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Sammanfattning  

Detta arbete tar upp varför fler bör odla mellangrödor och vad som kan ske om mellangröda 

inte odlas.  Här presenteras även lösningar på hur fler lantbrukare kan lockas till att börja odla 

mer mellangrödor och vad som kan göras får att få lantbrukare att fortsätta odla mellangrödor. 

Arbetet tar även upp definitionen av mellangrödor, funktioner och hur den påverkar 

markstruktur och hur näringsupptaget fungerar.  

 

Lantbrukare i Skåne som odlar mellangrödor har fått vara med i en intervju där de har fått 

svara på frågor kring mellangrödsodling. Med hjälp av deras svar och litteraturen besvarades 

frågor som: vad skulle locka fler att odla mellangrödor? Vilka hinder finns idag?  

 

Resultatet visade på att fler åtgärder behöver tas för att locka fler lantbrukare att odla 

mellangrödor. De som aldrig har odlat mellangrödor behöver lockas på två sätt, först genom 

att få dem att börja odla mellangrödor och det kan göras genom att utforma ett nytt stöd för de 

som inte odlat mellangrödor förr. Av att sätta en provperiod på 5 år skulle de kunna se de 

positiva aspekterna själv och på så sätt få de intresserade. Sedan är målet att få dem att 

fortsätta odla mellangrödor och då kan regelverket kring stöden kunna ses över för att göra de 

lättare att följa. Genom att godkänna fler sorter kan mellangrödans utveckling eskalera 

snabbare och på så sätt ändra synen på mellangröda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 
This study brings up why more farmers should farm cover crops and what happens if they are 

not grown. Here a solution is presented on how to make more farmers to start growing cover 

crops and what to do to make them continue. The study also brings up the definition of cover 

crops, functions and how it influences soil structure and how nutrient flows work.  

 

Farmers in Skåne who farm cover crops have had the opportunity to be interviewed. Only 

farmers who farm cover crops have been interviewed. With their answers and the literature 

some questions have been answered for example what would make more farmers to grow 

cover crops? And what do we do to make them continue?  

 

The results show that more arrangements are needed to make more farmers interested in 

growing cover crops. Those who never farmed cover crops need to be motivated in 2 ways, 

first by making a new support system for those who never farmed cover crops before. By 

putting down a 5-year trial time would give them enough time to see the changes themselves 

and starting their interest to keep going. Later the goal is to make them continue farming 

cover crops and here the regulations around cover crops can be simplified to make them easier 

to follow. To approve additional varieties can help to develop cover crop cultivation and 

change the view on cover crop
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1 Introduktion 

Mellangrödor är en gröda som etableras mellan växtföljdens huvudgrödor. Den främsta 

uppgiften en mellangröda har är att fånga upp näringsläckage men den har andra funktioner 

utöver det. Den kan lucka upp tunga jordar, sanera mot sjukdomar och konkurrera ut ogräs. 

Vanligt förekommande mellangrödor är oljerättika och olika sorters grässorter. En 

mellangröda ska vara lättetablerad och motståndskraftig vid bekämpning av ogräs (Aronsson 

m fl. 2012). 

Om mellangröda inte odlas kan näringsläckaget få konsekvenser. Näringsläckaget är en stor 

faktor vid övergödning av sjöar och hav. Under 2014 stod jordbruket för ca 50% av allt 

kväve- och fosforläckage i Sverige (Jordbruksverket, 2019). Mellangrödor är en åtgärd som 

kan tas till för att minska läckage både för att undvika att näringsämnen som kväve och fosfor 

hamnar i sjöar och hav men ser även till att näringen stannar i marken på ett acceptabelt 

rotdjup. (Jordbruksverket, 2019). Genom att odla mellangrödor minskas näringsläckaget 

vilket i det långa loppet minskar övergödningen i hav och sjöar. (Jordbruksverket, 2018). 

Detta sker då mellangrödor fångar upp näring som annars hade läckt och binda in den i 

växtmaterialet. Senare i säsongen när mellangrödan slås ner blir den gröngödsling till jorden 

och på så sätt återförs näringen till marken. (Stevenson, 1986). Mellangrödor tillför även 

organiskt material både som ovanjordisk biomassa men också i form av rötter detta gynnar 

jordens mikrobiella aktivitet men även markens struktur och vattenhållande förmåga 

förbättras (Aronsson m fl. 2012). Genom att öka jordens vattenhållande förmåga ökar 

markens mottaglighet till vatten, detta leder till färre översvämningar. 
Jordbruksmark motsvarar ca 8% av den totala markanvändningen i Sverige (SCB, 2019). 

Skåne har en åkerareal på 437 101 hektar detta motsvarar 17% av hela Sveriges åkerarreal 

(jorbruksverket, 2019a & b). I Sverige året 2018 var det enligt jordbruksverkets siffror totalt 

94 000 hektar åkerareal som redovisade och fick ersättning, dvs förgröningsstöd för odling av 

mellangrödor (Greppa näringen, 2018). Det innebär att ca 4% av hela Sveriges åkerareal odlar 

mellangröda med förgröningsstödet.  

 

1.1 Syfte 

Att öka förståelsen för hur mellangrödor fungerar och med den informationen hitta sätt att öka 

användningen av mellangrödor.   

 

1.2 Frågeställningar 

Vad fick lantbrukarna att börja odla mellangrödor? 

Var hittar lantbrukarna sin information om nya odlingstekniker? 

Vad hindrar lantbrukare att odla mellangrödor? 

Vad kan locka fler till att odla mellangrödor? 

