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Sammanfattning  

Bakgrund: Dagens lantbruk är högavkastande men intensiv markanvändning med 

markpackning och stora monokulturer har negativ inverkan på markförhållanden och 

biologisk mångfald samtidigt som beroendet av bekämpningsmedel är stort. Flertalet nyttiga 

ekosystemtjänser är därför hotade. Tre odlingsmetoder med potential att öka lantbrukets 

ekologiska hållbarhet och samtidigt bibehålla höga skördar.är permanenta kantzoner, 

alléodling och controlled traffic farming (CTF) men forskning på dessa i ett integrerat 

odlingssystem är obefintlig. Syfte: Att sammanfatta relevant forskning kring kantzoner, 

alléodling samt CTF och analysera metodernas potential i ett sammansatt odlingssystem för 

ett hållbart lantbruk. Material och metoder: En narrativ litteraturstudie samt en 

kompletterande kvalitativ intervju. Resultat: CTF förbättrar jordstrukturen, 

vatteninfiltrationen och näringsupptaget vilket ger högre skördar. Fasta körspår med minskad 

överlappning möjliggör också för minskad bränsleförbrukning och effektiviserad besprutning. 

Alléodling leder till ökad biologisk mångfald och ökningen av naturliga skadedjursbekämpare 

minskar behovet av bekämpningsmedel medan avkastning från både trädalléer och fältytor 

diversifierar skördarna. Alléodlingar bör designas så att konkurrens om resurser mellan träd 

och fältgrödor minimeras. Permanenta obesprutade kantzoner ökar den biologiska mångfalden 

och bör sås in med perenna blommande växter samt gräs. Detta maximerar nyttan från 

pollinerande insekter och naturliga skadedjursbekämpare samtidigt som ogräs missgynnas 

vilket minskar behovet av bekämpningsmedel. Slutsats: Så länge konkurrens elimineras och 

vissa praktiska aspekter tas i beaktande bör ett integrerat odlingssystem över tid ge fortsatt 

hög produktivitet med diversifierade skördar och ökad möjlighet för ekosystemtjänster 

samtidigt som högre ekonomisk och ekologisk resiliens samt minskad klimatpåverkan uppnås.  

Nyckelord: Controlled traffic farming, CTF, Alléodling, Kantzoner, hållbart lantbruk.
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1. Bakgrund  

 

1.1 Lantbrukets problem idag  

Dagens högintensiva lantbruk har lett till effektiviseringar och hög avkastning till lägre 

kostnader (Jordbruksverket, 2005). Men det högintensiva lantbruket har också gett upphov till 

flera klimat- och miljöproblem och en omställning till en mer hållbar produktion är nödvändig 

för att vända denna utveckling (Rockström et al., 2009). Tre av de nio planetära gränser 

Rockström et al. (2009) satt för när oöverskådliga globala miljöeffekter kan förväntas anses 

idag överskridna. Dessa är klimatförändringar, förlorad biologisk mångfald och rubbning av 

den globala kvävecykeln och alla går att koppla till intensifieringen av lantbruket (Rockström 

et al., 2009). Även om den inte anses överskriden påverkas även den planetära gränsen om 

kemisk förorening av lantbruket.  

 

Ökad markbearbetning kombinerat med att jordbruksmaskinerna ökat i vikt för att möta 

produktionskraven (Arvidsson, 2001) har lett till ökad bränsleförbrukning och markpackning 

av jorden med försämrad vatteninfiltration och ökad avrinning samt urlakning av 

näringsämnen som följd (Gasso et al., 2013). Dagens lantbruk består dessutom ofta av 

monokulturer med ett fåtal grödor vilket gett minskad variation i jordbrukslandskapet och 

försämrade förutsättningar för viktiga ekosystemtjänster (Björklund & Helmfrid, 2010). Detta 

har minskat lantbrukets ekologiska resiliens och ökat behov av kemisk bekämpning mot både 

ogräs, skadedjur och svamp samtidigt som omfattande spridning av handelsgödsel bedrivs 

(Björklund & Helmfrid, 2010).  

 

Det finns däremot alternativa odlingsmetoder med potential att bidra till ett hållbart lantbruk 

som samtidigt kan bibehålla en hög produktivitet (Marshall & Moonen, 2002; Böhm, Freese, 

Quinkenstein et al., 2012; Gasso et al., 2013). Tre sådana odlingsmetoder kommer att 

utvärderas genom detta arbete; Kantzoner, alléodling och controlled traffic farming.  
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1.2. Potentiellt hållbara odlingsmetoder 

 

1.2.1 Kantzoner 

Kantzoner utgör gränsområdet mellan jordbruksmark och intilliggande naturliga habitat som 

vattendrag, åkerholmar, eller skogsbryn och kan fylla en mängd funktioner (Marshall & 

Moonen, 2002). Benämningen på dessa gränsområden kan variera men kommer i denna 

rapport refereras till som kantzoner. De etableras i kanten av odlingsfält i varierande bredd 

med varierande flora och är viktiga korridorer mellan jordbruksmark och omgivande naturliga 

habitat för många djur och växter (Vickery, Feber & Fuller, 2009). Hur man brukar kantzoner 

är avgörande för vilken funktion de fyller i jordbrukslandskapet och vilka effekter man som 

lantbrukare kan förvänta sig av dem. Till skillnad från alléodling och CTF är kantzoner 

vanligt förekommande i svenska och nordeuropeiska jordbrukslandskap och berättigar till 

EU-stöd vilket gjort att de idag hör till de vanligaste miljövårdsåtgärderna i Sverige 

(Jordbruksverket, 2014). Vissa forskare menar att implementeringen av kantzoner kan ha 

avgörande effekter även på lantbruket (Marshall & Moonen, 2002). 

 

1.2.2 Alléodling 

Intensifieringen av lantbruket i västvärlden och Sverige har lett till att buskar och träd inom 

åkermark idag är ovanligt (Böhm et al., 2012). Vissa forskare menar däremot att etablering av 

träd och buskar i jordbrukslandskapet kan ha positiv effekt på lantbruket (Böhm et al., 2012). 

Alléodling är en typ av agroforestrymetod som innebär att man planterar träd och buskar i 

alléer med ett visst mellanrum inom åkermarken medan ettåriga grödor odlas i fältytorna 

mellan trädalléerna (Quinkenstein, Wöllecke, Böhm et al., 2009). Odlingsmetoden ger skörd 

både i form av årliga fältgrödor och från träd- eller buskalléer i form av bär, frukt, nötter, ved 

eller virke (Böhm et al., 2012). Alléodling är dock fortfarande en ovanlig odlingsmetod i 

Europa och hela den tempererade klimatzonen, även om metoden är vanligt förekommande i 

tropikerna (Böhm et al., 2012).  

 

1.2.3 Controlled traffic farming 

En metod kallad controlled traffic farming (hädanefter benämnt CTF) som går ut på att 

koncentrera framförandet av jordbruksmaskiner till permanenta fasta körspår har förespråkats 

av forskare sedan 1960-talet för att bland annat minska markpackning (McGarry, et al., 2007). 

CTF har utvecklats ur så kallad precisionsodling och vanligen utrustas jordbruksmaskinerna 
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med navigationshjälpmedel som GPS och automatstyrning när metoden tillämpas (Bochtis & 

Vougioukas, 2008). Meningen med metoden är att markpackningen från tunga 

jordbruksmaskiner ska begränsas till de fasta körspåren medan fältytorna däremellan förblir 

opåverkade. CTF kräver att alla jordbruksmaskiner i systemet har samma maskinbredd för att 

passa de fasta körspåren (Gasso et al., 2013). Bredden mellan körspåren kan variera men med 

ökad bredd ökar också andelen fältyta som undgår markpackning. CTF har provats i olika 

typer av klimat och jordbruksförhållanden men metoden har ännu inte slagit igenom 

storskaligt (McGarry, et al., 2007).  

 

1.3 Tidigare forskning 

Baserat på sökträffar odlingsmetoderna gav i databasen Web of Science (2016-04-18) kan 

konstateras att det finns en hel del forskning på på alléodling (575 artikelträffar på ”alley 

cropping”) och kantzoner (784 artikelträffar på ”field margins”). Däremot finns det ett mer 

begränsat utbud av artiklar som behandlar CTF (127 artikelträffar på ”controlled traffic 

farming” or ”controlled traffic”+agriculture). Sökningarna gjordes med alternativen ”all 

databases” och ”topic” samt ”articles” som urval. I sökningen på ”field margins” gjordes 

dessutom en exkludering av icke relevanta vetenskapliga discipliner, såsom medicin, för att 

utesluta artiklar som inte behandlade kantzoner i rätt mening. Detta ansågs inte nödvändigt i 

övriga sökningar. Sökningarna som beskrivs har inte lett till det artikelurval som ligger till 

grund för studiens resultat utan har endast genomförts för att ge läsaren en bild av det 

vetenskapliga läget på odlingsmetoderna. Gemensamt för odlingsmetoderna är att de alla 

enligt sökningarna börjar nämnas i vetenskaplig litteratur i början på 1980-talet (Web of 

Science, 2016-04-18). På 90-talet skedde en rejäl ökning av antalet publicerade vetenskapliga 

artiklar kring framförallt alléodling men till viss del också på kantzoner (Figur 1). Denna 

utveckling avstannade på 2000-talet gällande alléodling medan forskningen på kantzoner 

ökade kraftigt. För CTF har forskningen inte haft samma utveckling även om tendenser till 

ökad forskning kan anas sedan 2000-talets början (Figur 1).  
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Figur 1. Figuren visar utvecklingen av antalet publicerade vetenskapliga  

artiklar på respektive forskningsområde under varje femårsperiod sedan den  

första publicerade artikeln. 

 

Det är anmärkningsvärt att en sökning på två eller alla tre av odlingsmetoderna i kombination 

inte gav några artikelträffar alls i databasen Web of Science (2016-04-18). Detta understryker 

att forskning på kantzoner, alléodling och CTF i ett sammansatt odlingssystem är bristfällig 

eller rentav obefintlig.  

 

Baserat på sökträffarna i Web of science (2016-04-18) verkar majoriteten av forskningen på 

alléodling vara genomförd i tropiska klimatzoner. Främst i Afrika, Indien samt Central- och 

Sydamerika. Forskningen kring kantzoner verkar däremot till stor del ske på de brittiska öarna 

samt i centrala Nordeuropa och Skandinavien. Gällande CTF där forskningen inte är lika 

omfattande är många av studierna utförda i Australien även om den geografiska spridningen 

är stor och innefattar studier från stora delar av världen. 

 

 

2. Syfte 

Syftet med arbetet är att sammanfatta relevant forskning och kunskap kring kantzoner, 

alléodling samt CTF och diskutera metodernas potential i ett sammansatt odlingssystem för 

ett ekologiskt hållbart lantbruk med bibehållet hög produktivitet. Fokus kommer att ligga på 
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metodernas påverkan på markförhållanden, biologisk mångfald, användning av insatsmedel 

samt skördenivåer.  

 

 

3. Material och metoder 

Arbetet bygger på en litteraturstudie men har kompletterats med en kvalitativ intervju. 

Meningen är att litteraturstudien ska utgöra grunden för en bred och beskrivande 

sammanfattning av det vetenskapliga läget gällande de tre odlingsmetoderna som är centrala i 

arbetet. Den kvalitativa intervjun ska bidra med en insatt lantbrukares praktiska erfarenhet av 

CTF och belysa eventuella brister och möjligheter som litteraturen inte har identifierat med 

metoden. 

 

3.1 Narrativ litteraturstudie 

Den typ av litteraturstudie som utförts är narrativ och används som ett medel när man vill få 

en initial bild av ett tema (Bryman, 2011, s. 112). En narrativ litteraturstudie skiljer sig från en 

systematisk sådan genom att man på förhand inte vet exakt vilket resultat man är ute efter och 

att den därför ofta kan vara mer omfattande än en systematisk litteraturstudie (Bryman, 2011, 

s. 112). Den narrativa litteraturstudien valdes för detta arbete eftersom arbetets syfte är brett 

och meningen med arbetet är att belysa alla relevanta effekter med en implementering av de 

tre odlingsmetoderna.   

 

Kriterierna för utförandet av en narrativ litteraturstudie är inte lika omfattande som för en 

systematisk litteraturstudie som är väldigt strukturerad (Bryman, 2011, s. 112). Avståndet 

mellan systematiska och narrativa litteraturstudier har dock minskat genom att flera av de 

kriterier som vanligen förknippas med systematiska litteraturgenomgångar har börjat 

införlivas även i narrativa granskningar (Bryman, 2011, s. 113). Med bakgrund av detta 

användes ett antal av de kriterier som vanligen ingår i systematiska litteraturstudier även i 

detta arbete. Detta gjordes för att tydliggöra den vetenskapliga insamlingen och hur urvalet av 

relevanta artiklar genomförts och därmed underlätta replikering. 

 

3.1.1 Vetenskaplig insamling och artikelurval 

Insamlingen av artiklar har skett genom databaserna Web of Science och Summon. De 

använda nyckelorden som använts för sig eller i kombinationer har varit: ”controlled traffic 
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farming”, CTF, ”no-tillage”, ”zero tillage”, ”alley cropping”, ”field margins”, agriculture, 

biodiversity, crop-yield, pesticides, herbicides, fertilizers, ”arthropod abundance”, ”buffer 

zones”, phosphorus, nitrogen, ”herbicide spray”, ”soil compaction” och ”crop production”. 

 

3.1.2 Inklusionskriterier  

- Valda artiklar skall vara vetenskapligt granskade (peer reviewed). 

- Valda artiklar skall finnas tillgängliga kostnadsfritt i sin helhet genom databaserna 

Web of Science eller Summon. 

- Valda artiklar skall vara skrivna på engelska eller svenska. 

- Valda artiklar och skall vara relevanta för studiens syfte. 

- Valda artiklar skall innehålla minst ett av de för studien relevanta nyckelorden. 

- Valda artiklar om kantzoner ska behandla studier utförda i Nordeuropa. 

- Valda artiklar om alléodling ska behandla studier utförda i den tempererade 

klimatzonen. 

 

3.1.3 Exklusionskriterier 

- Review-artiklar. 

- Artiklar som inte uppfyller inklusionskriterierna eller på annat vis inte är lämpliga för 

studien. 

 

Vid artikelsökningen lästes sammanfattningar för de artiklar som uppfyllde samtliga 

inklusions- och exklusionskriterier och verkade intressanta. Relevanta artiklar granskades 

sedan i sin helhet varpå de valdes bort eller innefattades i studien.  

 

3.2 Kvalitativ intervju 

 

3.2.1 Intervjumetod 

I kvalitativa intervjuer vill man vanligen att informanten tillåts tala relativt fritt då detta ger 

kunskap om vad denne upplever vara viktigt inom området (Bryman, 2011, s. 413). Detta 

försvårades dock i detta arbete då intervjun var tvungen att utföras via mail vilket ledde till att 

den antog en mer strukturerad form och utgick från ett frågeformulär som skickades till 

informanten. För att skapa viss frihet i intervjun uppmanades informanten att svara så utförligt 
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denne själv fann nödvändigt och att även lägga till kommentarer som inte kopplade till någon 

av frågorna om behov uppstod. 

