på gårdar som inte odlar
vall vanligen innehåller gröngödslings-

grödor för att tillföra växtnäring och
hämma ogrästillväxt. I det följande
jämförs de årliga hektarskördarna för
ekologisk och konventionell odling
utan att beakta skillnader i växtföljds-
intensitet.

Lägre avkastning vid ekolo-
gisk spannmålsodling
Vid ekologisk odling ger flertalet av
spannmålsgrödorna hektarskördar på
omkring 50–60 % av motsvarande
konventionella skördenivåer. År med
bra avkastning inom konventionell od-
ling har vanligen gett bra skörd även
för den ekologiska odlingsformen -
och tvärtom. Det är heller inte annat
att vänta. Årsmånen i form av neder-
börd, torka och värme påverkar ekolo-
gisk och konventionell odling på lik-
nande sätt (se figur 5 CC).

Ärter och åkerbönor visar
mindre skillnader mellan
metoderna
För ärter och åkerbönor är skillnaden i
avkastning beroende på odlingsmetod
ofta mindre än vad den är för de öv-
riga grödorna. En förklaring kan vara
att dessa grödor liksom andra balj-
växter bidrar till försörjningen av
växtnäringsämnet kväve. År 2007 var
försommaren extremt regnig, vilket
ledde till omfattande angrepp av ärt-
rotröta och ärtbladmögel. Inom den
ekologiska odlingen förblev 8,6 % av
ärtarealen obärgad det året. År 2004
var hektarskördarna för ekologiskt och
konventionellt odlade åkerbönor på
samma nivå. Skillnaden som syns i fi-
gur 5 DD ligger inom felmarginalen.

Figur 5 DD
Hektarskördar för ärter och åkerbönor från ekologisk och konventionell odling samt
från den ordinarie officiella statistiken 2003–2009
kg/ha

Källa: Statistiska meddelanden, serie JO, senast JO 16 SM 1002.
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Figur 5 EE
Hektarskördar för höstraps och vårrybs från ekologisk och konventionell odling
samt från den ordinarie officiella statistiken 2003–2009
kg/ha

Källa: Statistiska meddelanden, serie JO, senast JO 16 SM 1002.
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Oljeväxterna ger halv skörd
vid ekologisk odling
Oljeväxterna har ofta en långsam ut-
veckling direkt efter sådd vilket inne-
bär att ogräset lätt tar överhanden. De
är också känsliga för flera olika skade-
görare, särskilt rapsbaggar. I skörde-
statistiken visar det sig i form av stora
skillnader i avkastning mellan ekolo-
gisk och konventionell odling. Den
ekologiska oljeväxtodlingen är inte så
utbredd och därför blir det få observa-
tioner för de enskilda grödorna i de
urvalsundersökningar som utgör un-
derlag för skördestatistiken. Flest år
med resultat på riksnivå finns för höst-
raps och vårrybs (se figur 5 EE).

Mindre del av potatisen odlas
ekologiskt
En viktig faktor för skördenivån vid
ekologisk potatisodling är hur stora
angreppen av bladmögel blir. Omfat-
tande angrepp av bladmögel leder till
att odlingen måste avbrytas i förtid
med lägre skörd per hektar som följd.
Även för den konventionella odlingen
kan bladmögelangrepp sänka avkast-
ningen, men för den ekologiska
potatisodlingen är det den orsak som
lantbrukarna oftast hänvisar till vid låg
skörd per hektar. Obärgad areal av po-
tatis skiljer sig mycket från år till år.
Några orsaker till obärgad areal som
ofta anges är: rikligt med regn som lett
till kvävningsskador eller omöjliggjort
upptagning, skador av vilt och alltför
rikligt med ogräs samt förekomst av
bladmögel och brunröta. Obärgade
arealer förekommer i större utsträck-
ning vid ekologisk odling än vid kon-
ventionell. Avkastningen för den eko-
logiska matpotatisodlingen har jämfört
med den konventionella legat på
knappt halv skörd under åren 2003 –
2009 (se figur 5 FF). Cirka 4 % av
matpotatisarealen har årligen odlats
ekologiskt under perioden. Ekologisk
odling av potatis förekommer främst i
Gotlands, Skåne, Västra Götalands,
Dalarnas och Gävleborgs län. Potatis
för stärkelse ingår inte i undersök-
ningen om ekologisk skörd eftersom
odlingens omfattning är begränsad.