Finns det anledningar att inte odla mellangrödor? 
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2 Material och metod  

I detta arbete användes en kvalitativ intervjuform då undersökningen skulle leda till en 

djupare förståelse. I intervjun skedde på telefon och spelades in för att kunna gå tillbaka i 

samtalet och därmed underlätta analysen (Patel & Davidson, 2013; Hedin, 2011). Intervjun 

var en semistrukturerad djupintervju, det innebär att alla huvudfrågorna är bestämda och alla 

lantbrukare fick svara på alla huvudfrågorna i samma ordning. Beroende på vad lantbrukaren 

berättade valdes passande följdfrågor. Frågorna utformades utifrån frågeställningarna samt i 

samråd med litteraturen (Jonsson, 2009). Svaren bearbetades och tolkades enligt den 

kvalitativa metodiken (Patel & Davidson, 2013; Eneroth, 1984). Lantbrukarna fick svara fritt 

och därmed själva bedöma vad som var ett passande svar på frågorna. Syftet med metoden var 

inte att mäta resultatet utan att identifiera dess kvalitéer (Rosing, 2006). Frågorna var 

kopplade till odling av mellangrödor och ställdes till lantbrukare som valdes ut av HIR Skåne, 

dessa lantbrukare odlar aktivt mellangrödor (se bilaga 1 och 2). För att hitta dessa lantbrukare 

kontaktades HIR Skåne där de hörde av sig till sina kontakter för att se vilka lantbrukare som 

ville ställa upp. De lantbrukare som HIR valde att kontakta skede genom ett aktivt val där 

odlarna valdes ut baserat på dessa punkter: geografiskt utspridda i Skåne, olika jordtyper, 

olika växtföljder samt blandade odlings strategier men alla odlade mellangrödor. Samtalen 

valdes att transkriberas efteråt för att underlätta tolkningen av deras svar. Odlarnas identitet 

kommer uteslutas på grund av europaparlamentets lagstiftning (EU 2016/679) angående 

GDPR.  

 

2.1 Intervjuerna 

Alla intervjuer börjades med en introduktion av mig som person och varför ämnet blev 

mellangrödor. Lantbrukarna blev informerade om deras frivillighet till att vara med i studien 

och att enligt europaparlamentets lagstiftning skulle de få vara anonyma. De informerades 

även om att samtalen skulle spelas in. Lantbrukarna fick berätta om gården och sig själva 

detta för att ge större förståelse i frågorna kring mellangrödor. Se bilaga 1 och 2 för mer 

grundlig genomgång om vad som sagts under intervjuerna. Intervjuerna transkriberades direkt 

efter att samtalet utförts och på så sätt kunde intervjufrågorna revideras för att ge möjlighet att 

berika studien (Patel & Davidson, 2013). Revideringen gick ut på att se så att svaren speglade 

den ställda frågan, vilket de gjorde. I transkriberingen togs alla namn och adresser bort för att 

svaren skulle bli anonyma. 

 

Avgränsningar som gjordes var att antalet intervjuer blev fem stycken detta beslut då dessa 

skulle transkriberas och sammanställas inom tidsramen. Detta gjordes för att kunna göra 

djupare intervjuer med varje lantbrukare. Då endast fem lantbrukare intervjuades gjordes en 

avgränsning att de skulle alla vara bosatta i Skåne då de har samma klimatförutsättningar.  

 



 

4 

 

 

3 Bakgrund 

3.1 Definition av mellangröda 
Den grova definitionen av mellangrödor är grödor som odlas mellan huvudgrödorna 

(Nationalencyklopedin, mellangröda). Det vill säga en växt som etableras mellan växtföljdens 

huvudkomponenter. Mellangrödor karakteriseras med att vara snabbväxande och etableras 

direkt efter skörd av huvudgröda. Mellangrödors främsta uppgift är att fånga upp 

näringsläckage men kan också öka den organiska substansen i jorden, förbättra jordstrukturen 

och vid marktäckande mellangröda bekämpar ogräs. Exempel på vanligt använda 

mellangrödor är oljerättika, honungsört och olika sorters gräs.  

 

Det som karakteriserar mellangrödor är att de ska vara lätt etablerade speciellt om de ska sås 

in i en växande gröda, den ska ha låg konkurrenskraft mot huvudgrödan vid insådd och fånga 

upp näringsläckage. Dessa grödor ska medföra en minimal risk för uppförökning av 

växtsjukdomar och skadedjur. Mellangrödor härstammar från flera olika släkten och väljs helt 

beroende på markförutsättningarna och grödorna som ingår i växtföljden (Aronsson m fl. 

2012). 

 

3.2 Gröngödsling och näringsläckage 

Mellangrödor kan användas för upptag av restkväve, jordluckring, konkurrera ut ogräs och 

sanera mot patogener. Grödor som är mycket använda men kanske inte så välkända just som 

mellangröda är gräs (Poaceae). De växter som ingår i familjen Poaceae brukar fungera bra 

som mellangröda när det kommer till upptag av näringsläckage och gröngödsling. I studien 

med Karlsson - Strese m fl (1998) visade det sig att olika gräsarter reducerade skörden av 

korn med mellan 5 - 15% vid insådd. De sorter som inte hade någon påverkan på korn var 

rödven (Agrostis tenuis), luddtåtel (Holcus lanatus) och rödsvingel (Festuca rubra) men deras 

gröngödslingsförmåga var inte lika bra som övriga arter i familjen Poaceae. Om gräsväxter 

inte har den funktionen som efterfrågas kan baljväxter (Fabaceae) vara ett alternativ. 

Baljväxter tar inte upp restkväve utan hämtar kväve från luften och binder in i sin biomassa 

(kvävefixering). På lätta jordar är en mellangröda som dammsuger rent marken från näring att 

rekommendera ex. gräs eller en gräs/klöver blandning (Aronsson & Torstensson, 2009). Då 

näringen har svårt att bindas in i lätta jordar och det är därmed bra att ha en mellangröda som 

dammsuger rent jorden så att näringen stannar och inte rinner nedåt i markprofilen (Aronsson 

& Stenberg, 2010; Wetterlind m fl, 2006). För att kunna återföra kvävet som bundits in i 

växterna behöver de brytas ner. När de bryts ner frigörs kvävet till jorden och på så sätt blir de 

gröngödsling. Detta gäller alla mellangrödor inte bara baljväxter och gräs (Stevenson, 1986). 