 

3.2.2 Urval och genomförande  

Informanten valdes ut genom ett målinriktat urval vilket betyder att personen valts ut baserat 

på sin erfarenhet av i detta fall CTF (Bryman, 2011, s. 434). Identifiering av informanten 

gjordes med hjälp av studiens handledare. Informanten kontaktades först via telefon och 

informerades om studiens syfte varpå denne gav sitt medgivande till deltagande. På begäran 

av informanten genomfördes intervjun på grund av tidsbrist via mail genom att det färdiga 

frågeformuläret skickades till informanten som besvarade detta och returnerade svaren.  

 

3.3 Avgränsningar 

Då klimat-, väder- och markförhållanden kan ha stor inverkan på etableringen av 

odlingsmetoder har målet med litteraturstudien varit att basera den på forskning utförd under 

förhållanden som i så stor utsträckning som möjligt liknar svenska. Då forskning på kantzoner 

i Skandinavien och Nordeuropa är relativt omfattande har detta möjliggjort en geografisk 

avgränsning av forskningsartiklar till att omfatta enbart denna region. Den bristfälliga 

forskningen på Nordeuropeisk alléodling har gjort att avgränsningen av forskningsartiklar 

istället lagts vid att omfatta studier utförda i hela den tempererade klimatzonen. Bristfällig 

tillgänglig forskning på CTF ledde till att ingen geografisk avgränsning var möjlig gällande 

metoden. 

Även om lantbrukare med erfarenhet av CTF i Sverige är få finns det ändå en grupp som 

nyttjar odlingsmetoden. Gällande alléodling kunde inga kommersiella lantbrukare med 

praktisk erfarenhet av metoden identifieras varpå intervjun avgränsades till att främst fokusera 

på CTF och i viss mån på kantzoner. 
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4. Resultat 

 

4.1 Kantzoner  

 

4.1.1 Mark, miljö och biologisk mångfald 

Ett av de vanligaste syftena med införandet av kantzoner är att öka den biologiska mångfalden 

inom jordbrukslandskapet. Att inte bespruta kantzoner med bekämpningsmedel gör stor 

skillnad då detta på ett signifikant vis ökar den biologiska mångfalden inom floran jämfört 

med besprutade kantzoner (de Snoo, 1999). Detta har i sin tur visat sig ge en större artrikedom 

också bland många insekter, fjärilar och fåglar. Införandet av kantzoner bidrar dessutom till 

att bevara den biologiska mångfalden och naturliga floran i intilliggande naturliga områden 

såsom vattendrag, diken, skogsbryn, åkerholmar, stenrösen och liknande (de Snoo, 1999).  

 

Studier har visat att kantzoner på 3 meter har förmågan att minska spridningen av 

bekämpningsmedel från jordbruksmark till närliggande vattendrag med 95 % (de Snoo, 1999). 

När kantzonerna istället är 6 meter breda verkar ingen dödlig effekt alls finnas på närliggande 

naturlig flora bortom kantzonerna (Marrs, Williams, Frost et al., 1989). Även om viss flora i 

studien visade upp störningar från bekämpningsmedlen återhämtade de sig snabbt innan slutet 

av odlingssäsongen. Gällande de flesta växtbekämpningsmedel i studien räckte det dock med 

en bredd på kantzonerna om 2 meter för att inte döda intilliggande naturlig flora. Kantzoner 

har även visat sig effektiva i att motverka kväve- och fosforläckage från åkrar till närliggande 

vattendrag (Mander, Lohmus & Mauring, 1997). Gällande breddens inverkan på artrikedomen 

har studier visat att 3 meter och 6 meter breda kantzoner har lika stor artrikedom såväl för 

flora som insekter (de Snoo, 1999). Bredden på kantzonerna påverkar inte heller artrikedomen 

bland pollinerande insekter men däremot ökar antalet pollinerande individer signifikant med 

kantzonernas bredd (Bäckman & Tiainen, 2002). 

 

Kantzoner spelar en viktig roll för flera fågelarter som förknippas med jordbrukslandskap, 

både för födosökning och häckning. Även om studier visat att träd- och buskalléer har ännu 

högre artrikedom av fåglar än blom- och gräskantzoner observerades i samma studie ändå 23 

häckande arter i kantzonerna (Wuczyński, Kujawa, Dajdok et al., 2011). Variationen mellan 

träd- och buskalléer respektive kantzoner i observerade arter var stor, speciellt då intilliggande 
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diken fanns. I kantzonerna förekom dels kärrsångare, sävsparv, buskskvättor, rörsångare 

likväl som i kantzoner vanliga fåglar som kornsparv, gulärla, sånglärka och rapphöna. I träd- 

och buskalléer observerades istället vanliga skogsfågelarter. Även de Snoo (1999) 

observerade hög förekomst av insektssökande gulärlor i obesprutade kantzoner. Också 

rapphöns har observerats gynnas av obesprutade kantzoners ökade förekomst av insekter 

(Canters & Tamis, 1999). Variation i landskapet med olika typer av kantzoner har enligt 

Wuczyński et al. (2011) bäst potential i att utgöra habitat för flest olika fågelarter. 

 

Gräskantzoner har visat sig gynna gulsparvar genom hög tillgång på insekter (Perkins, 

Whittingham, Morris et al., 2002). Studien visade att såväl gräskantzoner som diken utgjorde 

födoplats för signifikant fler gulsparvar än intilliggande odlingsfält. Det fanns inga 

signifikanta skillnader i gulsparvars förekomst mellan klippta och oklippta gräskantzoner men 

för att gynna både häckning och födosökning anser Perkins et al. (2002) att det bör finnas 

tillgång till både skyddade oklippta gräspartier och klippta gräspartier. Även sånglärkor har 

visat sig föredra kantzoner för födosökning (Koks, Kuiper, de Snoo et al., 2013). Studien 

visade att kantzoner har 3,5 gånger så hög förekomst av insekter per m² än vetefält och att 

sånglärkornas förekomst i kantzonerna var signifikant högre än i alla andra observerade fält 

trots att kantzonernas yta inom området bara utgjorde cirka en sjundedel av vallfälten, en 

femtedel av betesmarken och en åttondel av vetefälten. 

 

Vid jämförelser mellan obesprutade självsådda kantzoner och selektivt besprutade kantzoner 

där fältgrödan vårsäd också odlades visade sig artdiversiteten bland floran betydligt högre i de 

obesprutade kantzonerna. De jämförda kantzonstyperna var lika i storlek och var 4-6 meter 

breda. Samtidigt var också ett betydligt högre antal blommor öppna för pollinering vid alla 

mättillfällen i de obesprutade självsådda kantzonerna (Figur 2) (Kells, Holland & Goulson, 

2001). Förekomsten av pollinerare korrelerade med detta och var signifikant högre i de 

obesprutade självsådda kantzonerna vid samma mättillfällen (Figur 3). Majoriteten (87,5%) 

av bina utgjordes av olika honungsbin och resten utav stenhumlor, av vilka flera arter är 

hotade i dagens jordbruksklimat. Kantzoner insådda med en mix av blommande perenner och 

gräs som klipptes en gång per säsong visade sig ännu effektivare än självsådda kantzoner och 

fält utan kantzoner i att attrahera honungsbin (Carvell, Meek, Pywell et al., 2004).  
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Figur 2 visar antalet öppna blommor i en brittisk studie vid fem mättillfällen under 40 dagar i 4-6 meter breda 

obesprutade självsådda kantzoner (ljusgrått) och selektivit besprutade kontrollfält med fältgrödan vårvete 

(mörkgrått). (Kells, Holland & Goulson, 2001). 

 

Figur 3 visar medeltalet för antalet observerade pollinerare i en brittisk studie vid fem mättillfällen under 40 

dagar i 4-6 meter breda obesprutade självsådda kantzoner (ljusgrått) och selektivit besprutade kontrollfält med 

fältgrödan vårvete (mörkgrått). (Kells, Holland & Goulson, 2001). 

 

När två typer av kantzoner och fält utan kantzoners förmåga att attrahera pollinerande insekter 

studerades över tre år attraherade kantzoner med blommande perenner och gräs under alla år 

honungsbin. Under år 1 och 3 av studien hade dessa kantzoner allra flest observerade 

individer per varje växtart av de undersökta typerna av kantzoner (Carvell et al., 2004). Under 

studiens andra år attraherade däremot självsådda kantzoner högst antal individer utav alla 

observerade honungsbin beroende på hög förekomst av bien vägtistel. I övrigt verkade inte 

självsådda kantzoner gynna uppkomsten av för honungsbina attraktiva växtarter. Under 

studiens första år stod annuell blåklint för 90 % av besöken från honungsbin över alla 
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studerade kantzoner. Under det tredje året var spridningen jämnare mellan växtarterna men 

den perenna kärringtanden i kantzoner med blommande perenner och gräs var den totalt mest 

pollinerade arten. Kantzoner med insådda blommande perenner och gräs visade sig under 

studien ha högre växtlig artdiversitet, fler arter lämpade för pollinering, fler bienna och 

perenna växter och högst totalt antal växtindivider vid jämförelse med självsådda kantzoner 

och fält utan kantzoner (Carvell er al., 2004). Insådda permanenta kantzoner med blommande 

perenner och gräs som årligen klipps konstateras effektiva i att gynna pollinering från 

honungsbin på fälten och samtidigt motverka bienna ogräs som tistlar. 

 

I Finland visade sig också tillgänglighet på och riklighet av blommande växter var viktiga för 

kantzoners möjlighet att locka till sig honungsbin och humlor (Bäckman & Tiainen, 2002). 

Studien visar däremot att förekomsten av vissa nyckelarter var allra viktigast för att locka till 

sig pollinerande insekter. Utav dessa var skogsklöver enskilt viktigast i studien men också 

förekomst av toppklocka, åkertistel, ängsull, flockfibbla och åkervädd var avgörande för 

pollinerarnas individantal och förekomst (Bäckman & Tiainen, 2002). Kantzoner med 

blommor lockade på nästan alla 10 studerade platser fler pollinerande insekter än kantzoner 

med buskar, träd eller gräs. Precis som Kells et al:s. (2001) studie antyder konstaterar 

Bäckman och Tiainen (2002) att det är avgörande att lämpliga blommande växter finns 

tillgängliga för pollinerande insekter i tillräckliga mängder över hela säsongen för att man ska 

kunna dra nytta av pollinerarna under hela säsongen. 

 

De flesta studier gällande biologisk mångfald och kantzoner fokuserar på floran och faunan 

ovan jord. Studier som istället fokuserat på hur utformandet av kantzoner påverkar 

makrofaunan under jord visar att artdiversiteten generellt är högre i gräsinsådda kantzoner än 

på intilliggande fält (Smith, Potts, Woodcock et al., 2008). Framförallt gällande daggmaskar, 

gråsuggor och skalbaggar var skillnaden i såväl antal individer som artdiversitet högre i 

kantzonerna än på fälten. Bortsett gråsuggor påverkades varken antal eller diversitet av typ av 

gräsblandning eller behandling såsom klippning eller växtbesprutning. Markbearbetning gav 

däremot negativ effekt på artdiversiteten då nivåerna då närmade sig de på fälten (Smith et al, 

2008). Permanenta obrukade kantzoner som slås varpå det gamla gräset lämnas kvar är enligt 

studien effektivast för att gynna makrofaunan under jord. Det visade sig i studien ta 3 år innan 

antalet daggmaskar samt dess medelvikt i nyetablerade gräskantzoner uppnådde nivåer 

liknande permanenta kantzoner (Roarty & Schmidt, 2013). Däremot verkar spridningen av 

daggmaskar från kantzoner till intilliggande odlingsfält liten oavsett om de brukats med 
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konventionell markbearbetning eller genom minimal markbearbetning (Roarty & Schmidt, 

2013; Smith et al., 2008).  

 

4.1.2 Användning av insatsmedel  

Den ökade biologiska mångfalden inom jordbrukslandskapet som kantzoner ger upphov till 

kan i sin tur bidra till att minska behovet av bekämpningsmedel. De Snoo (1999) fann att 

förekomsten av gynnsamma arter som nyckelpigor och blomflugor i obesprutade kantzoner 

ökade 4 gånger i tillgänglighet jämfört med besprutade kantzoner eller när inga kantzoner 

fanns. Studier utförda i Schweiz visar att perenna kantzoner gett stora minskningar över en 

säsong i förekomst av skadeinsekten sädesbladsbagge (Tschumi et al., 2016). Minskningen 

var 44 % för ägg och 66 % för larver i höstvetefält jämfört med likadana fält där kantzoner 

inte fanns tillgängliga. Minskningen av fullvuxna sädesbladbaggar var dock inte lika synlig. 

Störst var minskningarna närmast kantzonerna. Totalt var skadan från sädesbladbaggen på 

vetet 40 % lägre i fälten med perenna kantzoner vilket visar att kantzonerna har potential att 

minska behovet av bekämpningsmedel genom att skapa lämpliga habitat för naturliga 

skadedjursbekämpande leddjur (Tschumi et al., 2016).  

 

Noterad hög förekomst redan från odlingssäsongens början av jordlöpare, spindlar, 

kortvingar, nyckelpigor och blomflugor i gräsbevuxna permanenta kantzoner har visat att de 

också fungerar som övervintringsplats för naturliga skadedjursbekämpare (Canters & Tamis, 

1999). Även kantzoner med insådda blommande perenner verkar fungera som 

övervintringshabitat för skadedjursbekämpande leddjur (Thomas et al., 1994). Trots att 

förekomsten av bladlöss visserligen också ökade markant i gräsbevuxna permanenta 

kantzoner under säsongens mitt verkar kantzoner minska den totala skadedjurspopulationen 

då exempelvis bara gynnsamma spindlar för sig uppgick i liknande antal som bladlössen 

(Canters & Tamis, 1999).    

 

11-15 månader efter etablering av insådda kantzoner verkar gynnsamma 

skadedjursbekämpande leddjur ha etablerat sig helt i dem (Thomas & Marshall, 1999). Även 

här visade sig leddjuren övervintra i kantzonerna. Samma studie visade på ett samband mellan 

artrik flora i kantzonerna och stor artdiversitet bland leddjur med en stadig ökning från mitten 

av odlingsfält mot kantzonerna där artdiversiteten var som högst. Fröblandningar innehållande 

blommande perenner gav en högre artdiversitet bland gynnsamma skadedjursbekämpare som 

jordlöpare än självsådda kantzoner och gällande de flesta observerade arter även ett högre 
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antal individer (Thomas & Marshall, 1999). Skadedjursbekämparna i kantzonerna visade sig 

även här ha stor inverkan på bladluspopulationerna inom fälten. 

