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Abstract 

This field study was done to get an understanding of how the agricultural method called 

“structural liming” might affect soil organisms in a negative way. Soil organisms are crucial as 

they perform biological processes that improve good soil structure. This is important as it 

enables sustainable food production, today, and in the future. Structural liming is used on clay 

soils to improve soil structure, enable higher yields and minimize phosphorus leakage from 

fields that can cause eutrophication. The knowledge about soil organisms and the effects of 

structural liming, is relevant for the understanding of how to improve soil health. In this study, 

soil samples were collected and earthworm populations were studied in two different fields that 

had been treated with structural lime 2014. The structural lime treatment had been done at two 

farms and in 12x20 m plots, where 0 tons, 4 tons, 8 tons or 16 tons had been used for each plot 

and replicated three times. This made it possible to compare the effects on soil organisms 

depending on lime treatment. Analyzes that can describe the soil conditions of the soil 

organisms, were done in the lab for all 24 soil samples collected from the two fields. Results of 

the soil respiration rate and microbial biomass showed a significant effect with the highest 

respiration at the treatment with 8 tons of lime. The earthworm populations did not differ due to 

the lime treatments. Knowledge about the effects on soil organisms caused by structural liming 

is lacking. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Jordens invånarantal ökar med rasande fart vilket också leder till ett ökat behov av mat. Detta 

har resulterat i ett intensivt jordbruk som bland annat kan orsaka skada på de livsviktiga 

organismerna som lever i marken. Organismer som lever i marken kan bland annat vara 

bakterier, svampar och även större organismer såsom daggmaskar. Tillsammans utför dessa 

viktiga funktioner i marken som är avgörande för allt som växer. Exempel på sådana funktioner 

är bildande av jordens aggregatstruktur, vattens genomsläpplighet, nedbrytning av organiskt 

material och kretslopp av näringsämnen i marken. Markorganismernas existens är därför i sin 

tur, livsavgörande för oss och vår matproduktion. Nyckeln till en god markhälsa är att värna om 

de naturliga processerna i marken, vilket är viktigt för att jordens resurser ska kunna nyttjas, inte 

bara av oss som lever här och nu, utan även av våra barn, barnbarn, och deras kommande 

generationer. På grund av detta är intresset stort för att undersöka dagens intensiva jordbruk och 

dess effekter på naturliga biologiska processer i marken. 

I denna studie har en välanvänd jordbruksmetod vid namn ”strukturkalkning” undersökts för att 

ta reda på om det finns eventuella negativa effekter som metoden orsakar på livet i marken. 

Strukturkalkning har historiskt sätt använts länge inom svenskt jordbruk och metoden utförs 

genom att kalken sprids på åkermarker med hög lerhalt, vilket leder till kemiska reaktioner i 

marken som kan förbättra jordstrukturen. Detta genom att lerpartiklar bildar aggregat vilket i sin 

tur gör jorden mer lättodlad. Denna studie har genomförts genom att jordprover har samlats in 

och sedan analyserats i labb från två olika fält som blivit strukturkalkade. De analyser som gjorts 

beskriver faktorer som påverkar organismerna i marken på de strukturkalkade fälten. Dessa är 

till exempel jordens vattenhållande förmåga, pH - värde och organiska halt. Förekomsten av 

daggmaskar på åkermarkerna har också studerats. Välkänt om daggmaskar är deras oerhört 

viktiga genomförande av funktioner i marken, vilket bland annat är bildandet av aggregat. 

Aggregaten bildas när maskarna rör sig upp och ner i jorden och dessa hålrum kan hålla vatten 

och näringsämnen i jorden, vilket är nödvändigt för att det som växer ska kunna växa.  

Resultatet av studien visade inget tydligt mönster för strukturkalkens påverkan på organismerna 

i marken. Då väldigt lite forskning har gjorts inom ämnet, är det fortsatt viktigt att studera 

jordbruksmetodens effekter på markorganismerna. Med tidigare kunskap om dagens intensiva 

jordbruk och dess olika jordbruksmetoders negativa påverkan, är det klart att de naturliga 

processerna från markorganismerna i marken måste främjas. Detta för att uppnå ett hållbart 

jordbruk för dagens - och för framtidens ständigt växande befolkning som leder till att behovet 

av mat ständigt ökar. 
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Inledning 

Användningen av olika jordförbättrande metoder är idag stor inom jordbruket. Detta för att 

uppnå en god markhälsa och maximal avkastning på våra jordbruksmarker (Stenberg et al., 

2000a). Ett exempel på en jordbruksmetod som används för att främja en högre skörd är pH-

kalkning. Genom att kalka jordbruksmark med kalciumkarbonat (CaCO3) som bland annat kan 

vara krossad kalksten eller dolomit, ökar pH-värdet i marken. Detta kan i sin tur främja tillväxten 

på åkermarker och leda till högre skördar (Rousk et al., 2010; Stenberg et al., 2000b). Ett annat 

exempel på en välanvänd kalkningsmetod inom jordbruket är strukturkalkning. Till skillnad från 

pH-kalkning används andra former av kalk vid strukturkalkning. Dessa är bränd kalk, även 

kallad kalciumoxid (CaO) eller släckt kalk, kalciumhydroxid (Ca(OH)2.) (Blomquist et al., 2018; 

Jordbruksverket, 2021). Metoden används genom att strukturkalken tillsätts jorden och blandas 

runt i det översta jordlagret. För att uppnå bästa möjliga effekt av strukturkalkningen önskas bra 

väderlek, låg markfuktighet och hög marktemperatur. Användningen av strukturkalk görs inte 

med jämna mellanrum utan förväntas ge långvariga positiva effekter på markstrukturen 

(Blomquist et al., 2018; Jordbruksverket, 2021).  

I Sverige odlas det främst på lerjordar, vilket generellt sätt är jordar med bra markstruktur som 

kan ge hög avkastning om de hanteras på rätt sätt. Ett problem med lerjordar är dock att 

jordstrukturproblem kan uppstå. Bildande av hårda ytskorpor är ett problem då detta stänger ute 

vatten och näringsämnen, som istället för att infiltrera jorden och främja tillväxten hos grödorna, 

rinner av med ytavrinning (Stenberg et al., 2000b). Dessa näringsämnen når till sist våra 

vattendrag och bidrar till övergödning (Jordbruksverket, 2021). Användningen av strukturkalk 

kan leda till positiva effekter som gör att jorden blir mer lättbearbetad och torkar upp snabbare 

(Blomquist et al., 2018; Jordbruksverket, 2021). För att motverka negativa jordstrukturproblem 

i lerjordar och möjliggöra en högre skörd, används idag strukturkalkning som jordbruksmetod. 