När grödan används som gröngödsling ökar jordens mullhalt (Aronsson & Torstensson, 

2009).  
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3.3 Mineralisering 

Det finns många faktorer som påverkar mineraliseringen av kväve. Wagger (1989) ansåg att 

för att få igång mineraliseringen i jorden på våren ska mellangrödan brukas ner så tidigt som 

möjligt. Emellertid påverkar markensförutsättningar då de lätta jordarna vinner på en sen 

höstnedbrytning, för att så mycket som möjligt av näringen ska vara kvar i marken (Aronsson 

& Torstensson, 2009). Mineraliseringen i jorden är inte endast styrd av när mellangrödan 

brukas ner i jorden. Även odling av mellangrödor upprepande gånger ökar kväve inlagringen 

och mineraliseringen i jorden. Hur mycket av kvävet som blev mineraliserat berodde på 

vilken mellangröda som hade odlats och jordens förutsättningar (Constantin, 2011). Det som 

är mindre känt är att mellangrödorna triggar igång markens egna mikroorganismer så de också 

börjar mineralisera kväve (in ´t Zandt, 2018). Det innebär att mellangrödor hjälper till vid 

inlagring av kväve både när den odlas och bryts ner.  

 

3.4 Ogräs- och sjukdomsreducering 

Sedan kan mellangrödor användas för att konkurrera ut ogräs, hos baljväxterna finns bland 

annat vitklöver (Trifolium repens) denna skickar ut stoloner från moderplantan. På stolonerna 

finns rotslående kortskott som bildar nya dotterplantor. Vitklövern använder sig av vegetativ 

förökning och kan etablera sig effektivt, genom denna typ av förökning kan ogräs konkurreras 

ut. Rödklövern (Trifolium pratense) är ett annat exempel på baljväxt och skiljer sig från 

vitklövern då den är mer konkurrenskraftig och har pålrot. Pålroten är bra för att luckra upp 

jorden till nästkommande gröda (Aronsson m fl, 2012). Baljväxter fångar inte upp kvävet som 

finns i jorden utan hämtar sitt kväve från atmosfären, sedan binds det kvävet in i baljväxtens 

biomassa. När baljväxten sedan plöjs ner för att bli gröngödsling frigörs kvävet till jorden och 

ökar koncentrationen av kväve. Baljväxterna minskar inte näringsläckaget från marken då den 

inte minskar det befintliga kvävet i marken (Bergkvist, 2003; Bergkvist m fl. 2011). Då 

baljväxter inte är en optimal mellangröda när det kommer till att fånga upp näringsläckage 

förekommer den i blandningar tillsammans med gräs. Baljväxter har ingen dokumenterad 

påverkan på reducerad skörd av korn (Karlsson - Strese m fl, 1998). 

 

Andra mellangrödor har en sanerande verkan på jorden och kan reducera 

patogenpopulationer. Mellangrödor med sanerande verkan är bland annat oljerättika 

(Raphanus sativus var oleiformis), vitsenap (Sinapis alba) och havre Aavena sativa). I en 

studie av Bång & Wallenhammar (2007) testades de nämnda mellangrödorna i olika försök 

där de skulle undersöka hur smittan av svampen Rhizoctonia solani påverkades i 

färskpotatisodling. Rhizoctonia solani är en svamp som kan orsaka sjukdomen filtsjuka som 

angriper potatis och trädgårdsväxter. Sjukdomen kan leda till lackskorv och groddbränna. 

Lackskorven bildar skorpor på potatisknölarna vid milda anfall går det att skrapa bort, 

groddbränna däremot attackerar skottspetsen som blir brun och slutar växa.  

Resultatet av studien visade att angreppet minskade när dessa mellangrödor hade använts före 

odling av huvudgrödan. I studien undersöktes även effekten av Westerwoldiskt rajgräs 

(Lolium multiflorum v. Westerwoldicum) som mellangröda. Gräset ökade angreppen 

signifikant och bör inte odlas som mellangröda innan färskpotatis. Både oljerättikan och 
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vitsenapen ingår i samma släkte som rapsen vilket kan leda till uppförökning av 

klumprotsjuka dessa bör undvikas om en av huvudgrödorna ingår i kålsläktet (Brassica) 

(Nationalencyklopedin, klumprotsjuka). 

 

3.5 Jordluckring 

Mellangrödor kan påverka markstrukturen positivt, beroende på hur rotsystemet på arten som 

används ser ut. Grödans rotsystem kan hjälpa till att luckra upp jorden och därmed öka 

jordens porositet (Aronsson m fl. 2012; Wagger, 1989). För att luckra upp jorden fungerar 

både oljerättika och klöver men även Cikoria (Cichorium intybus), som har ett bra rotsystem 

som kan luckra upp kompakta jordar (Löfkvist, 2005). Dessutom är den torktålig och inte 

släkt med någon av åkergrödorna och riskerar inte att uppföröka några växtsjukdomar 

(Natinalencyklodedin, cikoria). Sen finns även honungsörten (Phacelia tanacetifolia) som har 

likt oljerättikan också pålrot och rötterna växer snabbt ner på djupet (Thorup-Kristensen, 

2001). Denna är inte heller släkt med någon av åkergrödorna som används och är en nyttoväxt 

för pollinerare (Aronsson m fl, 2012).   

 

3.6 Efterverkan 

Olika mellangrödor kan påverka tillgängligheten på fosfor för efterkommande gröda både åt 

det positiva och negativa hållet. Honungsört är en av de mellangrödor som ger bättre upptag 

av fosfor till efterkommande grödor (Eichler-Löbermann m fl, 2008). Försiktighet vid val av 

arter på mellangrödor är att rekommendera, då frostkänsliga mellangrödors celler blir 

frostsprängda som leder till fosfater frigörs, vilket i sin tur ger en högre yt- och 

dräneringsförlust av framförallt fosfor (Beachmann m fl, 2005). 

 

3.7 Renbestånd eller artblandningar 

De vanligaste artblandningarna består av gräs och klöver och genom att blanda olika arter kan 

både en mellangröda med bra näringsupptagsförmåga kombineras med en annan gröda som 

lämnar bra förutsättningar till huvudgrödan (Lindén & Wallgren, 1993; Bergkvist m fl, 2011; 

Torstensson, 2003). Vyn m fl, (2000), gjorde en studie där olika renbestånd av mellangrödor 

användes för att se hur de påverkade kvävenivåerna i majs. Genom att bara använda sig av en 

sort i taget är det lättare att urskilja vad dennes styrkor och svagheter är som mellangröda. Ett 

annat alternativ som är en mellanväg mellan renbestånd och artblandning, är vad Clark m fl 

(2007) forskade på där råg och luddvicker avlöste varandra i en odlingsföljd. Rågen dödades 

kemisk väg när vintern passerat och vickern fick växa till på sen våren för att sedan bli en 

gröngödslingsgröda.  