 

Det har även visat sig att vissa blommande växter i kantzoner genom doft och tillgång på 

nektar lockar till sig parasitoider, vilka parasiterar på grödan och slutligen dödar den, bättre än 

andra (Bianchi & Wäckers, 2008). Exempelvis stekeltypen C. glomerata visade sig öka i 

närhet av blommande kantzoner genom att söka sig till och livnära sig av nektar, vilket i sin 

tur förlängde dess livslängd. Därmed ökar dess möjlighet till förökning vilket leder till att 

äggen parasiterar potentiella skadedjurslarver och dödar dem. På så vis kan valet av 

blommande växter som gynnar parasitoider ha potential att förbättra möjligheten till naturlig 

skadedjursbekämpning (Bianchi & Wäckers, 2008). Obesprutade gräskantzoner har också 

visat sig gynna förekomsten av parasitsteklar då en stadig ökning observerades i odlingsfälten 

intill kantzonerna under odlingssäsongens gång (Canters & Tammi, 1999).  

 

4.1.3 Skördenivåer och konkurrens  

Genom att bidra till ökad tillgång på naturliga skadedjursbekämpande leddjur och motverkan 

av annuella ogräs kan kantzoner även bidra till ökad skörd. Tschumi et al. (2016) konstaterade 

i sin studie att höstvetesskördar ökade med i medeltal 10 % fyra meter in i fält med 

intilliggande perenna kantzoner jämfört med motsvarande fält utan kantzoner. 

Skördeökningen korrelerade i studien med kantzonernas förhöjda växttäthet och artdiversitet.  

 

Vid undersökningar på självsådda kantzoner har det visat sig att medan åkermolke 

konkurrerades ut efter tre år ökade istället förekomsten av ogräs som åkertistel, kvickrot och 

brännässla signifikant (De Cauwer, Reheul, Nijs et al., 2008). Regelbunden avslagning av 

kantzonerna med avlägsnande av klippresterna ledde däremot till att ogräsens förekomst 

minskade. Även Carvell et als. (2004) studie där de självsådda kantzoner under andra året 

hade en hög förekomst av bienn vägtistel visade att årlig klippning av kantzonerna 

motverkade vägtistelns uppkomst efterföljande år. Perkins et al. (2002) menar att en 

kombination av slagna och oslagna kantzoner är bäst för att motverka spridningen av ogräs till 

intilliggande fältytor och samtidigt bibehålla en hög artdiversitet av leddjur och därmed gynna 

skaedjursbekämpning och fåglar. Självsådda kantzoner medför dessutom under de första åren 

en signifikant högre spridning av ogräsfrön från kantzoner till intilliggande fält jämfört med 

insådda kantzoner (De Cauwer et al., 2008). Fröspridningen avgjordes av frövikten, och de 
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allra lättaste fröna observerades så långt in i fältet som 32 meter. Den största spridningen (81-

97 %) av frön skedde dock endast 4 meter in i odlingsfälten. 

 

Sambandet mellan permanenta gräskantzoner och ogräsförekomst i intilliggande odlingsfälten 

har i studier visat sig svagt. Marshall och Arnold (1995) fann i sin studie att de flesta växterna 

i kantzonerna var perenner medan de flesta ogräsen som upptäcktes i odlingsfältet var 

annueller eller bienner. Genom att lämna kantzonerna permanenta och obrukade gynnas dessa 

perenner vilket enligt Marshall och Arnold (1995) gör att annuella och bienna potentiella 

ogräs som annars riskerar sprida sig till odlingsfälten hämmas. Detta styrks av Smith et al. 

(1999) som observerade att insådda kantzoner med gräs eller blommande perenner på ett 

signifikant vis reducerade förekomsten av flertalet ogräs. De perenna arterna i 

fröblandningarna ämnade för kantzoner konkurrerar ut ogräsen samtidigt som de själva är av 

sådant slag att de saknar förmågan att hävda sig inom odlingsfälten (Smith et al., 1999). 

 

Etablering av obesprutade kantzoner med rik blommande flora kan också bidra till ökade 

skördar genom att förbättra förhållandena för pollinerande insekter som honungsbin och 

stenhumlor (Kells et al., 2001). För att öka skördar av grödor som gynnas av pollinering 

verkar dock också kantzoner insådda med perenna blommande växter allra effektivast 

(Carvell et al., 2004). Insådd av vissa nyckelarter såsom skogsklöver verkar också gynna 

pollineringen vilket ytterligare kan bidra till att öka skördar (Bäckman & Tiainen, 2002).  

 

4.2 Alléodling  

 

4.2.1 Mark, miljö och biologisk mångfald  

Etablering av alléodlingar verkar ha en positiv effekt på markförhållanden i hela systemet då 

trädalléer i takt med att systemen åldras förbättrar markförhållandena även i de intilliggande 

fältytorna (Udawatta, Kremer, Nelson & Badhan, 2014). I ett 21 år gammalt 

alléodlingssystem i Missouri, USA upptäckte Udawatta et al. (2014) inga signifikanta 

skillnader i markförhållanden mellan trädalléerna och fältytorna emellan. Systemet bestående 

av silverlönn och majs samt soja hade en allébredd på 14,2 m och brukades med no-till-

bearbetning. Jordens volymvikt och jordaggregatens vattenstabilitet, kol- och kvävenivåer 

liksom enzymatisk aktivitet bortsett glukosaminidas var alla likvärdiga mellan trädalléerna 
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och odlingsfälten. Systemet visade dessutom att många av aspekterna förbättrades djupare ned 

i jorden.  

Etablering av kävefixerande buskar eller träd, som ärtbusken Albizia Julibrissin i buskalléer 

mellan odlingsfält visade sig i Georgia, USA ge dramatiska ökningar av växttillgängligt kväve 

i systemet (Rhoades, Nissen & Kettler, 1997). Tre år efter etablering ökade halten nitrat i 

odlingsallérna fyrfaldigt inom två veckor efter att komposttäckning genom beskärning av 

Albizians lövverk utförts. Ökningen av halten NH4
+ var dock mer begränsad. Över de fyra 

månader mätningarna genomfördes var ökningen av nitrat och NH4
+ i jorden i medeltal 2,8 

respektive 1,4 gånger högre i alléodlingarna bearbetade med no-till än i motsvarande no-till-

fält utan buskalléer. Buskarna beskärdes årligen till en höjd på en meter varpå löv och mindre 

grenar spreds jämnt över odlingsfälten i samband med plantering av durra. Totalt sett bidrog 

beskärningen av ärtbuskarna med 5,33 ton torrmassa och 118 kg kväve per hektar. Jordens 

totala kvävenivåer ökade under studiens tre år med 9 % i alléodlingarna jämfört med innan 

etablering av Albizia julibrissin medan nivåerna sjönk 2,5 % i no-till-fälten utan buskalléer. 

Durrans upptag av kväve på odlingsfälten ökade dessutom 2-3,5 gånger oavsett jordens 

vattenhalt (Rhoades et al., 1997).  

Även kolnivåerna ökade i studien något på odlingsfälten jämfört med fält där buskalléer inte 

fanns tillgängligt (Rhoades et al., 1997). I en annan studie i Oregon, USA bidrog 

gröngödsling från rödal och Robinia pseudoacacia också till att halten organiskt material 

ökade med 4-7 % på odlingsfälten emellan alléerna jämfört med motsvarande monokulturer 

efter 4 år (Seiter, William, & Hibbs, 1999). Olika trädarter kan dock ha olika inverkan på 

gröngödsling och näringsfrisläppning i jorden. För rödek och svart valnöt verkar rötterna, som 

snabbare än löven bryts ned och frisläpper näringen i jorden, effektivare i att bidra till ökad 

mullhalt i systemet, vilket dessutom bidrar till en bättre jordstruktur och ökad förmåga att 

binda vatten i jorden inom odlingsfälten (Gillespie, Seifert & Biehle, 2000c). 

När leddjur vid fyra olika tillfällen under en säsong samlades in från monokulturer av majs, 

bönor, zucchini och poppel samt från alléodlingar med poppel tillsammans med respektive 

gröda observerades totalt 10284 arter varav dessa utgjordes av 122 olika familjer (Akbulut, 

Keten & Stamps, 2003). Hela 118 av familjerna observerades i alléodlingar, 57 i trädlösa 

monokulturer och 44 där endast poppel växte. Popplarnas trädkronor hade en signifikant 

högre artdiversitet än markvegetationen (Akbulut et al., 2003). 
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När man i Tyskland undersökte dubbla trädrader av poppel och Robinia pseudoacacia inom 

alléerna och dess reducerande effekt på vind visade mätningarna tydligt att trädalléer har 

potential att utgöra ett skydd mot vinderosion på fältytorna emellan alléerna om de appliceras 

rätt och med hänsyn till lokala väderförhållanden (Böhm et al., 2014). Trädens höjd, placering 

och avståndet mellan trädalléerna var dock avgörande för vindminskningen och denna ökade 

ju högre träden blev och ju kortare avståndet mellan alléerna var. På grund av lokala 

vindriktningar visade sig trädalléer i nord-sydlig riktning i detta fall mest effektivt för att 

minska vindhastigheterna (Böhm et al., 2014).  Andra studier av hur trädalléerna i 

alléodlingssystem bör arrangeras har visat att flera alléer med färre träd i bredd per allé kan 

öka erosionskontrollen och dessutom gynna biologisk mångfald och motverka 

vattenavdunstning (Lamerre, Schwarz, Langhoff et al., 2015). Det betonas dock av Lamerre et 

al. (2015) att trädraderna däremot inte bör bli så smala att de inte längre erbjuder vindskydd åt 

odlingsallérna. 

 

4.2.2 Användning av insatsmedel 

Det finns en del forskning som pekar på att alléodling kan ge upphov till minskat beroende av 

insatsmedel i form av bekämpningsmedel (Stamps, Mcgraw, Godsley et al., 2009; Akbulut, 

Keten & Stamps, 2003). Att kompostering av rötter och löv från träd och buskar bidrar till att 

öka mängden organiskt material och näringsdepåerna i jorden kan leda till ett minskat behov 

av tillsatt näring i alléodlingar (Gillespie, Seifert & Biehle, 2000c). I takt med att 

odlingssystemet åldras och mikro- och makrofaunan i jorden blir mer komplex konstaterar 

Gillespie et al. (2000c) att komposteringen snabbas på och det organiska materialet och 

näringen görs växttillgänglig. Rhoades et al. (1997) menar att de förhöja nivåerna av kväve 

och organiskt material vid införandet av kvävefixerande buskväxter tillsammans med no-till-

metoder inom alléodlingar erbjuder lantbrukare en möjlighet att minska sitt beroende av 

handelsgödsel och öka mängden organiskt material i jorden.  Att lövtäckning från den 

kvävefixerande Albizian i buskalléerna stod för 80 % av det tillsatta kvävet till fältytorna i 

Rhoades et al.:s. (1997) studie styrker detta. 

Antalet gynnsamma skadedjursbekämpande leddjur såsom jordlöpare, glanssteklar och 

spindlar var i Akbulut et al.:s. (2003) studie av leddjursförekomst i olika system signifikant 

fler där endast poppel fanns jämfört med två av de tre monokulturerna. Däremot var antalet 

gynnsamma leddjur signifikant fler än alla övriga fält när poppel och monokulturer förenades 

i alléodlingar. Detta antyder enligt Akbulut et al. (2003) att alléodlingssystem med träd och 
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markgrödor utgör det mest diversifierade och för flest leddjur lämpliga habitatet utav de 

undersökta systemen. Detta kan enligt studien därmed bidra till ett minskat behov att 

besprutning mot skadedjur. Visuell observation vid insamlande av prover tydde dessutom på 

att skadan på grödorna från insekter var mindre i alléodlingarna än i kontrollfälten med 

monokulturer (Akbulut et al., 2003). 

Detta styrks ytterligare av den påvisade mortaliteten hos skalbaggen Hypera postica som 

angriper lusern i alléodlingar med svart valnöt och blålusern i Missouri, USA (Stamps et al., 

2009). När mortaliteten jämfördes med monokulturer av blålusern verkade träden i studien 

bidra till ökad naturlig skadedjursbekämpning. Mortaliteten hos Hypera postica var i studien 

signifikant högre vid två av fyra provtillfällen i alléodlingarna jämfört med motsvarande 

monokulturer. Dessutom blev signifikant fler skalbaggar fullvuxna i monokulturerna än i 

alléodlingarna. Den ökade mortaliteten i alléodlingarna verkade dels bero på svampinfektion 

och dels på parasitism från gynnsamma insekter. Den totala mortaliteten var hög i alla fält 

men Stamps et al. (2009) anser ändå att det fanns tydliga tendenser till en förhöjd mortalitet 

av Hypera postica i alléodlingar jämfört med monokulturer och identifierar därmed en 

potential för minskat behov av besprutning i alléodlingar. 

4.2.3 Skördenivåer och konkurrens 

Det finns en mängd studier på alléodling och hur det påverkar fältskördar jämfört med 

motsvarande monokulturer men också på hur konkurrensen mellan träd- och buskalléer och 

fältgrödor inverkar på skördarna. Trots att alléodling i Missouri, USA ökade mortaliteten av 

Hypera postica minskade blålusernkördarna i 12,2 meter breda fältytor signifikant jämfört 

med både 24,4 meters breda fältytor och motsvarande monokulturer när de undersöktes över 

en treårsperiod (Stamps et al., 2009). I 24,4 meters breda fältytor fanns däremot ingen 

signifikant skillnad i fältskörd jämfört med motsvarande monokulturer. Skördarna visade sig i 

båda fältbredder högre i mitten av fältytorna än i marginalerna intill trädalléerna (Stamp et al., 

2009). Träden i studien som växte med tre meters mellanrum i alléerna var 20 år gamla 

valnötsträd med en medelhöjd på 9,5 meter. 

 

En liknande studie utförd i samma system ett år tidigare visar samma resultat. 

Blålusernskördarna från 12,2 meter breda fältytor var här signifikant lägre än skördar från 

24,4 (Figur 4) (McGraw, Stamps, Houx et al., 2008). Skördar från 24,4 meter breda fält 

motsvarade också i denna studie skördar från monokulturer i alla fall utom ett. Transekter från 
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trädalléerna mot mitten av fältytorna visade att blålusernskördarna ökade linjärt ju närmare 

mitten av fältytan man kom i både de smala och breda systemen (Figur 4). Blålusernen 

mognade dessutom snabbare i mitten av breda odlingsfält och öppna fält jämfört med intill 

trädalléerna och i mitten av smala odlingsfält (McGraw et al., 2008). I båda studier 

konstateras träden skugga blålusernen intill trädalléerna och därmed påverka skördarna men 

även konkurrens om vatten eller näring kan enligt studien bidra till skördeminskningen 

(Stamps et al., 2009; McGraw et al., 2008). Vid undersökning av skillnaderna i foderkvalitet 

mellan blålusern i alléodlingar och monokulturer var resultatet inkonsekvent och inga mönster 

gick att skönja (McGraw et al., 2008). 

 

Figur 4 visar en studie utförd i Missouri, USA:s medelvärde för alléodlingars blålusernskördar i vikt/ m² under 

tre mättillfällen i fältytor med 24,4 meter och 12,2 meter bredd och hur de förändras linjärt mot fältytornas mitt 

med avståndet från trädalléerna bestående av 9,5 meter höga valnötsträd. Skördenivån skiljer sig signifikant 

mellan fältbredderna. (McGraw, Stamps, Houx et al., 2008). 