Slåttervall visar ofta god
skörd vid ekologisk odling
I slåttervall används normalt inte ke-
miska växtskyddsmedel, varken vid
ekologisk eller vid konventionell od-

ling. Hög andel klöver kan till viss del
kompensera för att syntetiskt fram-
ställda mineralgödselmedel inte an-
vänds inom ekologisk odling. På riks-
nivå har avkastningen för den ekolo-
giska odlingen varit mellan 66 och
80 % av motsvarande konventionella
skördenivå (se figur 5 GG). Uppgifter
om bärgad skörd efterfrågas för slåtter-
vall. Skörd från betesvall ingår inte
och inte heller skörd från betad åter-
växt på slåttervall. De redovisade hek-
tarskördarna för slåttervall avser bär-
gad skörd per utnyttjad areal slåtter-
vall. Grönfoderväxter ingår inte i
skördeundersökningen.

Stor andel vall inom den
ekologiska odlingen
Om man ser till den totala ekologiskt
odlade åkerarealen utgör vallodling en
stor andel. Exempelvis var andelen

Figur 5 FF
Hektarskördar för matpotatis
från ekologisk och konven-
tionell odling samt från den
ordinarie officiella stati-
stiken 2003–2009

kg/ha

Källa: Statistiska meddelanden, serie JO,
            senast JO 16 SM 1002.
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Figur 5 GG
Hektarskördar för slåttervall
från ekologisk och konven-
tionell odling samt från den
ordinarie officiella stati-
stiken 2003–2009
kg/ha

Källa: Statistiska meddelanden, serie JO,
            senast JO 16 SM 1002.
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slåttervall hela 56 % under 2007,
medan den konventionellt odlade
slåttervallen då utgjorde 27 % av den
totala konventionellt odlade åkerarea-
len. Även trindsädesgrödorna (ärter
och åkerbönor) är mer frekvent odlade
inom den ekologiska odlingsformen.
Odlingen av spannmål, oljeväxter, po-
tatis och sockerbetor är istället något
mindre vanlig på de ekologiskt odlade
arealerna.

Andelen ekologisk odling
varierar mellan olika grödor
Bland skördestatistikens grödor är det
åkerbönor som uppvisar högst andel
ekologisk odling. Havre och framfö-
rallt blandsäd är två spannmålsgrödor
som också odlas ekologiskt i stor ut-
sträckning. Det kan delvis vara en
följd av att dessa grödor överlag är
mer frekventa i skogsbygdsområden
där också den ekologiska odlingen är
mer utbredd. Blandsäd ger dessutom
ökad odlingssäkerhet genom att de
olika grödornas egenskaper komplette-
rar varandra. Vårvete visar hög andel
ekologisk odling i och med att grödan
är en efterfrågad brödsädesgröda.
Bland raps- och rybsgrödorna är det
tydligt att höstrybs och vårrybs har hö-
gre andelar ekologisk odling, troligen
som en följd av dessa grödors tidigare
blomning, vilket kan minska trycket av
rapsbaggar.

När man analyserar skördenivåerna
i den ordinarie officiella skörde-
statistiken behöver man ta hänsyn till
andelen ekologisk odling för respek-
tive gröda. För grödor som har en hög
andel ekologisk odling är hektar-
skörden för konventionell odling van-
ligen högre än hektarskörden enligt
den ordinarie statistiken, där underlag
från båda odlingsformerna ingår.

Störst andel ekologisk odling i
Norrland och i skogsbygden
Den ekologiska odlingen är inte jämnt
fördelad mellan olika delar av landet.
Om man rangordar länen efter hur stor
andel av vårkornarealen som odlas
ekologiskt blir det tydligt att andelen
är störst i Norrlandslänen och i län
med skogsbygdskaraktär.

Konventionell hektarskörd
högre än ordinarie officiell
hektarskörd
Den ekologiska odlingens lägre
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Fakta
skördenivåer påverkar den ordinarie
skördestatistikens skördenivåer. Här
har arealandelen ekologisk odling stor
betydelse, men även hur stor skillna-
den är mellan ekologisk och konven-
tionell skördenivå. I Västra Götalands
län har mellan 43 och 68 % av
vårvetearealen odlats ekologiskt under
åren 2003-2009. Skörden per hektar
från den ekologiska odlingen har varit
mellan 40 och 50 % av den konventio-
nella. Dessa förhållanden har medfört
att den konventionella skördenivån va-
rit högre än den ordinarie officiella
hektarskörden av vårvete, som baseras
på resultat från båda odlingsformerna
(se figur 5 HH).