 

3.8 Stöd för odling av mellangrödor 

Miljöersättning för minskat kväveläckage, kraven för att få söka detta stöd är att 

odlingsmarken ska ligga på nitratkänsligt område (omfattar hela Skåne) och det ska antingen 
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odlas en mellangröda eller ske vårbearbetning på marken. Självklart kan odling av 

mellangröda och vårbearbetning ske på samma mark. Vårbearbetning innebär att marken inte 

får bearbetas på hösten utan som tidigast året efter den 1 januari. På jordbruksverkets hemsida 

står det exakt vilka grödor som får användas för att få stödet, även sådatum och brytdatum 

finns för respektive gröda. Det viktigaste att tänka på angående odling av fånggrödor för att få 

miljöstöd är att grödan inte får användas till något annat än att fånga upp näringsläckage innan 

brytningsdatumet, fånggrödan får inte senare i säsongen övergå till huvudgrödan, marken får 

inte gödslas eller besprutas med växtskyddsmedel innan brytningsdatumet. Detta stöd kräver 

ett åtagande på 5 år (Jordbruksverket, 2020a). 

 

Det andra stödet som går att söka är Förgröningsstöd. Detta stöd är till för att stödja den 

biologiska mångfalden, det som krävs av lantbrukaren varierar beroende på var i landet 

lantbrukaren befinner sig och antal hektar som odlas på. Första kravet gäller endast om det 

odlas på mer än 15ha åkermark då krävs det att minst 5% ska vara ekologisk fokusareal. Med 

ekologiska fokusarealer menas bland annat träda, blommande träda och mellangröda. De olika 

alternativen har olika omräkningsfaktorer, detta innebär att beroende på deras faktorer räknas 

de som olika mycket areal. Ett exempel är mellangröda som har en omräkningsfaktor på 0,3 

om då mellangröda odlas på ett hektar så motsvarar det 0,3 hektar ekologisk fokusareal. Den 

som har högst omräkningsfaktor är den blommande trädan som har ett värde på 1,5. Där ingår 

bland annat honungsört, cikoria och sötväppling. Andra kravet gäller om åkermarken omfattar 

mer än 10 hektar då ska det odlas 2 eller 3 olika grödor. Det tredje kravet är att bevara 

betesmarker och slåtterängar i Natura 2000-områden. Detta måste ske oberoende hur mycket 

åkermark som odlas på (Jordburksverket, 2020b).  

 

3.9 Andra studier 

Studier som tar upp lantbrukares inställning till mellangrödor har inte hittats. En studie är 

gjord på svenska lantbrukares attityder till odling av energigrödor. (Paulrud & Laitila, 2007), 

studien är 13 år gammal och lantbrukares attityder kan ha ändrats. Utanför Sverige är utbudet 

på studier inte heller stort. Det finns en studie från USA där Syftet var att förstå hur 

lantbrukare konfronterade motgångarna de mötte när de övergick till odling av mellangrödor.  

2000 lantbrukare blev intervjuade och fick svara frågor kring mellangrödor och deras 

erfarenheter av odling av mellangrödor. Resultatet av studien var att en minskning av de 

strukturella faktorerna vid övergången till odling av mellangrödor kan öka användningen och 

på så sätt minska miljöpåverkan (Roesch-McNally, 2018). Då detta är ett outforskat ämne i 

Skåne valdes denna inriktning på arbetet då det kan tillföra mer kunskap om hur skånska 

lantbrukarna ser på mellangrödor. 
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4 Resultat  

4.1 Allmänt om odlarna och gårdarna 

Som tidigare nämnt har totalt fem olika lantbrukare blivit intervjuade inför det här arbetet. 

Utav dessa var fyra av fem lantbrukare från en lantbruksuppväxt där de hade tagit över en 

släktgård senare i livet, den sista lantbrukaren kom in på lantbruksspåret tack vare en släkting. 

Utbildningsgraden varierade från agronomutbildning och lantmästare till 25 veckors 

grundkurs på gymnasiet. De tillfrågade lantbrukarna hade jobbat med mellangrödor mellan 6–

35 år, vilket gav dem olika utgångspunkter.  

 

På gårdarna finns växtodling och grönsaksodling i kombination med mellangrödor. Det 

vanligaste var att ha anställda eller samarbeta med andra lantbrukare vid de tillfällena under 

året då det fanns mest att göra. Företagsformen hos de tillfrågade lantbrukarna var för de 

flesta ett familjeföretag. Alla lantbrukare arrenderade extra mark och den marken de odlade 

på var allt från 90 till 440 hektar.  

 

Alla de tillfrågade odlarna var kunniga inom sina områden och mycket pålästa på de 

mellangrödor som fungerade hos dem, på deras mark och utifrån deras förutsättningar. De 

hade alla en positiv inställning till mellangrödor. Bland de intervjuade hade två lantbrukare 

fler aspekter förutom växtföljd och markförutsättningar att tänka på. Den ena lantbrukaren 

bedriver en ekologisk odling och hade andra prioriteringar vid val av mellangröda. Den andra 

lantbrukaren odlade med conservation agriculture även det spelade in på växtvalen. Med 

conservation agriculture menas att jorden ska störas så lite som möjligt.  I intervjuerna gav 

dem två en annan synvinkel på frågorna än vad de andra tre gjorde. Fyra av fem lantbrukare 

använde sig av extern rådgivning med SAM-ansökan, bokföring och inför revisioner. En av 

odlarna gjorde allt förutom revisionen själv men den lantbrukaren hade en högre utbildning 

som kan ha gett lantbrukaren de kunskaper den behövde för att klara det själv. Alla odlarna 

som använde sig av extern rådgivning tog hjälp av minst två olika företag eller föreningar.  