 

 I ett 11 år gammalt alléodlingssystem bestående av valnöt eller rödek tillsammans med majs 

utreddes olika aspekter av konkurrens som kan komma att uppstå och vilken betydelse det kan 

ha för skördarna (Gillespie, Seifert & Biehle, 2000a, b, c). Majsskördarna hade i de fältrader 

som låg intill trädradalléerna minskat succesivt över en tioårsperiod med 50 % eller mer innan 

studien påbörjades (Gillespie et al., 2000a). Skuggning från de 7-8 meter högra träden ledde 

till ett minskat parljus i majsraderna intill trädalléerna vilket påverkade nettofotosyntesen hos 

dessa plantor (Gillespie et al., 2000a). 

 

När trädalléernas rötter hindrades från att växa in i odlingsfälten genom nedgrävda 

plastbarriärer eller grävda diken ökade skördarna snabbt till samma nivåer som i mitten av 
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odlingsfälten vilka var i paritet med motsvarande monokulturer (Gillespie et al., 2000a). Detta 

konstateras tyda på att konkurrensen om resurser som vatten eller näring i jorden var större än 

den om solljus i detta system. Mätningar visade att rotbarriärer gav högre fuktighet i jorden 

inom odlingsfälten och lägre fuktighet i trädalléerna jämfört med när inga rotbarriärer fanns 

(Gillespie et al., 2000b). Detta gjorde att majs i fältytorna med rotbarriär kunde ta upp 

tillräckligt med vatten utan konkurrens från träden vilket var fallet utan rotbarriär. 

Kvantifieringen av trädens rotmönster visar tydligt på detta då trädrötterna i frånvaro av 

rotbarriärer var spridda över fyra meter in i odlingsalléerna (Gillespie et al., 2000b). Denna 

konkurrens ledde till att majsbladen i rotbarriärers frånvaro uppvisade symptom på 

vattenstress (Gillespie et al., 2000b). Jorden var torrast närmast trädalléerna och vattenhalten 

ökade signifikant mot mitten av odlingsfälten när inga rotbarriärer fanns närvarande medan 

vattenfördelningen jämn över hela odlingsfälten med rotbarriärer.  

 

Den minskade konkurrensen vid barriärbehandlingarna gav en större bladyta hos majsen än i 

övriga behandlingar vilket i sin tur indikerade förhöjda skördar (Gillespie et al, 2000b). I 

samma alléodling ledde barriärbehandlingen till signifikant högre biomassa för både majskorn 

(67,3 %) och stam samt blad (37,2 %) jämfört med behandling utan rotbarriärer (Gillespie et 

al., 2000c). När man med hjälp av rotbarriärer istället fokuserade på konkurrens mellan 

trädalléer och fältgrödor om kvävet i marken verkade träden ta upp en stor del av det 

växttillgängliga kvävet i jorden redan innan majsen planterats. Detta ledde till att 

kvävenivåerna var låga vid utplantering av majsen. Mätningarna gjordes genom insamling av 

rötter och blad som torkades varpå kol- och kvävenivåer i det torra materialet bestämdes med 

CNS-analys. Trots att vattenkonkurrens i studierna verkar ha störts påverkan på fältskördarna 

kan frånvaro av rotbarriärer också leda till konkurrens om det växttillgängliga kväve som 

finns kvar i jorden när majsen utplanteras (Gillespie et al., 2000c). Majsen i odlingsalléer utan 

rotbarriär blir då istället mer beroende av tillsatt kvävemedel. Detta understryks av att andelen 

upptaget kväve från gödselmedel var högre i majsen än det från naturliga kvävedepåer när 

inga rotbarriärer fanns tillgängliga. Effektiviteten i kväveupptag var sämre hos majs från 

odlingsfält utan rotbarriär eftersom dess mindre biomassa och storlek försämrade 

förutsättningarna till kväveupptag ur jorden (Gillespie et al., 2000c).  

En studie av alléodling med 7 år gamla silverlönnar och majs i 14,2 meter breda odlingsfält 

visade också genom behandling med och utan rotbarriär att konkurrens om vatten hade störst 

inverkan på majstillväxten (Miller & Pallardy, 2001). Träden i systemet var ungefär 7,2 meter 
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höga och trädkronornas diameter var 4 meter. I fältraderna intill trädalléerna var både jordens 

vattenhalt och majsplantornas nettofotosyntes mitt på dagen lägre jämfört med plantorna i 

mitten av odlingsfälten. Etablering av rotbarriärer eliminerade skillnaden i jordens vattenhalt 

inom alléerna och ökade majsskördarna. Däremot återställde rotbarriärerna inte helt 

majsskörden i raderna intill trädalléerna till samma nivåer som i mitten av alléerna trots att 

vattenkonkurrensen eliminerades. Detta antyder att den minskade ljustillgången och 

nettofotosyntesen nära trädalléerna också begränsade majsproduktionen något (Miller et al., 

2001). I likhet med Gillespie et al.:s. (2000b) resultat påverkade rotbarriärerna i sin tur 

trädalléerna genom att minska vattentillgängligheten och silverlönnarnas månatliga 

diametertillväxt. Olika mängder pålagt kväve hade i studien liten effekt på majsens tillväxt 

och skörd så länge åtminstone standardnivåer tillsattes (Miller & Pallardy, 2001). 

Andra jämförelser har också visat att alléodlingar med rotbarriärer har en högre 

vattenpotential och bättre tillväxt av grödor i fältytorna än då rotbarriärer inte finns 

(Wanvestraut, Nair & Brecke, 2004). Studien visade att bomullsskördar (677 kg/ha) i 

odlingsfält med rotbarriär var likvärdiga med motsvarande monokulturer medan skördar från 

odlingsfält utan rotbarriär var klart lägre (502 kg/ha). Vattenkonkurrensen i fältytor utan 

barriärer var även i denna studie tydligare intill trädalléerna än i mitten av odlingsfälten. 

Denna konkurrens blev synlig 3-4 veckor efter att bomullen planterats och fortsatte öka under 

de följande 7-8 veckorna (Wanvestraut et al., 2004). 

De flesta studier på avkastning från alléodlingar verkar fokusera på fältgrödan. I en studie av 

en nyetablerad alléodling med loblollytall, Quercus pagoda och långbarrig tall tillsammans 

med majs och soja i fältytorna emellan fokuserade istället på trädens tillväxt (Cubbage, Glenn, 

Mueller et al., 2012). Fyra år efter etablering var loblollytall det träd med högst medelvärde 

både för diameter och höjd jämfört med övriga träd. Loblollytallen var också det träd där 

högst procent hade överlevt. Detta ledde sammantaget till att loblollytall hade högst 

internränta (7,2 %) vilket innebär att trädet gav bäst lönsamhet utav studiens tre träd. Däremot 

verkar fältgrödornas avkastning påverkas negativt med den snabbväxande loblollytallen som 

dessutom har en större trädkrona än övriga träd vilket leder till att den kan skugga 

fältgrödorna (Cubbage, et al., 2012). Överlag gav odlingsfälten mycket låga skördar under 

studiens fyra år vilket ledde till att utgifterna för fältgrödorna under nästan alla år överskred 

inkomsterna. Detta berodde dock troligen mer på väderförhållandena med torka och 

översvämningar än konkurrens från träden. Att alla träden trots väderförhållandena gav 
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positiv avkastning bevisar att alléodlingssystem diversifierar inkomsterna och därigenom 

minskar de finansiella riskerna med lantbruket (Cubbage et al., 2012). 

Biomassan visade sig i en tysk studie vara högre i popplar i yttre trädrader jämfört med inre 

trädrader när flera träd placerades i bredd inom alléodlingar (Lamerre et al., 2015). Popplarna 

arrangerades i två olika typer av alléer; en med 6 popplar i bredd samt en med 4 popplar i 

bredd med en rad av asp i mitten. Två typer av skördecyklar provades också; En 3-årig med 

årlig beskärning och en sexårig utan beskärning. Den 3-åriga cykeln gav fler skott och en 

högre biomassa än den sexåriga cykeln i de yttre trädraderna medan den 6-åriga cykeln gav 

större diameter och biomassa i de inre raderna. Alléerna med 6 rader poppel hade oberoende 

av skördecykel en högre tillväxt på höjden i mittenraderna än alléerna med asp i mitten men 

en lägre biomassa. Trädraderna på läsidan av vinden gav bättre tillväxt än vindsidan och 

precis som Böhm et al. (2014) fann var även här trädrader arrangerade i nord-sydlig riktning 

effektivast för att optimera trädens tillväxt och samtidigt ge vindskydd och ljustillgång för 

allégrödorna (Lamerre et al., 2015). Den årliga produktionen av biomassa var i studien 

likvärdig mellan skördecyklarna. De yttre trädradernas högre biomassa pekar dock på att ökat 

antal trädalléer med färre träd i bredd skulle öka avkastningen från popplarna. Däremot 

påpekas att det i studien att detta skulle kunna leda till praktiska svårigheter genom mer 

tidskrävande skörd av popplarna samt att det skulle ha negativ inverkan på avkastningen från 

odlingsfälten (Lamerre et al., 2015). 

I ett nyetablerat alléodlingssystem visade sig vallodling fungera väl ihop med alléer av 3 

meter höga poppel- och pilträd då ingen märkbar konkurrens observerades (Gamble, Johnson, 

Sheaffer et al., 2014). Vallskördarna i de 15,2 meter breda fältytorna påverkades inte av 

närheten till trädalléerna och var generellt i nivå med motsvarande monokulturer i samma 

område, endast med ett par undantag. Mellan trädalléerna och fältytorna etablerades en 1,5 

meter bredd osådd bufferzon för att motverka konkurrens mellan träd och grödor om resurser 

under jord. Nyetablerade alléodlingar verkar enligt Gamble et al.:s. (2014) studie utgöra 

lämpliga förhållanden för odling av snabbväxande träd och vall men konkurrens kan möjligen 

uppstå i takt med att träden tillväxer. Akbulut et al. (2003) jämförelser visade att popplar från 

monokulturer hade en signifikant större diameter än popplar från alléodlingar. Popplarnas 

påverkan på skörden av majs, bönor eller zucchini i odlingsfälten var däremot otydlig i 

studien (Akbulut et al., 2003). Införandet av komposttäckning från den kvävefixerande 
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busken albizia i buskalléer bidrog i Rhoades et al.:s. (1997) studie till att öka durrans 

biomassa på odlingsfälten och verkade därmed positivt på skördarna. 

När de ekonomiska möjligheterna med omställning till alléodling med valnöt och blålusern 

utvärderades visade det sig endast lönsamt med 24,4 meter breda fältytor och inte med 12,2 

meter (Stamps et al., 2009). Gällande valnötsträden förekom ingen vinstskillnad i ökade 

skördar beroende på avstånd mellan trädalléerna. En omställning till alléodling med 24,4 

meter breda fältytor beräknades baserat på studiens skörderesultat från hela systemet under 

första året gå jämnt ut med viss marginal (7 $/tunnland) för att sedan ge en vinst på 26 $ per 

tunnland följande år. Detta trots att blålusernskördarna minskade något, om än marginellt, 

jämfört med motsvarande monokulturer som istället kompenserades med valnötsskördarna 

(Stamps et al., 2009).  

Utrymmet träd eller fältgrödor får inom alléodlingar verkar vara avgörande för respektive 

skörd (Seiter et al., 1999). Hög majsskörd korrelerade i studien med en låg beskärningsskörd 

från träden och tvärtom. Ett system där dubbla rader av träd i alléer ersatte var sjunde rad av 

majs gav den högsta majsskörden av de tre designsystem som provades i studien. Jämfört med 

motsvarande monokulturer minskade skörden endast med 5-15 % i detta system vilket även 

här totalt kompletterades med skördad biomassa från trädalléerna. Samtidigt gav detta 

designsystem en lägre avkastning i beskuren biomassa från trädalléerna jämfört med övriga 

två designsystem där träden gavs mer utrymme (Seiter et al., 1999). 

 

4.3 Controlled traffic farming  

 

4.3.1 Mark, miljö och biologisk mångfald 

Vid införandet av CTF har användning av automatstyrning och GPS visat sig vara den 

effektivaste metoden för att motverka överlappning vid trafikering på fält (Kroulík, Kvíz, 

Kumhála et al., 2011). Automatstyrning ledde i studien på nästan alla fält till obefintlig 

överlappning. Allra effektivast fungerade CTF med hjälp av RTK-teknik som är en form av 

satelitnavigering. Vid införandet av GPS- och RTK-styrd CTF i kombination med begränsad 

markbearbetning lyckades den trafikerade delen av fälten i studien reduceras till i medeltal 31 

% jämfört med 86 % med RT och konventionell markbearbetning (Kroulík et al., 2011). När 

markpåverkan mellan CTF med manuell styrning och automatstyrning med GPS-kontroll 
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jämfördes var däremot skillnaderna små (Souza, Souza, Cooper et al., 2015). Enda 

observerade skillnaden mellan metoderna i studien var att automatstyrning och GPS sänker 

jordens motståndskraft mot penetration jämfört med random traffic (RT) och manuell 

styrning. GPS och RTK-teknik är dock en förutsättning för precisionsodling vilket medför 

flera effektiviseringar som kommer presenteras nedan (Jensen et al., 2012; Gasso et al., 2014; 

Kroulík, et al. 2011). 

 

När man i Queensland, Australien jämförde hur införandet av CTF under en odlingssäsong 

påverkar markförhållanden jämfört med RT observerades att jorden i CTF-behandlade fält 

hade lägre volymvikt och motstånd mot tryck än jorden i RT-behandlade fält (Braunack & 

McGarry, 2006). Dessutom visade tester att jordarna från CTF-fält hade en högre 

vattenledningsförmåga. I samma studie undersöktes också effekten av minskad 

markbearbetning under en odlingssäsong vilket inte visade någon signifikant påverkan på vare 

sig markförhållanden, mikrofauna eller skördar. Ett permanent införande av begränsad 

markbearbetning kombinerat med CTF skulle enligt författarna över tid troligen leda till 

markant förbättrade markförhållanden (Braunack & McGarry, 2006). 

 

Liknande marktester, också i Queensland, Australien, fast över fyra odlingssäsonger efter 

omställning från RT till CTF med minimal markbearbetning visade precis som Braunack och 

McGarry (2006) spekulerar i att markförbättring sker successivt över tid (McHugh, Tullberg 

& Freebairn, 2009). Mätningar vid försökstart och 7 månader efter omställning till CTF gav 

små förändringar i markvärden men efter det förbättrades värdena successivt. Jordens 

volymvikt hade 22 månader efter försökstart minskat signifikant över hela fältet med i 

medeltal 9 % per cm3. Den mest tydliga minskningen observerades i de otrafikerade fältytorna 

vid 100 mm djup: från i medeltal 1,39g/cm3 till 1,25g/cm3 (Figur 5). Air filled porosity (AFP) 

förblev under 0,03 cm3 vid 100 mm djup i de fasta körspåren men hade efter 22 månader 

förbättrats till 0,6 cm3 vid 100mm djup i odlingsytorna. Den genomsnittliga mängd 

växttillgängligt vatten jorden kan hålla (AWC) ökade i odlingsytorna från ursprungliga 10,68 

mm per 100 mm djup vid experimentstart till 15,43 mm per 100 mm djup efter 22 månader. 