Figur 5 HH
Hektarskördar för vårvete
från ekologisk och konven-
tionell odling samt från den
ordinarie officiella statisti-
ken 2003–2009
kg/ha

Källa: Statistiska meddelanden, serie JO,
            senast JO 16 SM 1002.
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De skördeuppgifter som här anges som
ekologiska avser skörd från arealer med
miljöersättning för ekologiska
produktionsformer. Grödor som odlats
på areal med miljöersättning för ekolo-
giska produktionsformer är inte auto-
matiskt godkända för försäljning som
ekologiska. För att få märka och mark-
nadsföra produkter som ekologiska
måste produktionen kontrolleras av ett
godkänt kontrollorgan. Kontrollen kan
göras enligt KRAV:s regler eller enligt
EU:s gemensamma regler för ekologisk
produktion. Båda anslutnings-formerna
ger producenten rätt att använda be-
teckningen "ekologisk" vid märkning och
marknadsföring av sina produkter.
Odling på åkerareal för vilken det inte

sökts miljöersättning för ekologiska
produktionsformer klassificeras här som
konventionell odling. Bland dessa od-
lingar finns arealer som ligger nära den
ekologiska odlingen vad gäller insatser
av produktionsmedel.
Inom forsknings- och försöksverksam-
heten försöker man undvika skillnader
som orsakas av belägenhet, jordarts-
skillnader, markstruktur m.m. då olika
typer av odlingssystem jämförs i plane-
rade fältförsök. Så är inte fallet i denna
redovisning eftersom uppgifterna avser
den faktiska odlingen. Sedan 2003 ge-
nomförs årligen undersökningar om
skörd från arealer med miljöersättning
för ekologiska produktionsformer.

dratmeter till ca 456 000 kvadratmeter,
ökade genomsnittsskörden från 10 kilo
per kvadratmeter till knappt 38 kilo
per kvadratmeter. Samma utveckling
märks för gurkodlingen där skörde-
avkastningen ökade från ca 21 kilo per
kvadratmeter till knappt 41 kilo per
kvadratmeter under perioden 1971-
2005. Avkastningsökningen är särskilt
märkbar år 1981 då minimigränsen för
odlad yta infördes i trädgårds-
statistiken.

Kvantiteten producerade krukväxter
ökade från 27 miljoner år 1971 till
knappt 41 miljoner år 2005. Bland
krukväxterna är det framförallt pelar-
gon som ökat i producerad kvantitet,
från ca 4 miljoner på 1970-talet till
över 10 miljoner under 2000-talet.

Den största förändringen inom träd-
gårdsodlingen kan ses hos snitt-
blommorna (ej lökblommor). Av dessa
producerades år 1971 ca 187 miljoner
på en yta som uppgick till knappt
1 821 000 kvadratmeter. År 2005 hade
produktionen minskat med nästan
98 % till ca 4 miljoner och växthus-
ytan med snittblommor var nu endast
ca 51 000 kvadratmeter.

Odling och skörd av
trädgårdsväxter
Under början av 1900-talet hade i stort
sett varje lantbruk en kålgård där man
odlade köksväxter. Där odlades inte
bara kål och rovor utan också moröt-
ter, lök, ärter, bönor och kryddor m.m.
Alltsammans för att användas i själv-
hushållet. Odling av egna köksväxter
var då vanligt även bland dem som
inte arbetade inom lantbruket.

Komersiell trädgårdsodling utveck-
lades snabbast i Skåne. Därifrån frak-
tades varorna norrut. Skåne har sedan
behållit en ledande roll inom
trädgårdsnäringen. Till en början var
den officiella statistiken om trädgårds-
odlingen bristfällig. Den första full-
ständiga trädgårdsräkningen gjordes år
1971.

Jämför man odlad areal och skörd av
trädgårdsväxter under perioden mellan
trädgårdsräkningen 1971 och under-
sökningen av trädgårdsproduktion år
2005 märks både likheter och olikhe-
ter. Morot var den köksväxt som odla-
des på störst yta friland både 1971
med 1 137 ha och 2005 med 1 727 ha,
en ökning med knappt 52 %.  Köks-
växtarealen är den som ökat mest jäm-
fört med de andra produktions-
inriktningarna sett över hela perioden
1971–2005.

Fruktarealen nästintill halverades
under perioden sedan 1970-talets bör-
jan. Den var då 3 496 ha jämfört med
1 870 år 2005. Denna kraftiga minsk-
ning i areal har uppvägts av att
odlingstekniken utvecklats vilket med-
fört ökade hektarskördar. För äpple,
som är den frukt som odlats på över-
lägset störst arealer, ökade hektar-
skörden från 7,8 ton per hektar år 1971
till 12,3 ton per hektar år 2005.

Bland de övriga inriktningarna
inom frilandsodlingen ökade bärarea-
len med mer än 75 % från år 1971 till
år 2005. Arealen för plantskoleväxter
minskade dock under samma period
från 890 hektar till 448 hektar.

Odlingen i växthus och bänkgårdar
domineras av gurka, tomat och olika
slag av blommor. Här märks återigen
den kraftigt ökade skörde-
avkastningen. På växthusarealen med
tomater, som minskade mellan åren
1971 och 2005 från ca 872 000 kva-