Historiskt sätt har kalkning används länge (sedan 1952) som metod för att förbättra lerjordar 

(Ballantine och Rossouw, 1972)   

För att på ett naturligt sätt uppnå en god markstruktur, är flertalet biologiska processer i marken 

avgörande (Dorioz et al., 1993; Gupta & Germida, 1988). Dessa processer utförs av olika 

markorganismer såsom svampar, bakterier, mykorrhiza och större macroorganismer, där 

daggmaskar är ett exempel på en tillhörande grupp.   Markorganismerna formar genom sina 

aktiviteter bland annat aggregat som skapar porösa jordar, vilket möjliggör infiltrering av vatten 

och näringsämnen som är livsavgörande för allt växande (Gormsen et al., 2004). Detta är som 

tidigare nämnt, även målet med strukturkalkning, att på kemisk väg skapa aggregat som 

möjliggör infiltrering av vatten och näringsämnen till grödorna. Tillförsel av reaktiv kalk till 
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jordarna förbättrar markstrukturen på kemisk väg, istället för att de biologiska naturliga 

processerna i marken främjas. Idag är strukturkalkning inte tillåtet på ekologiskt certifierade 

gårdar enligt EU (Länsstyrelsen, n.d.). 

 

Problemdefinition 

Strukturkalkning som jordbruksmetod framställs ofta som gynnsam både för människan och 

miljön. Detta då metoden anses kunna öka skörden och samtidigt minska läckage av 

näringsämnen till närliggande vattendrag och på så sätt minimera övergödning (Blomquist et al., 

2018; Jordbruksverket, 2021).  

Sätt ur ett annat perspektiv, med redan välkänd kunskap om markorganismer och kalkens 

frätande egenskaper, kan jordbruksmetoden tänkas leda till negativa effekter för organismerna i 

marken. Genom att på kemisk väg skapa en förbättrad markstruktur med användning av 

strukturkalk, kan markorganismer ta skada, vilket leder till att naturliga biologiska processer i 

marken kan hämmas (Mijangos et al 2006; Persson et al.  1996). Detta kan bland annat vara 

viktiga naturliga processer som att främja ett långsiktigt skapande av aggregat, vilket är önskvärt 

i leriga odlingsjordar (Gormsen et al., 2004; Stenberg et al., 2000a). Det finns och andra sidan 

studier som visar på att strukturkalkning inte har negativa effekter för vissa organismgrupper i 

marken som har studerats (Cole et al., 2005;Wal et al., 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figur 1. Bild på när strukturkalkning genomförs på Krageholm 2014. 

Foto: Jens Blomqvist.  
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Framställningen av kalciumoxid som används för strukturkalkning är dessutom en av tre 

huvudsakliga mänskliga aktiviteter som har påverkat den naturliga kolcykeln i atmosfären 

negativt (Martin och Sauerborn, 2013). Detta på grund av mängden CO2  som avges vid 

framställningen samt genom den energi som går åt för att bearbeta ner kalken i jorden (Martin 

och Sauerborn, 2013). Genom att jämföra utsläppen av växthusgaser med de positiva effekterna 

av metoden som aggregatstruktur och fosfor-retention, ges ytterligare perspektiv på metodens 

miljöeffekter. Ett annat problem som visats är att kalkning tillsammans med plöjning, har lett 

till högre läckage av kväve, vilket är en stor orsak till övergödning vid Sveriges kuster (Boesch 

et al. 2008). 

 

Avsaknad av forskning  
Viss forskning har visat att jordbruksmetoden kan ge negativa kortvariga effekter på vissa 

organismgrupper i marken (Mijangos et al 2006; Persson et al.1996), men vilka grupper av 

organismer som påverkas har endast studerats i liten skala (Erkki, P, Hedlund, 2016). De 

organismgrupper som undersökts minst är makroorganismer som exempelvis daggmaskar och 

även insekter som lever stora delar av sitt liv under marken (Mijangos et al 2006; Persson et 

al.1996).  

Utöver det fokus som hittills legat på förbättrad jordstruktur ur ett odlingsperspektiv och 

minimerat läckage av fosfor till närliggande vattendrag, saknas idag forskning på hur 

markorganismerna och de biologiska processerna i marken påverkas av jordbruksmetoden. 

Detta gör det svårt att dra underbyggda slutsatser om strukturkalkens påverkan på 

markorganismerna. Den forskningen som finns är på effekterna av mindre reaktiv kalk som 

används vid pH-kalkning (Stenberg et al., 2000a). Man har ännu inte studerat hur mer reaktiv 

kalk (bränd- och släckt kalk) som används vid strukturkalkning påverkar markorganismerna. 

 

Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur olika markorganismer påverkas av strukturkalkning 

som jordbruksmetod. Mina förväntade resultat är att de biologiska processerna i marken 

påverkas negativt till följd av jordbruksmetoden. Fokus har tidigare legat på metodens positiva 

miljöeffekter som är minskat fosforläckage till vattendrag som minimerar övergödning. 

Strukturkalkens påverkan på markorganismerna har tidigare inte stått i fokus, vilket gör denna 

studie relevant. 

Jag anser det viktigt ur ett miljövetenskapligt perspektiv att undersöka effekterna av olika 

aspekter av ett intensivt brukande av våra åkermarker. Detta för att kunna möjliggöra ett 

långsiktigt hållbart jordbruk som kan ge avkastning inte bara idag, utan även till framtida 

generationer. Dessutom anser jag det relevant att undersöka effekterna av jordbruksmetoden 

som inte bara kan leda till negativa effekter på markorganismerna (Mijangos et al 2006; 

Persson et al.1996), utan även bidra till stora utsläpp av växthusgaser vid framställningen av 

kalken (Martin och Sauerborn, 2013). Då effekterna av strukturkalkning som jordbruksmetod 
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inte undersökts i större omfattning, kan denna studie bidra till underlag för detta. Detta genom 

att besvara frågeställningen; 

 

• Hur påverkas markorganismerna och de biologiska processerna i marken av 

strukturkalkning? 

 

För att besvara frågeställningen kommer några olika faktorer av biologisk aktivitet och 

organismers biomassa att mätas. Utöver detta kommer ett antal jordafaktorer att analyseras som 

en förklaring till strukturkalkens eventuella effekter. De faktorer som kommer undersökas i 

studien är, 

 

Organismfaktorer; 

- Respiration 

- Mikrobiell biomassa 

- Förekomst av daggmaskar 

 

Jordfaktorer; 

- pH – värde 

- Organisk halt 

- Vattenhållande förmåga 

 

Genom att studera resultaten av dessa analyser kan strukturkalkens effekt på markorganismerna 

och markhälsan diskuteras. 
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Metod 

För att undersöka hur strukturkalkning påverkar markorganismerna, genomfördes en fältstudie 

där fyra dagar spenderades i fält för att hämta in jordprover och studera förekomsten av 

daggmaskar. De två försökslokalerna som användes för studien var ett fält i Lönhult, nordvästra 

Skåne, och ett fält i Krageholm, sydöstra Skåne. Båda fälten strukturkalkades hösten 2014 då 

försökslokalerna ingick i ett länsstyrelsefinansierat LOVA- projekt som startades för att 

undersöka effekterna av strukturkalkning, då med fokus på avkastning och minskat 

fosforläckage från fälten (Blomqvist, 2016). Detta möjliggjorde även denna studie då de 

strukturkalkade försökslokalerna kunde användas igen, denna gång för att undersöka effekterna 

på markorganismerna.  