Samtidigt minskade AWC i körspåren istället till 8,85 mm per 100 mm djup under samma tid. 

Jämfört med RT ökade AWC med i medeltal 44,5 % i CTF-fälten under de 22 månaderna.  

Jordens mindre makroporer ökade rejält i densitet i CTF-fälten; 50 % vid 100 mm djup och 27 

% vid 300 mm djup (McHugh, Tullberg & Freebairn, 2009). En annan studie utförd i 

Skottland över fem år visade också på genomgående minskad volymvikt ned till 24 cm djup i 



28 
 

CTF-behandlade jordar jämfört med RT-jordar, även om minskningen inte alltid var 

signifikant (Dickson & Ritchie, 1996). CTF-behandlade jordar hade även i de flesta fält ned 

till 24 cm djup signifikant lägre motståndskraft mot penetration än RT-behandlade jordar. 

Skillnaderna i AWC var i denna studie små medan AFP visade varierande resultat mellan 

grödor från säsong till säsong.  

 

 

Figur 5 visar hur medelvärdet på jordens volymvikt förändrats på 100 mm, 200 mm och 300 mm djup i 

körspåren, intill körspåren och i de opåverkade fältytorna sedan införandet av CTF på markpackade jordar i 

Queensland, Australien över fyra odlingssäsonger (22 månader). Skillnader som överskrider 0,010 g/cm3 är 

signifikanta (LSD: P<0,05). (McHugh, Tullberg & Freebairn, 2009, s. 166) 

 

Också tillfälliga körspår (SCTF; seasonal controlled traffic farming) vilket innebär CTF fram 

till skörd och plöjning som sker enligt RT, verkar enligt en nederländsk studie utförd över 

fyra år ha positiv effekt på markförhållanden men också sänka gasemissionerna jämfört med 

RT (Vermuelen & Mosquera, 2009). SCTF ledde till att jordens porositet i medeltal ökade i 

volymprocent från 0,468 % till 0,492 % och att AFP ökade från 0,132 % till 0,166 %. Det 

växttillgängliga kvävet i jorden skiljde sig inte mellan systemen varpå kväveurlakningen 

också ansågs vara densamma från SCTF och RT. Däremot resulterade SCTF i signifikanta 

utsläppsminskningar av N2O (20-50%) jämfört med RT. SCTF minskade dessutom CH4-

utsläppen på tre av fyra fält genom att upptaget inom fälten ökade signifikant jämfört med RT 

(Vermuelen & Mosquera, 2009). Braunack och McGarry (2006) observerade att försämrad 

vatteninfiltration på packade fält dessutom ledde till ökade emissioner av NH3.  

 

Efter att man under en femårsperiod i Queensland, Australien medvetet använt sig av metoder 

kända för att orsaka markpackning och sedan börjat odla jorden utan markbearbetning 
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observerades att effekterna av markpackning kan kvarstå i upp till fem år efter avslutad 

markpackning (Radford, Yule, McGarry et al., 2007). Efter fem år var motståndet i den 

tidigare packade jorden fortfarande högre och AWC lägre vid en jämförelse med fält som inte 

utsatts för markpackning. I studien identiferas CTF som en lösning på markpackningen men 

den försämrade jordstrukturen kombinerat med låg förekomst av daggmask i jorden kräver 

först markbearbetning. Plöjning, djupluckring eller sådd av grödor föreslås för att åtgärda 

markapackningen och luckra jordar som packats hårt över tid innan CTF införs (Radford et 

al., 2007). 

 

Mellan 1998 och 2005 jämfördes i norra Kina CTF helt utan och med begränsad, ytlig 

markbearbetning med RT och normal markbearbetning (Qingjee, Hao, Hongwen et al., 2009). 

CTF-metoderna visade sig även här minska volymvikten i jordens övre lager signifikant 

samtidigt som AWC ökade med cirka 9 % ned till 150 centimeters djup jämfört med RT och 

normal markbearbetning. Samma behandling gav liknande resultat i en annan studie i samma 

område (Chen, 2013). CTF-metoderna ledde till bättre vatteninfiltration i marken och 

konstaterades höja AWC med 16,5 % jämfört med konventionell markberedning och RT. I 

båda studierna visade CTF helt utan markbearbetning ha bäst resultat på markförbättringen 

(Chen, 2013; Qingjee et al., 2009). I Australien observerades också att CTF och ingen 

markbearbetning är effektivast i flera fall då detta under 6 år minskade vattenavrinningen med 

47,2 % jämfört med RT medan CTF och normal markbearbetning endast minskade 

avrinningen med 36,6 % (Li, Tullberg & Freebairn, 2007). Även Souza et al. (2015) 

observerade tydliga förbättringar i markstruktur mellan CTF med begränsad markbearbetning 

och RT med konventionell markbearbetning. Jordens porositet var högre i odlingsfält där 

CTF-metoder använts än vid RT-behandling. Jordens volymvikt minskade också i studien 

något med CTF-metoderna. 

 

Li et al. (2007) fann även att vatteninfiltrationen i CTF-behandlade jordar ökade med 12 % 

jämfört med de som utsatts för RT medan AWC i jordens översta 50 cm ökade med 11,5 %. 

Den bättre infiltration och ökningen av makroporer i marken med CTF bidar till minskade 

utsläpp av växthusgaser och minskad urlakning av näringsämnen jämfört med RT (Soane & 

van Ouwerkerk, 1995). Soane och van Ouwerker (1995) menar att ökad mikrobiell aktivitet 

och effektivare näringsomvandling i jorden också bidrar till att minska näringsförlusterna. 
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Markpackning visade sig i en amerikansk studie över 8 år inte ha någon signifikant inverkan 

på koldioxidutsläpp (Reicosky, Reeves, Prior et al., 1999). Däremot visade studien att 

konventionell markbearbetning ger tre gånger högre koldioxidutsläpp och 1,6 gånger högre 

vattenavdunstning än minimal markbearbetning. Bevattning ledde snabbt till att 

koldioxidutsläppen ökade vid alla markbehandlingar vilket tyder på att torra förhållanden 

motverkar koldioxidutsläppen från fälten. Att framföra tunga maskiner endast när jorden är 

torr verkar inte heller bidra till markpackning i samma utsträckning som vid fuktiga 

förhållanden (Radford et al., 2007). Dock menar Ratford et al. (2007) att detta är 

svårgenomförbart då sådd, plöjning och skörd ofta behöver utföras då jorden är fuktig. Även 

andra studier har visat att markpackning under våta förhållanden påverkar markstrukturen mer 

än torra förhållanden genom att minska jordens porositet, luftgenomtränglighet och 

gasdiffusion (Ball & Ritchie, 1999). Li et al. (2007) konstaterar också att mängden nederbörd 

har effekt på markpackning; CTF förbättrade visserligen markförhållandena även i våta 

förhållanden med kraftiga nederbörd men förbättringarna var tydligare under torra 

markförhållanden. 

  

Vid en livscykelanalys av CTF över en säsong som utgick från två lantbruk i Danmark visade 

sig CTF baserat på skördevikt ha lägre miljöpåverkan än RT i alla undersökta kategorier 

(Gasso, Oudshoorn, Sorensen et al., 2014). Övergödning av vattendrag minskade 8-16 %, 

humantoxicitet 3-15 %, övergödning på land 29 %, klimatpåverkan 50 %, försurning 33 %, 

ekotoxicitet 11-138 % och landanvändning minskade 7 %. Den minskade påverkan berodde 

dels på högre skördar vilket gav en lägre påverkan per kg men också på att minskad 

markpackning ledde till sänkt fosforavrinning och minskade utsläpp av N2O och NH3.  

 

4.3.2 Användning av insatsmedel  

Jämförelser av bränsleförbrukningen mellan CTF-system och RT-system med små och 

medelstora jordbruksmaskiner och begränsad markbearbetning visar på signifikanta 

minskningar i bränsleförbrukning med CTF (Chen & Yang, 2015). Inbesparingarna berodde 

dels bero på att maskinerna utan motstånd lätt rullar fram i hårt packade körspår samt att 

motståndet vid markbearbetning i de luckra fältytorna emellan körspåren var litet. Jämfört 

med RT minskade CTF hjulmotståndet med 14,6 %, 13,3 % samt 13,3 % per fält vid 

bearbetning. Genom detta möjliggjordes med CTF en signifikant total minskning i 

bränsleförbrukning med 19,79 L/Ha (23,7 %) jämfört med RT (Chen & Yang, 2015). När 

CTF kombinerats med direktsådd har den sänkta energianvändningen visat sig kunna bli 28-
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34 % jämfört med RT och konventionell markbearbetning genom minskad överlappning och 

minskade insatser på fälten (McPhee Braunack, Garside et al., 1995).  

 

Effektivisering i överlappning vid insatser på fält och i svängningar vid vändtegar kan också 

leda till inbesparingar i bränsleförbrukning (Bochtis, Sørensen, Busato et al., 2010). Genom 

att optimera körspåren uppnådde Bochtis et al. (2015) en effektivisering av fälttrafiken vilket 

sänkte de årliga bränslekostnaderna på ett fält med 9 %. I Danmark har analyser vid 

införandet av CTF också visat att CTF leder till signifikanta bränslebesparingar genom både 

minskat hjulmotstånd och effektivisering av överlappningarna på fälten med hjälp av 

automatiska styrsystem samt GPS (Jensen, Jacobsen, Pedersen et al., 2012).  

 

Ogräskontroll och skadedjursbekämpning genom precisionsodling kan ytterligare minska 

användningen av insatsmedel genom effektivisering (Jensen et al., 2012). Även Gasso et al. 

(2014) och Kroulík, et al. (2011) observerade att precisionsstyrning i fasta körspår ledde till 

minskad överlappning och därmed effektiviserad spridning av insatsmedel på fälten. Att 

mängden tillsatt kväve minskades med 20 % respektive 30 % för vinterkorn och vårkorn samt 

raps jämfört med RT när CTF infördes och skördarna ändå bibehölls på samma nivå som 

innan understryker möjligheterna att också minska gödseltillförseln med CTF (Dickson & 

Ritchie, 1996). Samma studie visade på en möjlig minskning av tillsatt kväve med 15 % vid 

potatisodling utan att skördarna påverkades. Minskad urlakning och avrinning av 

näringsämnen med CTF jämfört med RT tillsammans med förbättrad rotutveckling i den 

luckra jorden kan dessutom ge ett effektivare upptag av näringsämnen och på så vis minska 

mängden tillsatt näring som krävs i CTF-system (Soane & van Ouwerker, 1995). 

 

4.3.3 Skördenivåer 

När lönsamhet med CTF utvärderades i Australien visade sig metodens ekonomiskt mest 

värdefulla egenskaper vara att den förbättrar skördarna (Kingwell & Fuchsbichler, 2011). 

Jämfört med packade jordar brukade med RT och konventionella metoder i området 

konstaterar Kingwell och Fuchsbichler (2011) att CTF förbättrar det ekonomiska resultatet 

med hela 50 % genom inbesparingar av insatsmedel men framförallt genom ökade skördar. 

Även Chen et al. (2015) konstaterar att omställningen till CTF inte bara förbättrar 

markförhållanden och effektiviserar förbrukningen av bränsle och insatsmedel utan också 

bidrar till förhöjda skördar. Trots att de fasta körspåren upptog 30 % av fälten ökade den 

totala årliga skörden från CTF-behandlade fält jämfört med RT-fält då minskade veteskördar 
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kompenserades av ökade majsskördar (Chen et al., 2015). Även SCTF kan räcka för att öka 

skördar då man i Nederländerna observerade signifikanta ökningar vid ekologisk odling av 

gröna ärter, spenat och planterad lök (Vermuelen & Mosquera, 2009). Även Gasso et al. 

(2014) konstaterar i sin livscykelanalys att CTF i Danmark ger högre skördar än RT. 

 

Vid Souza et al.:s. (2015) undersökning av rottorrmassan för sockerbetor som odlats under 

RT-förhållanden i Nya Zeeland visade den sig 44 % lägre jämfört med sockerbetor odlade 

under CTF vilket tyder på att sockerbetornas tillväxt och skörd gynnas av de förbättrade 

markförhållanden CTF i studien gav upphov till. Chen (2013) observerade i sin tur att 

vinterveteskördar i Kina ökade med 12,6 % i CTF-system jämfört med RT-system som en 

följd av förbättrade markförhållanden. Förhöjt AWC ledde till att spannmålsskördarna i Li et 

al.:s. (2007) studie ökade med 337 kg per hektar vilket motsvarade 9,4 % jämfört med 

motsvarande skördar på RT-behandlade fält. Även Jensen et al. (2012) konstaterar att 

införandet av CTF leder till ökade skördar. Det tar dock tid innan omställning till systemet 

börjar ge maximal skörd och CTF bör därför implementeras permanent och över tid för att 

maximera skördeökningarna men också inbesparingarna av insatsmedel (Jensen et al., 2012). 

 

Markpackning under våta förhållanden har visat sig påverka skördarna av vinterkorn genom 

att begränsa tillväxten (Ball & Ritchie, 1999). Markpackning av jordens övre 15 cm 

påverkade i studien tillväxten mest då luckring av det översta jordlagret precis efter tung 

markpackning till stor del förbättrade tillväxtmöjligheten. Qingjee et al.:s. (2009) jämförelse 

över 7 år mellan CTF helt utan markbearbetning, med viss markbearbetning samt RT med 

markbearbetning visade att medelvärdet för skördarna per system var 3,25 och 3,27 ton per 

hektar för CTF-metoderna och 3,05 ton per hektar vid RT. Skördeökningen med CTF-

metoderna var i studien över hela året totalt 6,9 % jämfört med RT och konventionell 

markbearbetning. Ökningen var också här större under torra år och ökningens medelvärde 

drogs ned av att ökningen minskade under säsonger med rikliga nederbörd. CTF helt utan 

markbearbetning gav i studien genomgående bäst resultat på såväl skörd som 

markförhållanden (Qingjee et al., 2009).  

 

4.4 Intervjuresultat 

På Gårdstånga Nygård i Flyinge, Skåne har man de senaste fem åren bedrivit ett lantbruk 

nästan helt utan markbearbetning och med en varierad växtföljd, artrika mellangrödor och 



33 
 

ständigt bevuxen mark (Krav, 2016). Odlingen på 260 av gårdens 900 hektar åkermark är 

sedan 2015 även kravcertifierad (Krav, 2016). Sedan 2006 är Josef Appell driftledare på 

gården och den som tagit initiativ till omställningen av lantbruket. Resultat som redovisas 

bygger på en mailintervju utförd 14 maj 2016 med Josef Appell och har kompletterats med 

tillgängliga artiklar kring gårdens verksamhet.   