 

Alla de tillfrågade odlarna engagerade sig på något sätt, antingen satt odlarna med i föreningar 

eller så var de på möten, mässor eller åkte på olika studiebesök så de hela tiden hade ett 

informationsutbyte med andra. För att hitta mer information läste många av odlarna olika 

lantbrukstidningar de sökte även information utanför Sveriges gränser för att få veta hur andra 

länder i Europa arbetar med mellangrödor. Enligt odlarna som intervjuades var det allra 

viktigaste att vara nyfiken och försöka lära sig mer hela tiden. Angående var de hittade 

information och idéer om nya odlingstekniker svarade en av lantbrukarna:” Ja, jag har alltid 

öronen öppna, ögonen också.” en annan lantbrukare svarade så här på samma fråga: ”mycket 

studiebesök, studieresor, fältvandringar”.  
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4.2 Viktig kunskap innan odling av mellangröda 

Det fanns information som lantbrukarna önskade att de hade fått innan de började med 

mellangrödor. Ett exempel på detta är ge mellangrödan samma förutsättningar som 

huvudgrödan var den informationen som saknades av flest lantbrukare när de började odla 

mellangrödor. Genom att göra det ger mellangrödan i sin tur till bättre luckring av jorden, 

bördigheten ökar och ogräskonkurrensen blir bättre. Många av odlarna tryckte verkligen på 

hur viktigt det var att sådden av mellangrödor skulle ha samma förutsättningar som 

huvudgrödan: ”Giv mellangrödan samma förutsättningar som en huvudgröda och det gäller 

hela vägen från jordbearbetning till sådd och så vidare.” Kunskapen om efterverkan, 

förfruktvärdet för efterkommande gröda, rätt timing och val av mellangröda var också 

kunskap som saknades när odlarna skulle börja odla mellangrödor: ”hur mycket efterverkan, 

en kunskapen om vilka grödor som ger bäst effekt på efter. Asså när släpps kvävet å om man 

har mellangröda till en spannmålsgröda när släpps kvävet till spannmålsgrödan och till 

betorna. Har jag då en mellangröda till åkerbönor, ärtor ska jag nästan, ska jag ju ha en 

mellangröda som håller kvar kvävet.” Det var tydligt att det fanns mycket viktig kunskap som 

kunde getts innan odlarna startade upp odlingen av mellangrödor. Det behövdes siffror och 

studier med mellangrödorna som skulle ge odlarna svar och en lättare start.  

 

Innan odling av mellangröda bör dess egenskaper passa jordens behov men beroende på 

vilken lantbrukare som intervjuades varierades svaren på frågorna. När det kom till 

mellangrödans viktigaste egenskap blev svaret allt från att samla kväve, öka bördighet och 

luckra upp jorden. Allt handlade om vad för odlingsstrategi lantbrukaren hade och vilka 

problem som fanns i marken. Lantbrukaren som odlade ekologiskt fokuserade på bördighet:” 

Samla kväve och bördighet.” medan andra lantbrukare inte hade med bördighet som en viktig 

egenskap, kan vara för att de andra odlarna hade andra egenskaper de prioriterade på deras 

jord:”ja det beror på vad du har för syfte nematoder, ehrm strukturbildning, 

hummusuppbyggnad, luckring på djupet.”.  Lantbrukarnas svar handlade i slutändan om hur 

jorden såg ut och vilka problem den hade på respektive gård. Kopplingen som kan dras är att 

det stora fokuset var att få en välmående jord i slutändan.  

 

Genom att så mellangrödor i mix kan flera olika egenskaper användas och på så sätt både 

luckra upp jorden och fånga upp näringsläckage. Under ett år kan markstrukturen bli 

uppluckrad, kväveberikad och skadedjurssanerad. Endast två av fem lantbrukare använde sig 

av en varierad växtföljd, det vill säga varierad mellangrödan.  En av odlarna poängterade då 

att mellangrödan alltid varierades: ”jag har varierad växtföljd kan man säg så att de för att 

fånggrödan varieras alltid det är lite beroende på år å hur det har varit om det är torrt eller 

vått…”. Lantbrukaren som använde sig av conservative agriculture ville ha mellangrödor som 

hade många egenskaper: ”ja det har jag, jag återkommer gärna till så många som möjligt jag 

vill ha en bred mellangröda men jag har väldigt ofta honungsört, bovete, blodklöver, 

perserklöver alexandrinerklöver, foderärt, oljerättika e väl dom vanligaste.”.  
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4.3 Främja mellangrödsodling 

Varför lantbrukarna började med att odla mellangrödor skilde sig mellan de tillfrågade. En av 

odlarna började med mellangrödor på grund av den sanerade funktionen. Hos andra var det 

bördigheten som spelade en stor roll. ”Startskottet var nematodbekämpningen, biologisk 

nematodbekämpning” svarade den ena. Alla lantbrukare hade sina egna historier om varför de 

började odla mellangrödor. Men när alla lantbrukarna började att odla mellangrödor fick de 

testa sig fram, vissa testade att odla mellangrödor på alla fälten direkt medan andra tog en mer 

långsam väg mot framgång. Alla vägarna fungerade och det var modet att testa som gjorde det 

möjligt: “söka ny kunskap och våga vilja satsa och vi gjorde det på ehh hur ska jag uttrycka 

det långsamt och förnuftigt sätt”. 

 

Lantbrukarna menade på att ren lathet och oron att uppföröka ogräs kan vara två bidragande 

faktorerna till att icke mellangrödevana lantbrukare valde bort mellangrödor. Rädslan att inte 

få tillbaka den tid och pengar de har lagt ut på etableringar och att tiden i augusti inte skulle 

räcka till kan vara en av många anledningar till att inte fler odlar mellangrödor. ” det e ju 

jobbigt ju, jobbigt att så in.” och en annan sa: ”jag tror också många är rädda att bygga upp 

ett ogräsproblem ehhm sen är det klart en osäkerhet att just det här med ekonomiska 

kompensationen kommer in i att får jag täckning för utsädeskostnader och arbete i etablering 

så e jag kanske beredd att ta den risken.”. Sommarmånaderna är en lantbrukares mest 

hektiska tid, så varför inte fler odlar mellangröda sammanfattades bra av denna lantbrukare: 

Det är nog att hinna med i augusti för det är varje dag i augusti e nödvändig för 

etableringarna…”. 