På fältet i Krageholm växte höstkorn och på Lönhult växte höstvete när provtagningarna 

genomfördes i mitten av april och början av maj 2021. Försökslokalerna hade vid tidigare 

provtagningar uppmätt samma lerhalt på 28 % och fältens olika initiala pH-värden uppmättes 

2020, med ett högt pH värde på Lönhult och lägre pH värde på Krageholm (Blomqvist, 2016).  

2014 strukturkalkades fälten som hade delats in i provytor med design som randomiserade 

fältförsök. Strukturkalken spreds i fyra nivåer: 0, 4, 8 och 16 ton per ha motsvarande 0, ½, 1 och 

2 gånger normalgiva. Detta gjordes totalt i 12 olika provrutor, 3 led och 4 replikat, på Lönhult 

respektive Krageholm. Provytorna namngavs i ordningen A-D beroende på kalkgiva där A 

representera kalkgivan 0 ton per ha, B - 4 ton, 

C - 8 ton och D - 16 ton per hektar (Blomqvist, 2016). 

Varje provyta hade måtten 20x12 m och avståndet mellan varje provruta var lika stort, detta för 

att förhindra behandlingarna från att påverka varandra. Nedan visas skisser på hur 

strukturkalkningen genomfördes på Lönhult respektive Krageholm (Figur 2a,b). 
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Jordprover 

Provytorna mättes ut med GPS av 

Hushållningssällskapet inför denna 

studie. I området runt om den gula 

markeringen samlades jordproverna för 

studien in (Figur 3). Detta gjordes för de 

12 provrutorna på Krageholm respektive 

de 12 provrutorna på Lönhult. 

Två olika typer av jordprover samlades in 

i varje provruta. Det ena jordprovet togs 

med hjälp av en jordborr som sänktes ned 

ca 10 cm i jorden på 4 platser runt om 

markeringen (detta för att få ett 

representativt jordprov för varje provruta) 

(Figur 4). Jorden lades i en plastpåse och 

markerades med namnet på rutan.  

Figur 2a, Figur 2b.  Figurerna visar hur strukturkalkningen genomfördes på a) Lönhult och b) Krageholm. 

 

Figur 3. Markering som 

var utplacerad i mitten av 

varje provruta. 

Figur 4. På bilden visas 

provtagningen som gjordes 

med jordborr.   
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Det andra jordprovet samlades för att senare kunna användas för att mäta jordens vattenhållande 

förmåga. Detta gjordes genom att en cylinder i plast (öppen i båda ändar, 35 mm i diameter), 

försiktigt hamrades ned i jorden (Figur 5 & 6). Formen fylldes med jord och grävdes sedan 

försiktigt upp med en trädgårdsspade. Därefter jämnas jorden till med en kniv i botten av provet 

och cylindern fylld med jord, omslöts sedan försiktigt med aluminiumfolie och markerades med 

namnet på provrutan (Figur 7). Totalt 24 jordprover hämtades in på detta sätt. 14/4-2021 

hämtades alla jordprover som användes för studien in.  

 

 

Figur 5. Cylindern hamras ned i jorden.  Figur 6. Med hjälp av en kniv avlägsnas överflödig 

jord på cylinderformens undersida.  

Figur 7. Uppmärkta foliepaket innehållande jordproverna förvarades 

i en låda för att inte jord skulle riskera att falla ut från formen.   



 

      8 

Förekomst av daggmaskar 

22/4-2021 besöktes provplatserna igen, denna gång för att studera förekomsten av daggmaskar 

i de olika fälten. Vid detta tillfälle visade det sig vara för kallt i marken och inga daggmaskar 

kunde därför hittas då de befann sig för långt ner i marken. Gårdarna besöktes därför återigen 

vid två senare tillfällen, 3/5 och 4/5, då marktemperaturen stigit på grund av varmare 

temperatur i luften. 

Metoden som användes för att 

studera förekomsten av daggmaskar 

var en metod där en ruta på 25x50 

cm mättes upp och markerades med 

träpinnar, en i varje hörn. Efter detta 

avlägsnades större delen vegetation 

inom provrutan för att göra jorden 

synlig. Sedan blandades 10 l vatten 

med en skvätt YES diskmedel i en 

hink som succesivt hälldes över 

provrutan (Figur 8). Vattnet 

tillsammans med diskmedlet får 

maskarna att vilja närma sig 

markytan (East & Knight, 1998) 

(Figur 9). När vattnet sjunkit ned i marken ställdes en timer på 

15 min. Maskarna som tog sig upp till ytan samlades in och 

lades i en burk som märktes upp med namnet på provrutan. När 

15 minuter passerat ställdes timern på ytterligare 15 minuter. 

Under denna tid användes en trädgårdsspade för att gräva upp 

det översta jordlagret (ca 5 cm). Detta för att få med de maskar 

som inte tagit sig hela vägen upp till ytan (East & Knight, 

1998). Även dessa lades i burken och maskarna undersöktes 

senare i labb.  

I labb räknades antalet daggmaskar för varje provruta. Även 

maskarnas sammanlagda vikt för varje provruta uppmättes, 

vilket var av intresse då individstorleken varierade avsevärt 

mellan maskarna. Därefter artbestämdes dem utifrån 

utseende. 

 

Jordanalyser  
Vattenhållande förmåga 
Jordens förmåga att hålla vatten undersöktes med hjälp av 

jordproverna som hämtats in med hjälp av cylinderröret som 

var öppen i båda ändar.  

Figur 8. Provruta på 25x50 med markering i varje hörn. 

Figur 9. Mask påväg upp ur jorden 

på fältet i Lönhult.  
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Botten på cylindern täcktes med ett tygfilter och jordproverna sänktes ned i vatten ca 1 cm. 

Proverna fick suga upp maximal mängd vatten under ett dygn och lyftes därefter upp för att 

dränera. Filterpapperet avlägsnades och proven fick droppa av under ca 2 h. Efter detta 

avlägsnades cylinderformen och vikten på jorden uppmättes. Därefter placerades jordproverna i 

glasbehållare för att torkas i ugn på konstant värme (80º) under helgen. Efter detta vägdes jorden 

på nytt och viktskillnaden mellan torr - respektive blöt jord gav ett värde som representerade 

jordens vattenhållande kapacitet (Växtekologiska institutionen, 1977). 

 
Respiration 
Den biologiska aktiviteten i jorden undersöktes genom att respirationen från respektive jordprov 

mättes (Rousk & Rousk, 2018). Respiration är ett mått på den mängd koldioxid som avges från 

mikroorganismerna i jorden, där en hög respiration visar på en hög biologisk aktivitet (Rousk & 

Rousk, 2018). 