 

2010 ställde man även om till CTF eftersom man ville åtgärda markapackningen, effektivisera 

växtodlingen och minska bränsleåtgången (Appell, personlig kommunikation, 14 maj 2016). 

Appell uppger att körspåren de använder är permanenta och ligger fast från år till år men att 

man tillåter sig att kompromissa med sådana grödor som de inte anser tekniskt möjligt att odla 

med CTF. Körspårsbredden som används på Gårdstånga Nygård är 2500 mm CC och 

maskinbredden är nio meter (Appell, personlig kommunikation, 14 maj 2016). Detta anser 

man optimalt sett till kapacitet och maskinkostnad (Lantmannen, 2016). Den bredden och hjul 

på tröskan har gjort att den trafikerade fältytan på Gårdstånga Nygård sjunkit till 25 %. 

Genom att nyligen byta till en 30 fots tröska med band istället för hjul har man sänkt den 

trafikerade ytan ytterligare till 16 % (Lantmannen, 2016).  

 

Den begränsade markbearbetning de utför är halmharvning men viss grundkultivering 

förekommer också och för raps och betor utför man strip tillage (Appell, personlig 

kommunikation, 14 maj 2016). Vid strip tillage bearbetas bara cirka 10 % av jorden, främst 

såbillarna (Lantmannen, 2016). Huvudmaskin är en specialkultivator med två eller fyra pinnar 

som luckrar spåren till ca 20 cm djup som används vid behov (Appell, personlig 

kommunikation, 14 maj 2016). Apell uppger att de använder sig av GPS med RTK-signal när 

de framför maskinen i sina fasta körspår. GPS-utrustningen var också det han uppger att i 

Gårdstånga nygårds fall utgjorde den största kostnaden vid omställningen till CTF. Att 

körspåren vid CTF blir något djupare och mer packad än övriga fältytan är den negativa 

aspekten Appell nämner med CTF medan anpassningen till och begränsningen av 

spårvidderna tillsammans med att passa in även specialgrödor är den största praktiska 

utmaningen.  

 

CTF har lett till att man kan praktisera direktsådd vilket kombinerat lett till att man kunnat 

halvera dieselförbrukningen jämfört med tidigare till ca 40 l per hektar (Appell, personlig 

kommunikation, 14 maj 2016). Skördemässigt säger Appell att spannmålsskördarna överlag 

ökar ännu, med viss variation. De utvärderingar av markstruktur som genomförts sedan 
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omställningen till CTF är visuella sådana baserat på jämförelser med hur det såg tidigare 

(Appell, muntlig kommunikation, 14 maj 2016). Sedan omställningen till CTF har man 

observerat flertalet förbättringar såsom bättre naturlig jordstruktur, bättre vatteninfiltration 

och mer mask och mikroliv i jorden. Detta har lett till att det blivit lättare att etablera en jämn 

gröda över hela fälten (Appell, muntlig kommunikation, 14 maj 2016). Sammantaget menar 

Appell att de ekonomiska vinsterna med omställningen till CTF är många men främst är det 

lägre kostnader för maskiner, diesel och arbetskostnader men även skördeökningar som varit 

avgörande. Appell uppskattar att det på Gårdstånga Nygård tagit mellan två och tre år att tjäna 

in de investeringar man gjorde på GPS-teknik och maskinmodifiering vid omställningen till 

CTF. 

 

Gällande tillgänglig rådgivning för lantbrukare på CTF tycker Appell att den teoretiska 

rådgivningen finns men att ytterst få har praktisk erfarenhet vilket är den typ av rådgivning 

som verkligen skulle behövas. Däremot finns viss spontan kontakt med andra CTF-

praktiserande lantbrukare vilket kan ge ett visst kunskapsutbyte (Appell, muntlig 

kommunikation, 14 maj 2016). De enda kantzonerna som brukas på Gårdstånga Nygård är de 

lagpliktiga längs vattendrag (Appell, muntlig kommunikation, 14 maj 2016). 

 

 

5. Diskussion 

 

5.1 Resultatdiskussion 

 

5.1.1 Praktiska implementering 

De praktiska möjligheterna i att sammanföra odlingsmetoderna CTF, alléodling och 

permanenta kantzoner i ett gemensamt system bör vara stora. Genom att göra detta korrekt 

kan man potentiellt maximera de ekosystemtjänster teknikerna var för sig erbjuder och 

samtidigt möjliggöra betydande inbesparingar av insatsmedel som bränsle och 

bekämpningsmedel med bibehållet hög produktivitet och minskad klimatpåverkan. Även om 

resultaten från denna litteraturstudie ger en tydlig bild av flera för lantbruket och klimatet 

positiva effekter som kan förväntas med odlingsmetoderna bör man ta i beaktande att lokala 

klimat-, väder- och markförhållanden kan vara avgörande för hur stora effekter etablering kan 

leda till på specifika platser. Två olika studier (Lamerre et al., 2015; Böhm et al., 2014) visar 
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exempelvis att trädalléer bör arrangeras i nord-sydlig riktning för att både optimera vindskydd 

och ljustillgång för fältgrödor. Vid etablering av alléodling på annan plats är det viktigt att 

känna till lokala vindförhållanden för att på ett effektivt vis kunna ta del av trädalléernas alla 

positiva effekter. 

 

Det finns flertalet andra praktiska aspekter som bör tas i beaktande vid design av 

odlingsmetoderna för sig och i ett integrerat odlingssystem. För att undvika att fältskördar 

påverkas negativt genom konkurrens från trädalléer bör avståndet mellan alléerna inte vara för 

kort och fältytorna inte bli för smala. Det mest lämpliga avståndet mellan alléerna verkar dock 

variera beroende på typ av fältgröda. Exempelvis fann Gamble et al. (2014) att vall inte 

påverkas av att odlas i smala fältytor på 15,2 meter medan Stamps et al. (2009) och McGraw 

et al. (2008)  båda fann att blålusernskördar jämfört med monokulturer påverkas negativt i 

12,2 meter breda fältytor men inte i dubbla fältytor på 24,4 meter. Lokala väderförhållanden 

och jordstrukturer skulle dock likaväl som konkurrens kunna vara orsak till 

skördeskillnaderna mellan områdena trots att liknande avstånd och grödor används och bör tas 

i beaktande vid val av grödor för ett integrerat odlingssystem.  

 

Maskinbredden som CTF bygger på bör vid integrering anpassas för att korrelera med 

avståndet mellan trädalléerna och fältytornas bredd. Seiter et al. (1999) påpekar därtill att 

fältytorna i alléodlingar dessutom bör vara så pass breda att framförningen av maskiner inte 

begränsas. Lämplig maskinbredd kan troligen variera beroende på förutsättningar inom 

enskilda system. Maskinbredden och körspåren bör dock vara så nära delbara med fältytornas 

bredd som möjligt för att minska överlappning vilket är en förutsättning för att minimera 

markpackningen och effektivisera bränsleförbrukning samt besprutning. Josef Appell 

(Personlig kommunikation, 14 maj 2016) menar att nio meter är en för dem lämplig 

maskinbredd. Exempelvis 8 meter, vilket flera av de granskade studierna använt, vore dock att 

föredra för att vara kompatibelt med de 24,4 meter Stamps et al. (2009) och McGraw et al. 

(2008) påvisat tillräckligt för att eliminera resurskonkurrens mellan fältytor och trädalléer. 

Införandet av av diken eller nedgrävda barriärer i exempelvis plast mellan trädalléer och 

fältgrödor kan visserligen effektivt eliminera konkurrens om resurser under mark (Gillespie et 

al., 2000b, c; Miller & Pallardy, 2001; Wanvestraut et al., 2004) och det är möjligt att ett 

sådant införande skulle möjliggöra för smalare fältytor så länge inte den skuggning av 

fältgrödorna vissa studier observerat (Miller & Pallardy, 2001; Cubbage et al., 2012) uppstår 

och framförandet av maskiner försvåras.  
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Då CTF bidrar till att luckra jorden och minska markpackningen (Josef Appell, personlig 

kommunikation, 14 maj 2016; Braunack & McGarry, 2006; McHugh et al., 2009; Vermuelen 

& Mosquera, 2009 etc.) skulle detta potentiellt kunna leda till att trädrötternas observerade 

spridning (Gillespie et al., 2000c) ut i fältytorna ökar ytterligare i ett integrerat odlingssystem 

och påverkar fältgrödorna negativt. Införandet av nedgrävda rotbarriärer mot fältytorna skulle 

även kunna eliminera denna möjliga konkurrenssituation. En bättre lösning skulle dock 

troligen vara att införa en buffertzon liknande den Gamble et al. provat mellan trädalléer och 

fältytor för att motverka konkurrensen. Detta eftersom nedgrävda rotbarriärer skulle vara både 

kostsamt och arbetskrävande. Buffertzoner mot fältytorna skulle vara ett billigare alternativ 

som dessutom skulle kunna designas och brukas som kantzoner och utgöra korridorer genom 

fältytorna och ytterligare förbättra de ekosystemtjänster dessa erbjuder. Det är också möjligt 

att den minskade markpackningen och den luckra jorden CTF skapar skulle kunna leda till 

ökad förekomst av sork och andra skadedjur i marken, vilket skulle kunna ha negativ inverkan 

på fältgrödan. Forskning på detta vore önskvärt. 

 

För att maximera de ekosystemtjänster kantzoner kan erbjuda i ett integrerat odlingssystem 

bör de vara permanenta och obesprutade (de Snoo, 1999) och helst sås in med blandade 

blommande perenner med spridd blomning över hela säsongen tillsammans med gräs. På detta 

vis gynnas pollinerande insekter (Carvell et al., 2004; Bäckman & Tiainen, 2002; Kells et al., 

2001) och naturliga skadedjursbekämpare (Bianchi & Wäckers, 2008; Canters & Tamis, 

1999; Marshall & Arnold, 1995; Thomas et al., 1994) samtidigt som annuella och bienna 

ogräs missgynnas (De Cauwer et al., 2008). En årlig slåtter av de permanenta kantzonerna bör 

också övervägas då detta ytterligare verkar motverka ogräs (Carvell et al., 2004; De Cauwer 

et al., 2008). Kantzonerna skulle i ett integrerat odlingssystem med CTF också kunna fungera 

som vändtegar för jordbruksmaskiner. Vidare forskning bör dock undersöka i vilken mån 

markpackning av kantzonerna har negativ effekt på de ekosystemtjänster de erbjuder. 

 

Att permanenta kantzoner enligt flera studier dessutom utgör övervintringshabitat för 

gynnsamma skadedjursbekämpare (Canters & Tamis, 1999; Thomas et al., 1994; Thomas & 

Marshall, 1999) gör dock att slåtter under tidig säsong kan störa detta och därmed den tidiga 

säsongens naturliga skadedjursbekämpning. För att bibehålla habitaten för naturliga 

skadedjursbekämpare och samtidigt se till att blommande växter för pollinerande insekter 

finns tillgängliga hela säsongen bör slåtter av kantzonerna ske sent på säsongen. Alternativt 
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kan slåtter ske på ett sådant vis att det under hela odlingssäsongen finns tillgång till både 

slagna och icke slagna kantzoner vilket skapar större variation i jordbrukslandskapet och bör 

gynna den biologiska mångfalden. Perkins et al. (2002) konstaterar dessutom att detta gynnar 

förekomsten av fåglar i odlingslandskapet.  

 

De flesta studier på alléodling i tempererat klimat innefattar träd vars avkastning är i form av 

biomassa. För att undvika att träden blir för höga eller får för stor krona och skuggar 

fältgrödorna bör de i sådana fall beskäras eller skördas innan träden blir för stora. Att flera 

träd planterade i bredd inom samma allé leder till att inre trädrader främst växer på höjden och 

ger minskad biomassa (Lamerre et al., 2015) antyder att ett fåtal eller inga träd alls i bredd per 

allé vore att föredra vid implementering för att effektivisera produktion av biomassa och 

minska skuggeffekten. Däremot uppger Lamerre et al. (2015) att trädalléernas funktion som 

vindskydd och erosionskontroll kan gå förlorad om alléerna blir för smala och träden för låga 

men studien nämner inga mått för detta och det är rimligt att anta att lokala väderförhållanden 

är avgörande här. Att istället plantera täta lågväxande buskar eller träd tätt intill varandra 

skulle troligen under normala svenska vindförhållanden fortfarande utgöra ett tillräckligt 

vind- och erosionsskydd och samtidigt eliminera skuggrisken. 

I ett sådant system vore det troligen effektivare med bärbuskar eller fruktträd än 

biomassaproducerande träd i alléerna. Forskning på alléodlingar med bärbuskar eller fruktträd 

i tempererat klimat är begränsad men studier (Stamps et al., 2009) på nötträd visar att 

avkastningen inte påverkas negativt av konkurrens från intilliggande fältytor. Införandet av 

rotbarriärer har dock visat sig ha negativ inverkan vid produktionen av biomassa i trädalléer 

(Miller & Pallardy, 2001; Gillespie et al. 2000b) och skulle potentiellt kunna påverka 

avkastningen av nötter, bär, och frukt också. Uppgifter på hur rotbarriärer kan inverka på 

sådan avkastning inom alléodlingar i tempererat klimat vore därför önskvärt. Detta styrker 

annars ytterligare att en buffertzon brukad som kantzoner är lämpligare än nedgrävda 

rotbarriärer eller diken då detta troligen inte skulle begränsa alléernas tillgång på vatten eller 

näring på samma vis. 

Även om vissa studier visat att 9,5 meter höga träd (Stamps et al., 2009; McGraw et al., 2008) 

kan ge upphov till möjlig skuggning har höjder uppemot 8 meter inte alls (Gillespie et al., 

2000b;) eller endast delvis (Miller & Pallardy, 2001) sänkt skördarna i fältytorna i andra 

studier. Lågväxande bärbuskar och fruktträd bör därför ha minimal skuggeffekt på de 
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föreslagna 24,4 meter breda fältytorna och troligen även på smalare fältytor än så. Därför 

borde exempelvis vinbärsbuskar tillsammans med lågväxande äppel- eller plommonträd 

kunna utgöra lämpliga alternativ till högre nötträd och virkes- samt energiskog i trädalléerna. 

Dessa skulle knappast ge upphov till konkurrens men erbjuda god avkastning och visst vind- 

och erosionsskydd.  

 

CTF bör vid integrering ske med hjälp av GPS, RTK-teknik och automatstyrning samt 

begränsad markbearbetning (Josef Appell, muntlig kommunikation, 16 maj 2016; Kroulík et 

al., 2011). Detta ökar de positiva effekterna på jordstrukturen (Chen, 2013; Qingjee et al., 

2009; Souza et al., 2015) och eliminerar helt överlappning med effektiviserad förbrukning av 

bränsle och bekämpningsmedel som följd. Detta skapar i sin tur möjligheter för direktsådd 

vilket möjliggör ännu större inbesparingar av bränsle (Josef Appell, personlig 

kommunikation, 14 maj 2016; McPhee et al., 1995) samt precisionsodling vilket effektiviserar 

besprutningen av fältytorna ytterligare (Jensen et al., 2012; Gasso et al., 2014; Kroulík, et al. 