 

Det som skulle locka fler att börja odla mellangrödor att visa att odling av mellangrödor ger 

effekt på efterverkan kortsiktigt och långsiktigt menade en av odlarna var viktig för att locka 

fler. Att rätt ekonomisk kompensation kan påverka en lantbrukares tankesätt påpekade en 

annan lantbrukare var sättet att locka fler:” jag tror att det egentligen är en rätt enkel sak på 

den e rätt ekonomisk kompensation det är det som kan få dom allra flesta att tänka utanför 

boxen.”. Gamla “sanningar” och skrönor kan ligga kvar och hindra många att våga testa igen 

”pratar man med kollegor så är oftast svaret när man kommer till mellangrödor det provade 

vi på 90-talet å början av 2000-talet och det gav bara massa ogräs bekymmer. Man lever lite 

grann kvar i hur det var förra gången, förra rundan så att gamla förlegade sanningar 

egentligen som bromsar många.”. Andra menar på att om man sätter kronor och ören på det 

så kan det vara enklare att se lönsamheten även visa mätningar på bördighet kan öka viljan att 

våga testa mellangrödor. 

 

Alla lantbrukare odlade inte mellangröda i alla situationer exempelvis vid ökad mängd ogräs 

så valdes en annan metod av ekolantbrukaren istället för mellangrödor”ja det e ju när jag fått 

en ökad mängd kvickrot eller tistel eller andra ogräs å då väljer jag att stubbearbeta 

istället.”. Vissa har en speciell tid på året då de helst inte vill så mellangrödor då det inte ger 

en effekt ”… jag är tveksam till mellangrödor efter den förste september.”. Andra lantbrukare 

följde sitt så-schema även när det kom till mellangrödor. En av lantbrukarna svarade så här på 

frågan om det fanns situationer som mellangröda inte odlades: ”nej det finns det inte”.  
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4.4 Andra synpunkter från odlarna 

En av lantbrukarna menade på att ska nya lantbrukare odla mellangröda krävs ett längre 

åtagande då förändringarna i jorden går långsamt. ”nä det jag hade kunnat lägga till är att 

alla borde prova det i nån 5 års period då märker dom skillnad…”. 

 

En annan fundering som togs upp var bestämmelserna kring de befintliga stöden och 

regelverken. Ett exempel som togs upp var att fånggrödestödet kräver renbestånd av 

mellangröda och endast ett fåtal arter ingår i stödet. Att ett friare utbud med fler olika 

mellangrödor att välja mellan som passar fler olika jordar hade kunnat locka fler att börja och 

våga testa odla mellangrödor. ”jag kan trycka en gång till på det här med regelverket med det 

kan man öka förutsättningar för att lära oss odla mellangrödor mer å bredare så kommer 

utvecklingen gå mycket fortare…”. Att behöva importera mellangrödefrö kan avskräcka: 

”…ogräsproblematiken växer lite grann å man e rädd att få in främmande arter från Europa 

som vi inte vill ha.”. Med andra ord var regelverket en stor faktor för en av odlarna och kan 

göra stor skillnad om ändringar sker. 

 

 

5 Diskussion  

5.1 Analys av odlarnas svar 

De lantbrukare som intervjuades var väldigt drivande i mellangrödor, det märktes på sättet de 

pratade då de var väldig engagerade. Det var inga frågor som de intervjuade inte ville svara på 

inte heller att de försökte undvika att svara. Att lantbrukarna hade olika utbildningsnivåer gick 

inte att utläsa i deras svar på de frågor som ställdes. Lantbrukarna som intervjuades var väl 

pålästa inom ämnet mellangrödor.  Många av odlarna upprepade sig och kunde mitt i en 

mening ändra riktning och på så sätt påbörja en helt ny mening detta tolkar jag som en 

drivkraft för ämnet, det kan ge ett nervöst intryck men tolkningen är den att de ville formulera 

om sig för att de kom på ett annat sätt att säga samma sak men det nya sättet gav mer 

tydlighet. Även ord som “ehm” fungerade som en paus för möjlighet att tänka snarare än att 

lantbrukaren inte hade något att säga.  

 

Min roll som intervjuare kan ha påverkat dem genom engagemang och inställning till odling 

av mellangrödor. Det är svårt att bevisa om de påverkades av mig som person och mitt 

engagemang, dock hade alla odlarna egna erfarenheter sen tidigare med mellangrödor, de 

hade dessutom mestadels bra erfarenheter kring odling av mellangrödor vilket kan ha 

påverkat deras svar. Om lantbrukare som inte har eller lantbrukare med dåliga erfarenheter av 

mellangrödor också hade tillfrågats så hade troligen resultatet sett annorlunda ut. Odlarnas 

humör kan ha påverkat utförligheten. Att intervjuerna skede mitt under vårbruket kan ha gjort 

att många av de intervjuade lantbrukarna kände sig stressade och gav nerkortade svar.  

Lantbrukarnas personlighet kan också varit en bidragande faktor då visa av de intervjuade 
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pratade gladeligen på medan andra hade mer precisa svar. Emellertid tror jag inte att 

lantbrukarnas humör, stressfaktorer eller personlighet hade förändrat svarets innebörd utan 

endast påverkat svarets längd. 

 

En missuppfattning mellan mig som intervjuare och lantbrukare kan lett till en felaktig 

tolkning av både frågor och svar. Ett begrepp som kan misstolkas är eko lantbrukarens 

användning av ordet bördighet, om det har samma innebörd som markens mullhalt. Kan det 

vara den jargongen som används i ekoodlings sammanhang? Om flera ekolantbrukare samt 

konventionella lantbrukare hade varit med i studien kan det funnits möjlighet att dra en 

slutsats. I denna studie finns endast en ekolantbrukare presenterad så den slutsatsen kan ej 

dras. Sedan finns det lantbrukarnas tolkning av varierad växtföljd, det kan innebära att 

huvudgrödan varieras men en av lantbrukarna menade på: ”jag har varierad växtföljd kan 

man säg så att de för att fånggrödan varieras alltid det är lite beroende på år å hur det har 

varit om det är torrt eller vått…”. Detta var ett svar på frågan som inte förväntades men 

självklart kan en växtföljd vara varierad då flera olika mellangrödor används. Lantbrukaren 

som sa detta odlar framförallt en speciell gröda så tack vare mellangrödorna så blir 

växtföljden varierad.  