Metoden utfördes genom att 1 g färsk jord mättes upp i en liten glasbehållare och vikten 

noterades. Med hjälp av tryckluft avlägsnades tidigare luftvolym i glasbehållaren och snabbt 

därefter förslöts behållaren, detta för att förhindra luft från att komma ut ur behållaren. Detta 

gjordes för alla 24 jordprover och för ytterligare 3 glasbehållare som inte fylldes med jord. Även 

dessa tillfördes tryckluft för att sedan användas som referensvärden vid respirationsmätningarna. 

Medelvärdet av de tre referensproverna användes som referenspunkt på startmängden CO2. 

Glasflaskorna inkuberades i rumstemperatur över natten för att därefter kunna mäta den frigjorda 

koldioxiden i provrören, vilken motsvarade respirationen från mikroorganismerna i jorden. För 

att mäta mängden frigjord CO2 användes en gaskromatograf (GC). Med hjälp av en nål sögs luft 

upp från glasbehållaren, för att sedan injiceras i GCn som mätte mängden CO2 för varje prov. 

För att beräkna respirationen från mikroorganismerna, subtraherades respirationsvärdet med 

medelvärdet för referensproverna och multiplicerades med en konverteringsfaktor. Därefter 

dividerades mängden CO2 med inkubationstiden och jordvikten i gram för varje prov, här 

omräknat till g torr jord, detta för att identifiera provernas respiration per tidsenhet. 

Beräkning: 

µg CO2 från jordprovet = (GCdata CO2 resp – GCdata CO2 kontrollvärde) x (1/10.68)  

µg CO2 / (jord (g) x inkubationstid (h)) = µg CO2 från jordprovet / (jord torrvikt (g) x 

inkubationstid (h))  

 

Mikrobiell biomassa (SIR) 

För att beräkna den mikrobiella biomassan för jordproverna användes SIR metoden – 

substratinducerad respiration metoden (Anderson & Domsch, 1978; Reischke et al., 2014).  

Genom att tillsätta glukos till jordproverna från respirationsmätningen, gör att mikroberna som 

annars har brist på kol, förses med lättillgänglig glukos som de kan använda sig av och de som 
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är aktiva respirerar koldioxid (Reischke et al., 2014). Genom att mäta respirationen vid 

glukostillförsel går det alltså att uppskatta biomassan.   

1 g glukos tillsattes varje jordprov, samma prover som tidigare använts för 

respirationsmätningen. Glasbehållaren skakades om försiktigt och ett lock lades på ca 10 min. 

Efter detta luftades proverna med tryckluft och behållaren förslöts sedan snabbt därefter, 

klockslaget för detta noterades. Proverna inkuberades under 2 h i rumstemperatur och mättes 

därefter på samma sätt som vid respirationsmätningen med hjälp av GCn.  Mängden CO2 som 

uppmättes konverterades sedan till biomassa enligt nedan, 

1mg CO2/h i 22C = 20mg biomassa kol 

 

Organisk halt   
Halten organiskt kol analyserades genom att jorden upphettades till höga temperaturer för att 

oxidera det organiska materialet (Wang et al., 2011). Även organiskt kol oxideras vid 

upphettning vilket gör att det är ett ungefärligt värde som tas fram för mängden organiskt kol. 

För att undvika att en stor mängd oorganiskt kol blir en del av resultaten, analyserades jorden 

med en metod där vikten torr jord uppmättes. Jorden upphettades ytterligare till 375º grader 

under 17h och efter noterades viktförlusten. I sista steget upphettades jorden ytterligare under 

12 h vid 800º grader. Skillnaden i vikt mellan den torra jorden och vikten på jorden efter 

upphettningen till 375º grader, motsvarar förlusten av oxiderat organiskt material. 

Viktförlusten mellan 375º och 800º grader motsvarar förlusten av oorganiskt kol som 

karbonater (som kommer från kalkstenen). Den organiska halten i jordproverna beräknades 

enligt nedan,   

Org halt (g) – Oorg kol (g) = Org kol (g)  

= Org kol (g) x 100 / vikt torr jord (g) = Andel Org halt %  

 

Statistiska analyser i SPSS 

Resultaten analyserades i statistikprogrammet SPSS där en ANOVA (en sk general linear 

model) med post hoc test (Bonferri) gjordes för resultatet av varje enskild analys som gjorts för 

studien. För de statistiska testen utgjorde kalkbehandling en fixed faktor och gård 

(Lönhult/Krageholm) som en random faktor. Sedan analyserades varje typ av data separat. 

Bonferroni post hoc test valdes för analyserna tillägg för att jämföra medelvärden och få 

konfidensintervallen för analyserna.  Valet av ANOVA modellen som statistiskt test gjordes då 

testet möjliggör jämförelsen mellan kalkbehandling och varje specifik faktor som undersökts, 

samtidigt som hänsyn tas till variationen inom - och mellan gårdarna. Jämförelsen mellan 

gårdarna ansågs vara relevant då provtagningsplatserna ligger på olika nivåer på grund av 

bland annat stora skillnader i pH, men ändå ha liknande intensitet i brukandet. Anledningen till 

att resultaten för Lönhult respektive Krageholm inte analyserades separat beror på att för liten 

mäng data, dvs för få replikat fanns i studien. För att kunna jämföra kalkbehandlingens effekt 
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på markorganismerna på varje enskild gård hade fler prover behövts i försöksdesignen. Detta 

hade krävt en mer omfattande studie med större tidsram.  

 

Etiska aspekter 

I denna studie kan olika intressen gällande användningen av jordbruksmetoden ställas mot 

varandra. Detta då eventuella negativa miljöeffekter till följd av metoden kan ställas emot den 

enskilde lantbrukaren som kan anse användningen av strukturkalk avgörande för att bedriva 

sin verksamhet. 

I studien kommer vissa organismer dö till följd av undersökningen. Denna andel är fortfarande 

så pass liten, dvs mycket liten yta av hela åkern.   
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Resultat 

Respiration 
Resultatet visar medelvärdet av respirationen på Krageholm för respektive kalkbehandling och 

högst medelvärde kan avläsas för respirationsmätningen för kalkbehandling C med 8 ton kalk/ha 

(Figur 10). Liknande resultat visas för medelvärdet av respirationsmätningen för respektive 

kalkbehandling på Lönhult, också med högst medelvärde för respiration för kalkbehandling C 

med 8 ton kalk/ha (Figur 11). 

Det finns en signifikant skillnad i respiration mellan kalkbehandlingarna med ett p-värde på 

0,019. En signifikant skillnad kan dessutom avläsas för respiration beroende av gård (Lönhult 

respektive Krageholm), med ett p värde på 0,001. Detta då respirationsmätningarna ligger på 

olika nivåer för de olika gårdarna, vilket också kan avläsas av figurerna (Se Appendix tabell 1). 