2011). Att även alléodling har visat sig framgångsrikt i kombination med begränsad 

markbearbetning (Rhoades et al., 1997) styrker ytterligare att detta bör införas vid integrering 

av odlingssystemen. 

 

Tre meter breda kantzoner verkar räcka för att uppnå flera effekter och har exempelvis visat 

sig vara tillräckligt för att minimera spridningen av insatsmedel till intilliggande områden 

med hela 95 % (de Snoo, 1999). Samtidigt verkar bredden på kantzonerna inte kopplad till 

dess artdiversitet då tre meter breda kantzoner visat sig ha lika hög artdiversitet som dubbelt 

så breda kantzoner (De Snoo, 1999; Bäckman & Tiainen, 2002). Införandet av bredare 

kantzoner än tre meter leder enligt Bäckman och Tiainen (2002) dock till att antalet 

pollinerande individer ökar vilket bör tas i beaktande om man vill gynna möjligheterna till 

denna ekosystemtjänst. 

 

Att Josef Appell (muntlig kommunikation, 14 maj 2016) påpekar att den praktiska 

rådgivningen gällande CTF är mycket bristfällig i Sverige bidrar troligen till att antalet 

lantbrukare som ställer om till odlingsmetoden är så pass få. Tydlig teoretisk rådgivning på 

fördelarna med omställningen till CTF kombinerat med praktisk rådgivning på hur systemet 

bör utformas och vilka maskinanpassningar som krävs vore ytterst önskvärt och nödvändigt 

för att fler lantbrukare ska kunna göra omställningen till CTF. Detsamma gäller även för 

alléodling i svenska förhållanden där den praktiska kunskapen verkar mycket begränsad. 
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Tillgången på kompetent och praktisk rådgivning på CTF och alléodling är troligen en 

förutsättning för att metoderna var för sig och tillsammans ska bli vanligt förekommande i 

Sverige. 

 

5.1.2 Förväntad ekologisk hållbarhet och skörd 

Wuczyński et al. (2011) kommer fram till att variation i landskapet med olika typer av 

permanenta kantzoner medför högst potential för ökad biologisk mångfald och utgör habitat 

för bland annat flest olika fågelarter. Den granskade litteraturen visar tydligt att kantzoner och 

alléodling var för sig har positiv effekt på biologisk mångfald men ett integrerat 

odlingssystem borde leda till ett ännu mer varierat jordbrukslandskap med goda möjligheter 

för än högre biologisk mångfald, både vad gäller flora, fåglar och insekter. Detta skulle också 

ge goda förutsättningar att maximera de gynnsamma ekosystemtjänster som litteraturen 

kopplat till metoderna. En sådan diversifiering av lantbruket bör dessutom bidra till att minska 

odlingssystemets känslighet för störningar. Den höga biologiska mångfalden och variationen i 

jordbrukslandskapet i ett integrerat odlingssystem ger upphov bör leda till en hög ekologisk 

resiliens.  

 

Att permanent införande av CTF på markpackade jordar över tid leder till successivt ökade 

skördar är tydligt utifrån den studerade litteraturen i detta arbete (Kingwell & Fuchsbichler, 

2011; Chen et al., 2015; Vermuelen & Mosquera, 2009; Gasso et al., 2014; Chen, 2013; Li et 

al., 2007; Qingjee et al., 2009; Jensen et al., 2012). Då konkurrens mellan trädalléer och 

fältgrödor undviks genom de lösningar som diskuterats förefaller inte skördarna inom 

alléodling sjunka jämfört med monokulturer av samma grödor på motsvarande fältyta. 

Däremot leder avsättandet av fältyta för etablering av trädalléer, kantzoner och hårt packade 

körspår till att fältskördarna trots allt minskar i ett integrerat odlingssystem. Avkastning från 

trädalléerna bör dock potentiellt kunna kompensera denna skördeförlust även om forskning på 

området är bristfällig i tempererat klimat.  

 

Oavsett bör det finnas ett värde i att inkomsterna diversifieras och odlingssystemets 

ekonomiska resiliens, precis som dess ekologiska, ökar. Detta gör lantbrukare mindre 

beroende av en enda gröda genom att låga skördar från fältgrödor under vissa säsonger kan 

kompenseras av högre skördar från trädalléerna. Att etablering av kantzoner minskar andelen 

fältyta som ger skörd skulle möjligen också kunna kompenseras genom att vall sås in i 

kantzonerna. Detta skulle vid rekommenderad slåtter ge viss avkastning även från 
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kantzonerna och kompensera för förlorad skörd från fältytorna samt ytterligare diversifiera 

inkomsterna. Vall bör dock skördas även tidigt på säsongen för att uppnå effektivitet vilket 

skulle kunna ha negativ effekt på ekosystemtjänsterna kantzoner erbjuder. Forskning på i 

vilken utsträckning den förlorade fältytan i ett integrerat odlingssystem kan kompenseras av 

de ökade skördarna effekterna av CTF erbjuder tillsammans med skördediversiteten i form av 

avkastning från trädalléer och eventuell vallodling i kantzonerna vore önskvärt för att helt 

utreda produktiviteten i ett integrerat odlingssystem. 

 

Att CTF genom minskad överlappning skapar förutsättningar för precisionsodling möjliggör 

för effektiviserad besprutning och inbesparingar av bekämpningsmedel. Att både alléodling 

och permanenta kantzoner med insådda blommande perenner och gräs ökar förekomsten av 

naturliga skadedjursbekämpare bör dessutom skapa förutsättningar för ytterligare minskningar 

i användandet av bekämpningsmedel mot skadedjur i ett integrerat odlingssystem. Att perenna 

kantzonerna också verkar missgynna annuella och bienna ogräs kan potentiellt skapa 

förutsättningar också för att minska besprutningen av ogräs. Sammantaget bör alltså ett 

integrerat odlingssystem kunna leda till betydande inbesparingar i användandet 

bekämpningsmedel vilket gynnar både naturlig flora och fauna och lantbrukares ekonomi.  

 

Att CTF ger minskad överlappning och minskat behov av markbearbetning effektiviserar 

bränsleförbrukningen (Chen & Yang, 2015). Samtidigt visar litteraturen att metoden med 

tiden minskar markpackningen vilket effektiviserar näringsomvandlingen och -upptaget, 

minskar näringsurlakningen och avrinningen (Vermuelen & Mosquera, 2009; Soane & van 

Ouwerkerk, 1995; Gasso et al., 2014) och bör leda till minskat behov av konstgödsel. Även 

Josef Appel bekräftar detta (muntlig kommunikation, 14 maj 2016) genom observationer av 

bättre jordstruktur och vatteninfiltration vilket ökar maskförekomsten som i sin tur förbättrar 

näringsomvandlingen. Samtidigt har CTF visat sig leda till minskade emissioner av 

växthusgaser från fältytorna (Vermuelen & Mosquera 2009; Braunack McGarry, 2006; Soane 

& van Ouwerkerk, 1995; Gasso et al., 2014) medan kantzonerna motverkar spridningen till 

närliggande områden (Marrs, Williams, Frost et al., 1989; de Snoo, 1999). I ett integrerat 

odlingssystem bör åldrande alléodlingars ökade mullhalt (Rhoades et al., 1997) genom 

komposttäckning tillsammans med en mer komplex mikro- och makrofaunan med 

effektiviserad näringsomvandling (Gillespie et al., 2000c) över tid kunna leda till att behovet 

av tillsatt näring minskar ytterligare. Detta skapar dels möjlighet för ekonomiska 

inbesparingar för lantbrukarna. Men det skapar sammantaget också goda förutsättningar för 
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att ett integrerat, moget och komplext odlingssystem över tid kan sänka lantbrukets 

klimatpåverkan genom minskade utsläpp och effektiviserad användning av fossila bränslen.    

 

5.2 Metoddiskussion 

Även om små avvikelser från den ursprungliga projektplanen gjorts har arbetet i stora drag 

fortgått enligt projektplanens ursprungliga utformning. Arbetet har dock utförts under en 

begränsad tid och mer tid hade möjliggjort för ett större detaljutrymme. Ett bredare 

intervjuunderlag hade också varit önskvärt för att möjliggöra starkare kopplingar till 

underlaget från litteraturstudien. Att endast en intervju innefattades i studien beror delvis på 

att antalet lantbrukare med erfarenhet av CTF är begränsad i Sverige men också på att kontakt 

med potentiella informanter togs relativt sent under arbetet och en informant inte hann skicka 

in sina svar i tid för att innefattas i studien. Meningen från början var också att intervjuerna 

med lantbrukare skulle utföras på plats vilket skulle möjliggjort för en så kallad 

semistrukturerad intervju där man endast utgår från en intervjuguide baserad på utvalda teman 

som vill belysas (Bryman, 2011, s. 415). Detta hade möjliggjort ett friare samtal med 

möjlighet att ställa relevanta följdfrågor och troligen gett ett bredare intervjuunderlag än 

mailintervjuerna.    

 

 

6. Slutsatser 

Det finns goda förutsättningar för att CTF, alléodling och permanenta kantzoner kan 

integreras i ett gemensamt odlingssystem. Fältytornas bredd mellan alléerna bör dock 

designas så att konkurrens om resurser mellan trädalléer och fältgrödor minimeras samtidigt 

som de är kompatibla med de fasta körspåren CTF kräver. Lågväxande träd eller buskar i 

alléerna borde eliminera skuggeffekterna medan högre träd bör beskäras eller skördas 

regelbundet. Buffertzoner brukade som kantzoner mellan trädalléer och fältgrödor bör 

övervägas för att också minimera konkurrens under mark och samtidigt utgöra korridorer 

genom fältytorna för gynnsam fauna och ekosystemtjänsterna de erbjuder. De positiva 

effekterna med metoderna ökar med tiden och det tar troligen flera år innan integreringen av 

odlingssystem ger maximala effekter. 

 

CTF förbättrar jordstrukturen i marken och ökar skördarna vilket tillsammans med avkastning 

från trädalléer och eventuell vallodling i kantzoner bör kunna kompensera för den förlorade 
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fältytan etablering av fasta körspår, trädalléer och kantzoner ger upphov till i ett integrerat 

odlingssystem. Detta leder dessutom till diversifierade inkomster och ökar systemets 

ekonomiska resiliens. Samtidigt leder permanenta obesprutade kantzoner med blommande 

perenner och gräs samt trädalléer till variation i jordbrukslandskapet vilket gynnar biologisk 

mångfald och ökar möjligheterna för ekosystemtjänster. Detta ökar också systemets 

ekologiska resiliens och bör tillsammans med att CTF möjliggör för precisionsodling leda till 

minskad besprutning. 

 

Dessutom möjliggör CTF för minskad överlappning och markbearbetning vilket effektiviserar 

bränsleförbrukningen. Detta kombinerat med förbättrat näringsupptag och minskade 

emissioner av växthusgaser minskar odlingssystemets bidrag till den globala uppvärmningen. 

Sammantaget är slutsatsen att CTF, alléodling och permanenta kantzoner i ett integrerat 

odlingssystem med tiden skapar goda förutsättningar för ett långsiktigt hållbart odlingssystem 

med bibehållet hög produktivitet. 

 

6.1 Vidare forskning och mål med arbetet 

Vidare forskning på hur CTF, alléodling och permanenta kantzoner i praktiken skulle fungera 

i ett integrerat odlingssystem vore önskvärt. Detta skulle delvis eller helt kunna bekräfta eller 

förkasta de slutsatser denna rapport presenterar. Att sökningar på två eller alla tre av 

odlingsmetoderna i kombination inte gav några artikelträffar i databasen Web of Science 

(2016-04-18) tyder på att denna litteraturstudie fyller en funktion. Målet med arbetet är det 

ska kunna utgöra ett vetenskapligt underlag för ett projekt där metoderna ska sammanföras 

och tillämpas praktiskt i ett integrerat odlingssystem med en självgående lastbärare som 

huvudmaskin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

7. Referenser 

 

7.1 Personlig källa 

J. Appell (Personlig kommunikation, 14 maj, 2016). 

 

7.2 Böcker 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

 

7.3 Elektroniska dokument 

Jordbruksverket (2005). Svenskt jordbruk i siffror 1800-2004, hämtad 2016-05-24 från: 

http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Annan%

20statistik/Statistikrapport/20056/20056.pdf 

Krav, 2016. Gårdstånga nygård vill längre än hållbarhet. Hämtad 2016-05-18 från: 

http://www.krav.se/gardstanga-nygard-vill-langre-hallbarhet 

Lantmannen, 2012. Fasta körspår och direktsådd. Hämtad 2016-05-18 från:  

http://lantmannen.nu/2012/07/30/fasta-korspar-och-direktsadd8201/ 

 

7.4 Artiklar & rapporter 

Akbulut, S., Keten, A. & Stamps, W.T. 2003, "Effect of Alley Cropping on Crops and 

Arthropod Diversity in Duzce, Turkey", Journal of Agronomy and Crop Science, vol. 189, no. 

4, pp. 261-269. 

 

Arvidsson, J. 2001, "Subsoil compaction caused by heavy sugarbeet harvesters in southern 

Sweden", Soil & Tillage Research, vol. 60, no. 1, pp. 67-78. 

Ball, B.C. & Ritchie, R.M. 1999, "Soil and residue management effects on arable cropping 

conditions and nitrous oxide fluxes under controlled traffic in Scotland 1. Soil and crop 

responses", Soil and Tillage Research, vol. 52, no. 3-4, pp. 177-189. 

http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Annan%20statistik/Statistikrapport/20056/20056.pdf
http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Annan%20statistik/Statistikrapport/20056/20056.pdf
http://www.krav.se/gardstanga-nygard-vill-langre-hallbarhet
http://lantmannen.nu/2012/07/30/fasta-korspar-och-direktsadd8201/


44 
 

Bianchi, F.J.J.A. & Wäckers, F.L. 2008, "Effects of flower attractiveness and nectar 

availability in field margins on biological control by parasitoids", Biological Control, vol. 46, 

no. 3, pp. 400-408. 

Björklund, J., Helmfrid, H., (2010). Klimatsmart lantbruk - stor- eller småskaligt? 

Erfarenheter från ett deltagardrivet forskningsprojekt. Uppsala: Centrum för uthålligt 

lantbruk, SLU. 

Bochtis, D.D., Sørensen, C.G., Busato, P., Hameed, I.A., Rodias, E., Green, O. & Papadakis, 

G. 2010, "Tramline establishment in controlled traffic farming based on operational 

machinery cost", Biosystems Engineering, vol. 107, no. 3, pp. 221-231. 

Bochtis, D.D. & Vougioukas, S.G. 2008, "Minimising the non-working distance travelled by 

machines operating in a headland field pattern", Biosystems Engineering, vol. 101, no. 1, pp. 

1-12 

Braunack, M.V. & McGarry, D. 2006, "Traffic control and tillage strategies for harvesting 

and planting of sugarcane ( Saccharum officinarum) in Australia", Soil & Tillage 

Research, vol. 89, no. 1, pp. 86-102. 

