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Konceptet ekosystemtjänster bygger på att vi människor har nytta av ekosystemens olika 
funktioner, där jordbruksekosystem både kan gynnas av och vara en källa för olika typer av 
ekosystemtjänster. För att ekosystemens funktioner ska upprätthållas när de utsätts för 
förändringar, så krävs det en mångfald av gensvar, redundans, vilken ger ekosystemen 
resiliens. Vi kan eventuellt uppnå denna resiliens i jordbruksekosystemen genom att välja att 
göra dem så funktionellt rika som möjligt. Vi kan öka antalet växtarter genom att öka mängden 
grödor i en växtföljd, vi kan samodla olika grödor och vi kan blanda annuella och perenna 
grödor (eller annan perenn växtlighet) i både tid och rum. I nuläget saknas det tillräckligt med 
kunskaps- och erfarenhetsunderlag, samt möjligheter för lokal anpassning, för att diversifiering 
ska få genomslag i praktiken. Det är viktigt att vi förlitar oss allt mer på ekosystemens egna 
funktioner, istället för externa resurser, för att få ett mera hållbart jordbruk.  

Ogödslade system med högre antal växtarter och större funktionell diversitet, kan ge lika stor 
avkastning som gödslade system med högavkastande gräs. Detta visar på möjligheten att ha en 
artrik och lågintensiv produktion av biomassa för t.ex. bioenergiomvandling, tillsammans med 
andra fördelar som vallodling ger i växtföljden och odlingslandskapet. Marken blir alltmer 
erkänd som en resurs som kräver mera omtanke och den är en av de stora vinnarna när vi 
inkluderar perenna växter i växtodlingen. Vinsterna kan sedan skördas av oss, i form av 
bördigare jord med bättre förmåga att stå emot skadegörare och lägre förekomst av 
problematiska ogräs. Dessa fördelar och vinster är det vi kallar ekosystemtjänster. Mykorrhiza, 
dvs. symbiosen mellan vissa svampar och nästan alla växtarter, bidrar till näringsupptaget hos 
växterna. Mykorrhiza anses därför bidra väsentligt till markens ekosystemtjänster och till 
växtproduktion. Mängden mykorrhiza ökar efter några få års odling av en nyligen domesticerad 
gräsart (Thinopyrum intermedium), som fungerar som en modellgröda för perenn 
stråsädsproduktion för framtiden. Växtsamhällen i betesmarker är betydligt artrikare än i 
vallodling, eftersom betesmarker i större utsträckning är formade av en lång tids skötsel, oftast 
bete utan gödsling, medan vallodlingen består av insådda högavkastande gräs eller gräs-
baljväxtblandningar, som sedan gödslas. Vallen plöjs också med jämna mellanrum, vilket leder 
till att det finns betydligt mera svamp i marken i betesmarken än i vallodlingen. Vi kommer 
snart att kunna dra slutsatser om hur enbart gödsling påverkar mikrobsamhället i dessa vallar.  

I min forskning kommer jag att fortsätta att utveckla kunskapen om hur markens 
mikroorganismer och bördighet påverkas av hur vi brukar jorden och hur vi kan använda denna 
kunskap för att förbättra våra produktionssystem med avseende på ökad hållbarhet. Jag vill 
göra detta genom att formulera mera tillämpningsnära forskningsfrågor inom detta område. Jag 
vill alltså fortsätta gräva i jorden, men med ena ögat fäst vid horisonten.  