Dessutom jämfördes sambandet mellan respiration och jordens fuktighet men resultatet visade 

inte på något signifikant samband. 
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Figur 11. Figuren visar medelvärdet och dess 

standardavvikelse för respirationen på Lönhult för 

kalkbehandlingarna A-D. 

Figur 10. Figuren visar medelvärdet och dess 

standardavvikelse för respirationen på Krageholm 

för kalkbehandlingarna A-D.  
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Vattenhållande förmåga  
Den vattenhållande förmågan var högst för behandling C och signifikant skilt från de övriga 

värdena med ett p värde på 0,022 (Figur 12) (Se appendix tabell 2).  

 

 
 

 

 

 

Mikrobiell biomassa 

Den mikrobiella biomassans beroende av kalkbehandling visar ingen signifikant skillnad för 

gårdarna tillsammans. Däremot visar resultatet för medelvärdet av biomassans beroende av 

kalkbehandling mellan gårdarna, en signifikant skillnad med ett p värde på 0,019. Variationen 

mellan gårdarna kan avläsas av figuren (Figur 13 & 14) (Se appendix tabell 3). 
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Figur 14. Figuren visar medelvärdet och dess 

standardavvikelse av den mikrobiella biomassan 

beroende på kalkbehandling på Lönhult. 

Figur 12. Figuren visar medelvärdet för den vattenhållande 

förmågan för respektive kalkbehandling samt dess 

standardavvikelse. Värdena i figuren är ett sammanlagt 

medelvärde för resultaten på Krageholm och Lönhult. 
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Organisk halt 

Resultatet visar ingen signifikant skillnad för den organiska halten beroende på 

kalkbehandling. Däremot visar resultatet för den organiska halten mellan gårdarna, en 

signifikant skillnad med ett p värde på 0,002 (Figur 15 & 16) (Se appendix tabell 4). Viss 

osäkerhet för metoden har identifierats då inte all inorganiskt kol bränns bort vid 

upphettningen av jorden. Dock går det fortfarande att studera värdena och jämföra dem med 

varandra. 

 

pH - värde  
Resultatet visar en signifikant skillnad för pH och kalkbehandling med ett p värde på 0,024. 

Variationen för pH värdet mellan gårdarna beroende på kalkbehandling visar också en 

signifikant skillnad med ett p värde på 0,001.  Detta då nivåerna mellan gårdarna skiljer sig 

kraftigt. Högsta uppmätta pH värdet på Lönhult visar ett pH värde på 8,1 och pH 6,9 är det 

högsta uppmätta värdet på Krageholm (Figur 17 & 18) (Se appendix tabell 5).  
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Förekomst av daggmaskar – antal, biomassa och artsammansättning 

Resultatet visar inga signifikanta skillnader mellan antalet daggmaskar och biomassan 

beroende på kalkbehandling. (Figur 19 & 20) (Se appendix tabell 6 & 7). Medelvärdet för 

antalet maskar per provruta på Krageholm var ca 10 respektive 11 st per provruta på Lönhult. 

Den genomsnittliga biomassan för daggmaskarna per provruta var ca 2,7 g för Krageholm och 

3,6 g för Lönhult (Figur 19 & 20). 
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Figur 18. Figuren visar medelvärdet och dess 

standardavvikelse för pH värdet på Lönhult beroende 

på kalkbehandling.  
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På gårdarna identifierades 5 olika arter. Dessa var Lumbricus 

terrestris, Allolobophora chlorotica, Aporrectodea 

rosea, Aporrectodea caliginosa och Lumbricus rubellus (Tabell 1) (Figur 21).  
                

           

                  Tabell 1. Tabellen visar artförekomsten på Krageholm och Lönhult.  

Krageholm  Lönhult  

Art Antal 
daggmaskar 

Art Antal 
daggmaskar 

Lumbricus 
terrestris 

7 Lumbricus 
terrestris 

19 

Allolobophora 
chlorotica 

7 Allolobophora 
chlorotica 

9 

Aporrectodea 
rosea 

17 Lumbricus 
rubellus 

4 

Aporrectodea 
caliginosa 

92 Aporrectodea 
caliginosa 

97 

Figur 21a, 21b & 21c. På bilden högst upp till vänster visas arten Allolophora chlorotica som är 

igenkänningsbar tack vare sin grönaktiga färg i ändarana. Bilden under är av arten Aporrectodea calignosa och 

bilden till höger är en Lumbricus terrestris som kan kännas igen med sin platta bakdel.  
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Diskussion 

Studien visade ett varierat resultat för de olika faktorerna som analyserades och undersöktes 

mot kalkbehandlingarna som gjorts på fältet i Krageholm och Lönhult. Signifikanta skillnader 

visades för analyserna som gjordes för respiration, vattenhållande förmåga och pH-värde mot 

kalkbehandling. Daggmaskarnas förekomst och mängd biomassa visade ingen signifikant 

skillnad mot kalkbehandling eller för jämförelsen mellan gårdarna. Signifikanta skillnader 

mellan gårdarna visades däremot för alla andra faktorer som analyserades, med undantag för 

jordens vattenhållande förmåga. Detta visar på en tydlig skillnad mellan fältet i Krageholm och 

fältet i Lönhult, vilket beror på att gårdarnas jordar är olika på så sätt att de har av naturliga 

orsaker olika pH-värden. Detta gör att många biologiska faktorer också varierar mellan 

gårdarna. Med statistiken är det ändå möjligt att ta fram eventuella skillnader mellan 

kalkbehandlingarna, trots dessa naturliga utgångslägen som gör att resultaten för faktorerna 

som analyserats skiljer sig mellan gårdarna. 

 

 

Biologiska effekter av kalkningen 
Respiration och mikrobiell Biomassa 
De biologiska effekterna som uppstått i marken följt av strukturkalkningen, mättes bland annat 

med hjälp av analyser för respiration och mikrobiell biomassa för de olika jordproverna. Detta 

är av intresse då resultatet av dessa analyser beskriver den biologiska aktiviteten i marken. 

Respiration är ett mått på den koldioxid som mikroorganismerna i jorden respirerar ut. En hög 

respiration indikerar därför på en hög biologisk aktivitet i jorden, vilket var av intresse att 

analysera i studien. Som tidigare nämnt är de biologiska processer i marken som utgörs av 

olika markorganismer, avgörande för att bland annat främja aggregatsbildning som skapar 

porösa jordar, vilket möjliggör infiltrering av vatten och näringsämnen som är avgörande för 

allt som växer (Dorioz et al., 1993; Gormsen et al., 2004; Gupta & Germida, 1988). Resultatet 

för respirationen i studien visade en signifikant skillnad för kalkbehandling C med 8 ton 

kalk/ha, både för Lönhult och Krageholm. Anledningen till detta skulle kunna bero på att 

större delen markorganismer gynnas av den pH höjande effekten som strukturkalken ger på 

Krageholm som har uppmätt lägre pH – värden jämfört med Lönhult (Rousk et al., 2010). 