Bäckman, J.C. & Tiainen, J. 2002, "Habitat quality of field margins in a Finnish farmland 

area for bumblebees (Hymenoptera: Bombus and Psithyrus)", Agriculture, Ecosystems and 

Environment, vol. 89, no. 1, pp. 53-68. 

Böhm, C., Kanzler, M. & Freese, D. 2014, "Wind speed reductions as influenced by woody 

hedgerows grown for biomass in short rotation alley cropping systems in 

Germany", Agroforestry Systems, vol. 88, no. 4, pp. 579-591. 

Canters, K. & Tamis, W. 1999, "Arthropods in grassy field margins in the Wieringermeer 

Scope, population development and possible consequences for farm practice",Landscape and 

Urban Planning, vol. 46, no. 1-3, pp. 63-69. 

Carvell, C., Meek, W.R., Pywell, R.F. & Nowakowski, M. 2004, "The response of foraging 

bumblebees to successional change in newly created arable field margins",Biological 

Conservation, vol. 118, no. 3, pp. 327-339. 



45 
 

Chen, H. 2013, "Traffic and Tillage Effects on Soil Water Conservation and Winter Wheat 

Yield in the Loess Plateau, China", Ecological Chemistry and Engineering, vol. 20, no. 3, pp. 

507. 

Chen, H. & Yang, Y. 2015, "Effect of controlled traffic system on machine fuel saving in 

annual two crops region in North China Plain", SOIL & TILLAGE RESEARCH, vol. 153, pp. 

137-144. 

Cubbage, F., Glenn, V., Paul Mueller, J., Robison, D., Myers, R., Luginbuhl, J. & Myers, R. 

2012, "Early tree growth, crop yields and estimated returns for an agroforestry trial in 

Goldsboro, North Carolina", Agroforestry Systems, vol. 86, no. 3, pp. 323-334. 

De Cauwer, B., Reheul, D., Nijs, I. & Milbau, A. 2008, "Management of newly established 

field margins on nutrient‐rich soil to reduce weed spread and seed rain into adjacent 

crops", Weed Research, vol. 48, no. 2, pp. 102-112. 

De Snoo, G.R. 1999, "Unsprayed field margins: effects on environment, biodiversity and 

agricultural practice",Landscape and Urban Planning, vol. 46, no. 1, pp. 151-160. 

Dickson, J.W. & Ritchie, R.M. 1996, "Zero and reduced ground pressure traffic systems in an 

arable rotation 2. Soil and crop responses", Soil & Tillage Research, vol. 38, no. 1, pp. 89-

113. 

Gamble, J.D., Johnson, G., Sheaffer, C.C., Current, D.A. & Wyse, D.L. 2014, "Establishment 

and early productivity of perennial biomass alley cropping systems in Minnesota, 

USA", Agroforestry Systems, vol. 88, no. 1, pp. 75-85. 

Gasso, V., Oudshoorn, F., Sorensen, C. & Pedersen, H. 2014, "An environmental life cycle 

assessment of controlled traffic farming", Journal Of Cleaner Production, vol. 73, pp. 175-

182. 

Gasso, V., Sorensen, C.A.G., Oudshoorn, F.W. & Green, O. 2013, "Controlled traffic 

farming: A review of the environmental impacts", European Journal of Agronomy, vol. 48, 

pp. 66. 

Gillespie, A.R., Jose, S., Mengel, D.B., Hoover, W.L., Pope, P.E., Seifert, J.R., Biehle, D.J., 

Stall, T. & Benjamin, T.J. 2000, "Defining competition vectors in a temperate alley cropping 



46 
 

system in the midwestern USA: 1. Production physiology", Agroforestry Systems, vol. 48, no. 

1, pp. 25-40. 

Jensen, H.G., Jacobsen, L., Pedersen, S.M. & Tavella, E. 2012, "Socioeconomic impact of 

widespread adoption of precision farming and controlled traffic systems in 

Denmark", Precision Agriculture, vol. 13, no. 6, pp. 661-677. 

Jordbruksverket, 2014. Åkrar, småbiotoper och gårdsmiljöer. Jönköping: Jordbruksverket. 

Jose, S., Gillespie, A.R., Seifert, J.R. & Biehle, D.J. 2000, "Defining competition vectors in a 

temperate alley cropping system in the midwestern USA: 2. Competition for 

water",Agroforestry Systems, vol. 48, no. 1, pp. 41-59. 

Jose, S., Gillespie, A.R., Seifert, J.R., Mengel, D.B. & Pope, P.E. 2000, "Defining 

competition vectors in a temperate alley cropping system in the midwestern USA: 3. 

Competition for nitrogen and litter decomposition dynamics", Agroforestry Systems, vol. 48, 

no. 1, pp. 61-77. 

Kells, A.R., Holland, J.M. & Goulson, D. 2001, "The Value of Uncropped Field Margins For 

Foraging Bumblebees",Journal of Insect Conservation, vol. 5, no. 4, pp. 283-291. 

Kingwell, R. & Fuchsbichler, A. 2011, "The whole-farm benefits of controlled traffic 

farming: An Australian appraisal", Agricultural Systems, vol. 104, no. 7, pp. 513-521. 

Koks, B.J., Kuiper, M.W., Snoo, d., G.R, Ruijven, v., J, Ottens, H.J., Cenin, L., Schaffers, 

A.P. & Berendse, F. 2013, "Field margins as foraging habitat for skylarks (Alauda arvensis) 

in the breeding season", Agriculture, Ecosystems and Environment, vol. 170, pp. 10-15. 

Kroulík, M., Kvíz, Z., Kumhála, F., Hůla, J. & Loch, T. 2011, "Procedures of soil farming 

allowing reduction of compaction", Precision Agriculture, vol. 12, no. 3, pp. 317-333. 

Lamerre, J., Schwarz, K., Langhof, M., von Wühlisch, G. & Greef, J. 2015, "Productivity of 

poplar short rotation coppice in an alley-cropping agroforestry system", Agroforestry 

Systems, vol. 89, no. 5, pp. 933-942. 

Li, Y.X., Tullberg, J.N. & Freebairn, D.M. 2007, "Wheel traffic and tillage effects on runoff 

and crop yield", Soil & Tillage Research, vol. 97, no. 2, pp. 282-292. 



47 
 

Mander, Ü., Kuusemets, V., Lõhmus, K. & Mauring, T. 1997, "Efficiency and dimensioning 

of riparian buffer zones in agricultural catchments", Ecological Engineering, vol. 8, no. 4, pp. 

299-324. 

Marrs, R.H., Williams, C.T., Frost, A.J. & Plant, R.A. 1989, "Assessment of the effects of 

herbicide spray drift on a range of plant species of conservation interest",Environmental 

pollution (Barking, Essex : 1987), vol. 59, no. 1, pp. 71. 

Marshall, E.J.P. & Arnold, G.M. 1995, "Factors affecting field weed and field margin flora on 

a farm in Essex, UK",Landscape and Urban Planning, vol. 31, no. 1-3, pp. 205-216. 

McGraw, R.L., Stamps, W.T., Houx, J.H. & Linit, M.J. 2008, "Yield, maturation, and forage 

quality of alfalfa in a black walnut alley-cropping practice", Agroforestry Systems, vol. 74, no. 

2, pp. 155-161. 

McHugh, A.D., Tullberg, J.N. & Freebairn, D.M. 2009, "Controlled traffic farming restores 

soil structure", Soil & Tillage Research, vol. 104, no. 1, pp. 164-172. 

McPhee, J.E., Braunack, M.V., Garside, A.L., Reid, D.J. & Hilton, D.J. 1995, "Controlled 

Traffic for Irrigated Double Cropping in a Semi-arid Tropical Environment: Part 2, Tillage 

Operations and Energy Use", Journal of Agricultural Engineering Research, vol. 60, no. 3, 

pp. 183-189. 

Miller, A.W. & Pallardy, S.G. 2001, "Resource competition across the crop-tree interface in a 

maize-silver maple temperate alley cropping stand in Missouri", Agroforestry Systems, vol. 

53, no. 3, pp. 247-259. 

Perkins, A.J., Whittingham, M.J., Morris, A.J. & Bradbury, R.B. 2002, "Use of field margins 

by foraging yellowhammers Emberiza citrinella", Agriculture, Ecosystems and 

Environment, vol. 93, no. 1, pp. 413-420. 

Qingjie, W., Hao, C., Hongwen, L., Wenying, L., Xiaoyan, W., McHugh, A.D., Jin, H. & 

Huanwen, G. 2009, "Controlled traffic farming with no tillage for improved fallow water 

storage and crop yield on the Chinese Loess Plateau", Soil & Tillage Research, vol. 104, no. 

1, pp. 192-197. 



48 
 

Quinkenstein, A., Wöllecke, J., Böhm, C., Grünewald, H., Freese, D., Schneider, B.U. & 

Hüttl, R.F. 2009, "Ecological benefits of the alley cropping agroforestry system in sensitive 

regions of Europe", Environmental Science and Policy, vol. 12, no. 8, pp. 1112-1121. 

Radford, B.J., Bridge, B.J., Davis, R.J., McGarry, D., Pillai, U.P., Rickman, J.F., Walsh, P.A. 

& Yule, D.F. 2000, "Changes in the properties of a Vertisol and responses of wheat after 

compaction with harvester traffic", Soil & Tillage Research, vol. 54, no. 3, pp. 155-170. 

Radford, B.J., Yule, D.F., McGarry, D. & Playford, C. 2007, "Amelioration of soil 

compaction can take 5 years on a Vertisol under no till in the semi-arid subtropics", Soil & 

Tillage Research, vol. 97, no. 2, pp. 249-255. 

Reicosky, D.C., Reeves, D.W., Prior, S.A., Runion, G.B., Rogers, H.H. & Raper, R.L. 1999, 

"Effects of residue management and controlled traffic on carbon dioxide and water loss", Soil 

& Tillage Research, vol. 52, no. 3, pp. 153-165. 

Rhoades, C.C., Nissen, T.M. & Kettler, J.S. 1997, "Soil nitrogen dynamics in alley cropping 

and no-till systems on ultisols of the Georgia Piedmont, USA", Agroforestry Systems, vol. 39, 

no. 1, pp. 31-44. 

Roarty, S. & Schmidt, O. 2013, "Permanent and new arable field margins support large 

earthworm communities but do not increase in-field populations", Agriculture, Ecosystems 

and Environment, vol. 170, pp. 45. 

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin III, F.S., Lambin, E., Lenton, 

T.M., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H.J., Nykvist, B., de Wit, C.A., Hughes, T., van 

der Leeuw, S., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P.K., Costanza, R., Svedin, U., Falkenmark, M., 

Karlberg, L., Corell, R.W., Fabry, V.J., Hansen, J., Walker, B., Liverman, D., Richardson, K., 

Crutzen, P., Foley, J., Teknik- och vetenskapshistoria (bytt namn 20120201), Filosofi och 

teknikhistoria, KTH & Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) 2009, "Planetary 

boundaries: Exploring the safe operating space for humanity", Ecology and Society, vol. 14, 

no. 2, pp. 32. 

Seiter, S., William, R.D. & Hibbs, D.E. 1999, "Crop yield and tree-leaf production in three 

planting patterns of temperate-zone alley cropping in Oregon, USA",Agroforestry 

Systems, vol. 46, no. 3, pp. 273-288. 



49 
 

Smith, H., Firbank, L.G. & Macdonald, D.W. 1999, "Uncropped edges of arable fields 

managed for biodiversity do not increase weed occurrence in adjacent crops",Biological 

Conservation, vol. 89, no. 1, pp. 107-111. 

Smith, J., Potts, S.G., Woodcock, B.A. & Eggleton, P. 2008, "Can Arable Field Margins Be 

Managed to Enhance Their Biodiversity, Conservation and Functional Value for Soil 

Macrofauna?", Journal of Applied Ecology, vol. 45, no. 1, pp. 269-278. 

Soane, B.D. & van Ouwerkerk, C. 1995, "Implications of soil compaction in crop production 

for the quality of the environment", Soil & Tillage Research, vol. 35, no. 1, pp. 5-22. 

Souza, G.S.d., Souza, Z.M.d., Cooper, M. & Tormena, C.A. 2015, "Controlled traffic and soil 

physical quality of an Oxisol under sugarcane cultivation", Scientia Agricola, vol. 72, no. 3, 

pp. 270-277. 

Stamps, W.T., McGraw, R.L., Godsey, L. & Woods, T.L. 2009, "The ecology and economics 

of insect pest management in nut tree alley cropping systems in the Midwestern United 

States", Agriculture, Ecosystems and Environment, vol. 131, no. 1, pp. 4-8.1. 

Svenska jordbruksverket. 2014, Åkrar, småbiotoper och gårdsmiljöer. Jönköping: 

Jordbruksverket. 

Thomas, C.F.G. & Marshall, E.J.P. 1999, "Arthropod abundance and diversity in differently 

vegetated margins of arable fields", Agriculture, Ecosystems and Environment,vol. 72, no. 2, 

pp. 131-144.  

Tschumi, M., Albrecht, M., Bärtschi, C., Collatz, J., Entling, M.H. & Jacot, K. 2016, 

"Perennial, species-rich wildflower strips enhance pest control and crop yield", Agriculture, 

Ecosystems and Environment, vol. 220, pp. 97-103. 

Tsonkova, P., Böhm, C., Quinkenstein, A. & Freese, D. 2012, "Ecological benefits provided 

by alley cropping systems for production of woody biomass in the temperate region: a 

review", Agroforestry Systems, vol. 85, no. 1, pp. 133-152. 

Tullberg, J.N., Yule, D.F. & McGarry, D. 2007, "Controlled traffic farming-From research to 

adoption in Australia",Soil & Tillage Research, vol. 97, no. 2, pp. 272-281. 



50 
 

Udawatta, R.P., Kremer, R.J., Nelson, K.A., Jose, S. & Bardhan, S. 2014, "Soil Quality of a 

Mature Alley Cropping Agroforestry System in Temperate North America",Communications 

in Soil Science and Plant Analysis, vol. 45, no. 19, pp. 2539-2551. 

Vermeulen, G.D. & Mosquera, J. 2009, "Soil, crop and emission responses to seasonal-

controlled traffic in organic vegetable farming on loam soil", Soil & Tillage Research,vol. 

102, no. 1, pp. 126-134 

Wanvestraut, R.H., Jose, S., Nair, P.K.R. & Brecke, B.J. 2004, "Competition for water in a 

pecan (Carya illinoensis K. Koch) – cotton (Gossypium hirsutum L.) alley cropping system in 

the southern United States", Agroforestry Systems, vol. 60, no. 2, pp. 167-179. 

Wuczyński, A., Kujawa, K., Dajdok, Z. & Grzesiak, W. 2011, "Species richness and 

composition of bird communities in various field margins of Poland",Agriculture, Ecosystems 

and Environment, vol. 141, no. 1, pp. 202-209. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



52 
 

  



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