 

Erfarenheten med mellangrödor varierade mellan 6 till 35 år och visst kan det påverka 

lantbrukarnas svar. Den lantbrukaren med flest års erfarenhet har kunnat testa fram och 

verkligen hittat det som fungerar bäst under dennes förhållanden. Emellertid finns det inget 

som tyder på att de med mindre erfarenhet inte har hittat det som fungerar för dem. De har 

alla kommit till att börja använda mellangrödor i sin växtföljd, men resan dit har sett olika ut. 

Deras erfarenheter som lantbrukare tros inte ha påverkat svaren men kan ha format deras väg 

till odling av mellangrödor. Gårdarnas förutsättningar skiljer sig åt vilket ger alla lantbrukarna 

skilda förutsättningar. För att kunna dra den slutsatsen behövs fler liknande studier.   

 

Intervjuerna gav en djupare förståelse i problematiken kring odling av mellangrödor och vad 

som måste lyftas för att göra det möjligt för fler att odla mellangrödor samt vad som kan 

underlätta för alla som redan odlar mellangrödor. För att fler slutsatser ska kunna dras krävs 

fler frågor med friare tolkning och andra lantbrukare med olika bakgrund för att ge mer 

trovärdighet i studien.  

 

 

5.2 Börja och fortsätta odla mellangrödor 

Lantbrukarna började odla mellangrödor då deras jord hade problem med ex. bördighet eller 

nematoder, mellangrödorna var en lösning på problemen. En mellangröda har egenskaper som 

kan öka mullhalten, jordluckring, minska skadedjur och ogräs (Aronsson m fl, 2012). Därav 

kan den användas för att hjälpa odlarna att förbättra markens potential. Det är också 

vetenskapen om att de ska lägga likvärdig tid på mellangrödan som huvudgrödan, det kan 

avskräcka då det redan är mycket att göra mitt på sommaren. Lantbrukare bör inte se 

mellangrödan som ett hot utan ett redskap. De kan utnyttja mellangrödans egenskaper till 

deras fördel och på så sätt jobba med naturen. Genom att använda en mellangröda som har 
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hög konkurrenskraft mot ogräs som samtidigt inte övervintrar gör det möjligt att använda 

naturens egna resurser och öka den biologiska mångfalden. Istället för att lägga många timmar 

på att luckra upp och bespruta mot ogräs kan mellangrödor användas som hjälp till att 

motverka de negativa som markpackning och ogräs.  

 

För att få fler lantbrukare att bli intresserade kan ett mellangrödeprogram utformas. Ett sådant 

program måste sträcka sig under ett antal år, förslagsvis 5 år för att de långsiktiga fördelarna 

med mellangrödeodling ska hinna ske. För att kunna bevisa att det skett förändringar i jorden 

under femårsperioden kan ett jordprov krävas innan och efter periodens slut. I kombination 

med ett jordprov kan avkastningen som jorden ger dokumenteras för var år i relation till den 

använda grödan och se om den ökar. I ett mellangrödeprogram bör det ske uppföljningar där 

växtrådgivare har privata samtal men också möten med alla lantbrukare som är med i ett 

sådant projekt. Även studiebesök hos mellangrödevana lantbrukare ökar erfarenhetsutbytet 

lantbrukare emellan och är att rekommendera. Mellangrödeprogrammet behöver ha ett 

regelverk som är lätt att följa. Dock ska klyftan mellan de befintliga stöden och 

mellangrödeprogrammet inte vara för stort för att underlätta för lantbrukare att fortsätta odla 

mellangröda. För att ett sådant program ska kunna vara genomförbart behövs engagemang 

från organisationer som hushållningssällskapet och jordbruksverket. Finansiering till ett 

mellangrödeprogram kan lösas genom att slå ihop det tillsammans med ett av de andra 

befintliga stöden. Det som skiljer programmet från de befintliga stöden är mer vägledning och 

sammanhållning. Målet med ett sådant program är att få lantbrukarna att se förändringarna 

och vilja fortsätta odla mellangrödor även efter programmets slut.   

 

Att ändra regelverket för både miljöersättning för minskat kväveläckage (Jordbruksverket, 

2020a) och förgröningsstödet (Jordbruksverket, 2020b) kan leda till ökat intresse hos både 

erfarna och icke erfarna lantbrukare. Genom att tillåta fler olika sorters mellangrödor att bli 

accepterade hade ökat valmöjligheterna och på så sätt kunnat öka intresset att odla 

mellangrödor. Som en av odlarna nämnde kan detta leda till snabbare och bredare utveckling 

av ämnet mellangrödor. 

 

I studien av Roesch – McNally (2018) kom de fram till att genom att minska de strukturella 

faktorerna så kan odling av mellangrödor öka. De strukturella faktorerna är bland annat 

inkomster. En liknande svensk studie undersökte lantbrukares attityd till odling av 

energigrödor. Resultatet från den studien var att lantbrukares intresse var i direkt korrelation 

till inkomsten av odlingen. (Paulrud & Laitila, 2007). Båda studierna visar att inkomsten är en 

stor faktor när det kommer till att ändra attityd och få lantbrukare att testa nya saker.  Genom 

att öka kompensationen hos de båda befintliga stöden kan odling av mellangrödor öka, men 

också skapa ett större intresse hos de lantbrukarna som inte redan odlar mellangrödor. 

 

Om lantbrukare utan mellangrödevana engagerar sig i föreningar, möten och studiebesök kan 

de få möjligheten att träffa mellangrödevana lantbrukare som kan ta död på gamla sanningar 

och öka informationsutbytet lantbrukare emellan. Lantbrukarna kan också prenumerera på 

olika tidningar eller kontakta en rådgivare och på så sätt få information om 

mellangrödeodling.   
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I framtiden hade det varit intressant att fråga lantbrukare som inte har vana att odla 

mellangrödor vad som hindrar dem att börja och om något av alternativen i denna studie hade 

kunnat locka dem att börja.  

 

 

5.3 Förbättring av studien  

För att detta arbete skulle kunna bli bättre behövs fler intervjuer, både med lantbrukare som 

odlar mellangrödor samt de som inte odlar mellangrödor. Alla de intervjuade bör komma från 

olika delar av landet för att få en representativ bild av Sveriges odling av mellangrödor. Detta 

gör det lättare att jämföra med andra länders forskning och framsteg inom mellangrödsodling.  