Resultatet för respirationen på Lönhult som också var högst för kalkbehandling C, kan bero på 

att normalgivan på 6 ton/ha, kan leda till förhållanden som främjar den biologiska aktiviteten. 

Att respirationen för kalkbehandling D visade lägst värde på båda åkrarna, kan indikera på att 
mängden kalk som tillsätts för behandling D (16 ton per ha) vilket motsvarar en dubbel 
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kalkgiva, kan ha negativa effekter på markorganismerna då tillägget av strukturkalk är så pass 

stort (Stenberg et al., 2000b). Med näst intill obefintlig tidigare forskning inom ämnet bör dock 

slutsatser dras med försiktighet. Då den automatiska provtagningsfunktionen för GCn som 

vanligtvis används för respirationsmätningarna och analyserna av den mikrobiella biomassan 

var ur funktion under genomförandet av studien, fick manuell injicering i GCn göras för att 

mäta respiration och den mikrobiell biomassa. Detta kan givetvis påverka resultatet då 

felmarginalen blir större när proverna injiceras för hand. 

Den faktiska biomassan mikroorganismer i jorden undersöktes för respektive jordprov med hjälp 

av SIR metoden, som innebär att glukos adderas till jorden. Detta leder till att 

mikroorganismerna som annars är begränsade av kol, förses med lättillgänglig näring i form av 

glukos (Anderson & Domsch, 1978; Reischke et al., 2014). Biomassan för mikroorganismerna 

berättar om jordens innehåll av mikroorganismer, och är tillsammans med en hög biologisk 

aktivitet i marken, indikatorer som tyder på en god markhälsa. En hög biologisk aktivitet och en 

stor andel mikroorganismer i marken är indikatorer som tyder på en god markhälsa (Dorioz et 

al., 1993; Gupta & Germida, 1988). Resultatet för den mikrobiella biomassan i studien visade 

ingen signifikant skillnad för gårdarna tillsammans. Däremot visade resultatet för medelvärdet 

av biomassans beroende av kalkbehandling mellan gårdarna en signifikant skillnad, vilket 

förklarar att det finns en variation mellan gårdarna. 

 

Förekomst av daggmaskar 
En annan biologisk effekt som studerats till följd av strukturkalkning var förekomsten av 

daggmaskar i de två fälten. Intensivt brukande åkermarker har visas ha negativa effekter på 

daggmaskpopulationen i marken (Gormsen et al., 2004). Maskarna har positiv effekt på 

jordstrukturen då de bidrar till flera viktiga funktioner såsom bildandet av jordaggregat. 

Maskarna kan ha en positiv påverkan på mineraliseringen som resulterar i en högre andel 

tillgänglig näring för växterna, vilket i sin tur möjliggör ökad växtlighet som leder till högre 

avkastning på våra åkermarker (Gormsen et al., 2004). En bra daggmaskpopulation bör bestå 

av en blandning av arter som befinner sig högt upp vid jordytan och längre ned i marken. Detta 

då maskarna vandrar upp och ner i jorden och bildar på så sätt aggregat som främjar 

jordstrukturen. Detta resulterar i en bättre markstruktur då aggregaten bland annat möjliggör 

infiltrering av vatten och näringsämnen (Gupta & Germida, 1988; J. M. Tisdall & Oades, 

1982).  

Daggmaskarna bidrar även till jordens innehåll av organiskt material, vilket också är av 

betydelse för en god markhälsa. Detta då de drar ner organiskt material från markytan ner i 

jorden och sönderdelar den, vilket ökar andelen organiskt material i jorden som då främjar 

markstrukturen (Gormsen et al., 2004). Resultatet för studien visade inga signifikanta 

skillnader mot kalkbehandlingen för antalet daggmaskar eller för maskarnas biomassa.  

På grund av en kall vår fick vi som tidigare nämnt, återgå till försökslokalerna ett andra tillfälle 

för att studera förekomsten av daggmaskar i fälten. Om studien istället hade genomförts under 
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hösten när marktemperaturen varit betydligt högre, hade troligtvis högre maskantal kunnat hittas 

på åkrarna. Detta då maskarna befinner sig närmre markytan när temperaturen i marken stiger 

(Gormsen et al., 2004). 

En annan intressant aspekt för studien är tidsintervallet mellan strukturkalkningen som 

genomfördes på fälten 2014, och denna studie som nu sker 7 år senare. Detta leder till ett resultat 

som med stor sannolikhet hade sätt annorlunda ut om studien gjorts tätare inpå spridningen av 

strukturkalk på fälten. Viss forskning visar nämligen på att strukturkalkning kan ha kortvariga 

negativa effekter på organismer i marken, men även vissa långvariga effekter, som ibland visats 

positiva för vissa organismgrupper (Mijangos et al 2006; Persson et al.  1996). Då metoden anses 

ha långvariga positiva effekter på markstrukturen, genomförs metoden därför sällan. Detta gör 

att förståelsen för de långvariga effekterna av jordbruksmetoden på markorganismerna är av 

stort intresse. 

 

Jordfaktorer 
Olika initiala pH-värden mellan gårdarna 

De olika jordfaktorerna som undersöktes för studien var pH-värde, organisk halt och jordens 

vattenhållande förmåga. Dessa faktorer som beskriver jordens struktur, påverkar i sin tur de 

biologiska faktorerna som beskrivits ovan.  

De pH-värden som uppmätts på Lönhult respektive Krageholm visar på stora skillnader. Fältet 

i Lönhult har uppmätt höga initiala pH-värden med det högsta uppmätta värdet på 8,1. Detta 

skiljer sig avsevärt med det högsta uppmätta värdet på Krageholm som visat pH 6,9. 

Strukturkalken som användes vid försöket och spreds på fälten 2014, var en blandning av 80 % 

kalciumkarbonat (CaCO3) och 20 % reaktiv släckt kalk (Ca(OH)2) (Blomqvist, 2016). 

Strukturkalk har därför, precis som vanlig kalk som används vid pH-kalkning, en pH-höjande 

effekt (Stenberg et al., 2000b). Då pH-skalan är exponentiell, krävs det betydligt mindre kalk 

på fältet i Krageholm som har lägre pH-värde, för att höja pH avsevärt (Jordbruksverket, 2021; 

Stenberg et al., 2000b). Strukturkalkens effekt på Lönhult, behöver inte ha någon inverkan alls 

på pH-värdet, detta på grund av det redan höga pH-värdet i marken. För att uppnå en pH-

höjande effekt på Lönhult krävs därför betydligt större mängder kalk.  

När pH-värdet i jorden stiger, främjas den biologiska aktiviteten i marken (Rousk et al., 2010). 

På grund av strukturkalkens pH höjande effekt på Krageholm, kan denna inte bortses när den 

faktiska effekten på markorganismerna följt av strukturkalkningen undersöks. Strukturkalkens 

pH-höjande effekt kan därför leda till positiva effekter för markorganismerna (Rousk et al., 

2010), vilket kan ge ett resultat som motbevisar studiens hypotes om den reaktiva 

strukturkalkens negativa effekter på markorganismerna. Att fälten i studien har olika initiala 

pH-värden bidrar därför till en svårighet att endast mäta de faktiska effekterna på 

markorganismerna följt av strukturkalkningen.  

En omställning från ett lägre till ett högre pH-värde i marken, är dock inte positivt för alla 

organismgrupper i marken. Vissa mykorrhizasvampar är exempel på arter som kräver 
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förhållanden med lägre pH (Bárcenas-Moreno et al., 2011; Reischke et al., 2014). Det 

övergripande resultatet av kalkningseffekten är dock positiv för de flesta arter, vilket leder till 

ökad biologisk aktivitet i marken (Rousk et al., 2010; Stenberg et al., 2000b). Strukturkalkens 

effekt på specifika mikroorganismer som bakterier och svampar, har inte undersökts i denna 

studie. Resultatet för studien visar därför de övergripande effekterna på mikroorganismerna 

följt av jordbruksmetoden.  

 

Organisk halt och vattenhållande förmåga 
Den organiska halten i jorden har visats ha betydande effekt för markens strukturella stabilitet 

(J. M. Tisdall & Oades, 1982). För lerjordar som inte bearbetas omfattande, vilket är fallet 

både för fältet i Lönhult och Krageholm, är den organiska halten i marken viktig för 

markstrukturen. En dålig markstruktur kan leda till bildande av jordstrukturproblem i form av 

exempelvis hårda ytskorpor, som kan förhindra etableringen av grödor (Stenberg et al., 

2000b). Dessutom kan stora vattenförluster och uttorkning av åkermarker vid stora skyfall vara 

ett problem som uppstår. Detta kan motverkas av en högre organisk halt i jorden (Chaney & 

Swift, 1984;Tisdall & Oades, 1982). En liten organisk halt i jorden har i sin tur negativa 

effekter för organismerna i marken, som bland annat är beroende av organiskt material i form 

av föda. Studiens resultat för den organiska halten visade ingen signifikant skillnad mellan 

kalkbehandlingarna, däremot mellan gårdarna fanns en signifikant skillnad. 

Mätningen av den organiska halten som genomfördes genom att organisk och inorganiskt kol 

brändes bort vid höga temperaturer, har vid tidigare tillfällen visats sig något missvisande. 

Detta då det inte allt inorganisk kol bränns bort vid upphettningen (den högsta temperaturen) 

av jorden. Trots att metoden inte kan garantera att värdet för den organiska halten är helt 

representativt, är fortfarande jämförelsen mellan resultaten mellan behandlingarna på gårdarna 

intressant. Detta då alla prover har hanterats på samma sätt vilket gör att de hamnar på samma 

nivå med samma felmarginal. 

Den vattenhållande förmågan som också har analyserats som en faktor för studien, påverkas av 
den organiska halten i jorden (Tisdall & Oades, 2012). Detta på grund av att växtrötter 

stabiliserar aggregat som gör att vatten kan hållas kvar i jorden. Att jorden håller vatten är viktigt 

för att möjliggöra en hög skörd, inte minst vid torrare perioder som annars kan leda till uttorkning 

av jorden (Tisdall & Oades, 2012). Resultatet för studien visade högst vattenhållande förmåga 

för behandling C som var signifikant skilt från de övriga kalkbehandlingarna. Resultatet är 

intressant då respirationsmätningen också visade högst resultat för behandling C, precis som för 

den vattenhållande förmågan.  Anledningen till detta resultat kan tyda på att flera faktorer gynnas 

vid dessa förhållanden och att en bra respiration som innebär hög biologisk aktivitet, också 

resulterar i en hög vattenhållande förmåga. Även här visas lägst resultat för kalkbehandling D, 

vilket kan ha samma förklaring som tidigare nämnt.  

 

Strukturkalkning och markhälsa 
Användningen av strukturkalk inom jordbruket handlar om att skapa en förbättrad 
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markstruktur som leder till högre avkastning på våra åkermarker (Blomquist et al., 2018; 

Jordbruksverket, 2021). Detta kan i sin tur innebära ekonomisk vinning som för lantbrukaren 

kan vara viktig för att bedriva sin verksamhet. Flertalet studier har dock visat på resultat där 

skörden inte ökat i någon större omfattning. För att metoden ska vara ekonomiskt lönsam har 

vissa studier visat att metoden behöver ge större effekt på ökad avkastning (Blomquist et al., 

2018). 

I vissa regioner har LONA bidrag kunnat ansökas för att få ekonomiskt stöd till att utföra 

strukturkalkning (Länsstyrelsen, n.d.). Detta då man ansett att metoden leder till positiva 

effekter som minskad övergödning i sjöar och vattendrag på grund av minskat fosforläckage 

från åkrarna (Jordbruksverket, 2021). Denna effekt har dock motbevisats i andra studier som 

har gett resultat där minskningen inte varit betydande (Bergström et al. 2015). Detta kan leda 

till en osäkerhet för strukturkalkens faktiska positiva effekter för klimatet. Studier har 

dessutom visat att kalkning i kombination med plöjning, har lett till högre kväveläckage från 

åkrarna, kväveläckage från åkermarker är dessutom en orsak till övergödning i våra sjöar och 

vattendrag (Boesch et al. 2008).  

Kalk är en icke förnyelsebar resurs och framställningen av bränd och släckt kalk som används 

vid strukturkalkning är en miljöpåverkande process som bidrar till stora mängder utsläpp av 

växthusgaser, vilket leder till negativa effekter för vårt klimat (Martin och Sauerborn 2013). 

Dessutom är komplexiteten att mäta olika miljöeffekter mot varandra stor, vilket i detta fall 

kan vara minskad övergödning till följd av användningen av strukturkalk som måste jämföras 

med stora utsläpp av växthusgaser vid framställningen. 

Jordbruksmetoden kan dessutom vara kostsam och visar ett varierat resultat på ökad avkastning, 

samtidigt som den potentiellt sätt kan ha negativa effekter som ännu inte är studerade. Istället 

för att ersätta naturliga processer i marken med en jordbruksmetod, visar studier att utvecklingen 

av åtgärder som främjar de naturliga biologiska processerna i marken bör prioriteras (Bardgett, 

2005; Dänhardt et al. 2013). Om markorganismerna gynnas kan detta leda till positiva effekter 

för läckage av näringsämnen till närliggande vattendrag på naturligt sätt, vilket kan ge en ökad 

skörd, utan att kosta lantbrukaren och miljön extra pengar.  