 

Denna intervju hade kunnat fungera som enkät men det hade inte gett samma möjlighet till 

diskussioner tillsammans med lantbrukarna. Emellertid så skulle en enkät gjort att fler 

lantbrukare kunnat svara både de med och utan erfarenhet av mellangrödor. Sedan kan det 

diskuteras vilken målgrupp som en enkät på nätet eller via mejl hade lockat, om ett visst 

åldersspann hade varit överrepresenterade medan ett annat hade blivit underrepresenterat.  

 

En intervju där hushållningssällskapet och liknande företag i andra länder fick svara på hur de 

jobbar för att öka användningen av mellangrödor. Det hade gett arbetet ännu en lösning på 

odling av mellangrödor och gett fler sidor på samma problem.   

 

 

6 Slutsats 

Genom odling av mellangrödor kan några av markens problem åtgärdas och som följdeffekt 

kan ge lantbrukaren högre bördighet i sin jord. Lantbrukare som är intresserade att odla 

mellangrödor kan på olika sätt engagera sig i olika föreningar, möten och studiebesök där det 

ges möjligheten att byta erfarenheter. Det är absolut det snabbaste sättet att bli insatt och få 

höra andras råd inom ämnet. Detta kan organisationer som hushållningssällskapet hjälpa till 

med genom att hålla i olika träffar samt uppmärksamma odling av mellangrödor genom 

utskick och tidningsreportage.  

 

Ett nytt mellangrödeprogram för dem som inte redan odlar mellangröda samt rätt 

kompensation kan locka fler till att börja odla mellangröda. Sedan ska inte de befintliga 

stöden ska ses som själva anledningen till att odla mellangrödor där ska de långsiktiga 

effekterna vara huvudfokus. Men ett förändrat regelverk för de befintliga stöden kan få fler att 

börja odla mellangrödor men också underlätta för lantbrukare som redan odlar mellangrödor. 

Genom att ändra regelverket kan de mellangrödevana lantbrukarna få möjlighet att odla 

grödor som idag inte räknas som mellangrödor. Det kan vara en av de grödor som idag ses 
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som en huvudgröda men också grödor som bara odlas i trädgården. Med en ett förändrat 

regelverk kan vår kunskap inom mellangrödor öka.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1 – intervjuguide  

 

Introduktion  

Jag heter Felicia och är en hortonomstudent vid SLU Alnarp. Jag går just nu 3e året på min 

utbildning och har precis påbörjat mitt kandidatarbete med inriktning på 

fånggrödor/mellangrödor. Mitt kandidatarbete är direkt kopplat till HIR Skånes webb-verktyg 

där det ska gå att söka på olika mellangrödor/fånggrödor beroende på deras funktion och 

vilken mark som ska odlas på. Med hjälp av detta verktyg ska det bli lättare för alla att veta 

vilken mellangrödor/fånggrödor som ska användas.  

 

Syfte 

Syftet med denna intervjustudie är att förbättra förutsättningarna för en större användning av 

mellangrödor.  

Projektet innebär att intervjua grönsaks- /spannmålslantbrukare och deras vanor av att 

använda mellangrödor. Samt vad för förbättringar kan göras för att fler ska odla mellangrödor. 

I intervjun kommer jag att ställa frågor om lantbrukares vana att använda mellangrödor, om 

det finns tillfällen då lantbrukaren inte odlar mellangrödor och lite om lantbrukarens 

bakgrund.  

 

Ramar 

Samtalen kommer att spelas in med TELEFON och sedan skrivas ut ordagrant.  

Intervjun är helt frivillig. Om du vid någon tidpunkt känner att du inte vill fortsätta intervjun 

kan du bara säga till så avbryter vi intervjun och dina svar kommer inte användas. 

(Frivillighet) 

Intervjumaterialet ska användas till ett kandidatarbete för att belysa det som får lantbrukare att 

börja odla mellangrödor och om det finns något som kan göras för att underlätta t.ex. hitta 

information. och kommer behandlas konfidentiellt (Konfidentialitet).  Det är bara jag och min 

handledare som får ta del av intervjumaterialet.  Det kommer att presenteras i ett skriftligt 

arbete och muntligt, men odlarna kommer inte skrivas ut med namn (anonyma) och svaren 

kommer presenteras i olika figurer tillsammans med andras svar.  

Vill man vara med i HIR Skånes webb-verktyg kommer dennes namn och telefonnummer att 

delas med mina medarbetare på HIR Skåne men inte svaren på de andra frågorna.  
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

 

Berätta om dig själv? 

Hur kom det sig att du har en lantbruksgård? 

Är ni uppväxt på lantbruksgård? 

Köpt/ärvd gård? 

Sista avslutade utbildningen? 

Hur länge har du hållit på med detta?  

Berätta om gården? 

Vilken typ av verksamhet har gården? 

Har ni några anställda? 

Är det ett familjeföretag där hela familjen är involverad? 

Hur länge har du drivit gården? 

Äger ni all mark ni odlar på eller arrenderar ni också? 

Hur många hektar odlar ni på? 

 

Använder du någon extern rådgivning? Ex. inför revisioner, SAM ansökan, ekonomi, 

odlingsplanering, sortval, gödsling, ogäsbekämpning mm. 

Vad är det för rådgivning?  

Kan du berätta var du brukar hitta information om nya odlingstekniker och idéer? Ex. träffar, 

tidningar, studiebesök/studieresor? 

 

Vad var det som fick dig att börja odla mellangrödor?  

Hur blev du introducerad till ämnet mellangrödor? Kompis, möte…? 

Har du en fast växtföljd eller varierar du? 

Vilka mellangrödor återkommer du gärna till? 

mix eller renodlade? 

Hur länge har du odlat mellangrödor? 

Vilka problem stötte du på de första åren du började odla mellangrödor? 

Vilken information saknade du när du började odla mellangrödor? 

Vilka är de viktigaste egenskaperna hos mellangrödor enligt dig? 

Vad tror du skulle locka fler till att odla och använda sig av mellangrödor? 

Vad tror du är de största hindret/ hindren att inte ha mellangrödor i sin växtföljd? 

Finns det tillfällen då du inte skulle odla mellangrödor? 

Är det något annat du själv vill lägga till? 

 

 

 

 