För att främja en god markstruktur som kan gynna både markorganismerna, lantbrukaren och 

klimatet, finns exempel på åtgärder inom jordbruket som forskning tidigare visat har positiva 

effekter på markstrukturen. Exempel på markförbättrande åtgärder är bland annat att ha marken 

täck årets alla månader (Schipanski et al., 2014). En täckt åkermark leder till goda förhållanden 

för markstrukturen då växternas rötter dels bidrar till näring och skydd för markorganismerna, 

rötterna bidrar till bildandet av aggregat i marken som är viktiga för hållandet av vatten och 

näringsämnen, marken håller värme bättre och jorden skyddas från kraftiga väderförhållanden 

som kyla, vind och torka när den täcks av en gröda (Stenberg et al., 2000a). Idag utvecklas 

användningen av mellangrödor och täckgrödor, bland annat för att undvika att jorden står bar. 

Ett fortsatt sådant arbete är viktigt för att främja markhälsan (Schipanski et al., 2014). 
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Reducerad jordbearbetning är ett annat exempel på en markförbättrande åtgärd som bidrar till 

positiva effekter för markorganismerna (Tsiafouli et al., 2015). Genom att plöja åkrarna kan 

organismer i marken i marken påverkas negativt, vilket gör att en minskad användning kan vara 

nödvändig för att främja de naturliga processerna i marken (Stenberg et al., 2000a). 

Sammanfattningsvis är strukturkalkning en jordbruksmetod som hittills har studerats i väldigt 

liten omfattning. Detta har lett till näst intill okända effekter på markorganismerna och i många 

fall även osäker kunskap om metodens positiva effekter på ökad skörd och minskade 

fosforförluster från åkrarna. Detta gör att användningen av metoden kan anses osäker ur flera 

perspektiv. Denna studie visar inga tydliga negativa effekter på markorganismerna. Forskning 

visar dock att åtgärder som främjar de naturliga biologiska processerna i marken borde 

utvecklas. Detta istället för att ersätta de biologiska processerna av en jordbruksmetod som på 

kemisk väg bidrar till jordstrukturförbättrande egenskaper. Att främja de naturliga processerna i 

marken som utförs av olika organismgrupper kan anses viktigt för att uppnå ett långsiktigt 

hållbart jordbruk.  
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Slutsats 

Resultatet för studien visade ett varierat resultat för de olika faktorerna som analyserades. 

Respirationen var signifikant högre för kalkbehandling C, vilket motsvarade en normal kalkgiva 

(8 ton/ha). Detta kan indikera på ett gynnsamt förhållande för markorganismerna i dessa 

provrutor. Även jordens vattenhållande förmåga var signifikant högre för kalkbehandling C. 

Kalkbehandling D (16 ton/ha) visade lägst respiration och vattenhållande förmåga, detta kan 

indikera på att för stora mängder strukturkalk kan leda till negativa effekter för organismerna i 

marken. Förekomsten av daggmaskar visade inga signifikanta skillnader beroende på 

kalkbehandling. 

 

Variationen i pH mellan fältet i Krageholm och fältet i Lönhult ökar svårigheten att visa de 

faktiska effekterna på markorganismerna följt av strukturkalkningen. Detta då kalken har en 

större pH höjande effekt på fältet i Krageholm där pH är lägre än på Lönhult. Enbart en höjning 

av pH kan leda till positiva effekter för markorganismerna då dessa gynnas av att pH i marken 

ökar (Rousk et al., 2010).  

 

Med tidigare kunskap om markorganismer och effekter från intensivt brukade jordar, är fortsatta 

studier inom ämnet av stort intresse. Genom att utveckla metoder inom jordbruket som kan 

främja de biologiska naturliga processerna i marken, kan arbetet mot en långsiktigt hållbar 

matproduktion främjas. Detta för att möjliggöra nyttjandet av jordens resurser, vilket i detta fall 

handlar om att möjliggöra en långsiktigt hållbar matproduktion som kan nyttjas av dagens - och 

även kommande generationer.   

 

 

 

 



 

      24 

Tack 

Stort tack till Katarina Hedlund som varit min handledare och hjälpt mig under arbetets gång, 

från idé till färdig rapport. Många trevliga timmar har spenderats tillsammans i bil när vi kört 

mellan provtagningsplatserna som legat i motsatta delar av Skåne. Jag vill också ge stort tack 

till Helene Brach Jörgensen som med sin härliga energi, tydlighet och hjälpsamhet stöttade mig 

i starten av arbetet. Tack till Jens Blomqvist som visat stort intresse för mitt arbete och gjorde 

studien möjlig då jag kunde fortsätta på hans redan pågående projekt. Även stort tack till 

Hushållningssällskapet Skåne som gett oss möjligheten att använda försöken. Jag har dessutom 

fått träffa trevliga markägare på Lönhult och Krageholm som också visat stort intresse för min 

studie, detta har gett mig driv under genomförandet av mitt examensarbete.  

 

 

  



 

      25 

Referenser 

Anderson, J. P. E., & Domsch, K. H. (1978). A physiological method for the quantitative 
measurement of microbial biomass in soils. Soil Biology and Biochemistry, 10(3), 215–
221. https://doi.org/10.1016/0038-0717(78)90099-8 

Ballantine, R.W., Rossouw, A. J. (1972). Lime stabilisation of soils (A practical manual 
detailing up-to-date techniques in all aspects of the subject). In The northern lime company 
(Vol. 214). 

Bárcenas-Moreno, G., Rousk, J., & Bååth, E. (2011). Fungal and bacterial recolonisation of acid 
and alkaline forest soils following artificial heat treatments. Soil Biology and Biochemistry, 
43(5), 1023–1033. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2011.01.019 

Bardgett, R. (2005). The Biology of Soil: A Community and Ecosystem Approach. Institute of 
Environmental and Natural Sciences. In Oxford University Press. 
https://books.google.se/books?hl=en&lr=&id=iX1oLTDGbmkC&oi=fnd&pg=PA1&dq=
Bardgett,+R.+D.+The+Biology+of+soils+-
+A+community+and+ecosystem+approach.+(Oxford+University+Press,+2005)&ots=Df
dj4eSTUS&sig=UVnuKMvUxhFsMFd0aEHrTfzzIXU&redir_esc=y#v=onepage&q=Bar
dgett%2C R. D. The Biology of soils - A community and ecosystem approach. (Oxford 
University Press%2C 2005)&f=false 

Bergström, L., H. Kirchmann, F. Djodjic, K. Kyllmar, B. Ulén, J. Liu, H. Andersson, H., & 
Aronsson, G. Börjesson, P. Kynkäänniemi, A. Svanbäck,  and A. V. (2015). Turnover 
Changes, and Losses of Phosphorus in Swedish Agricultural Soils: Long-Term Leaching 
Trends, and Mitigation Measures. Journal of Environmental Quality, 44. 

Blomquist, J., Simonsson, M., Etana, A., & Berglund, K. (2018). Structure liming enhances 
aggregate stability and gives varying crop responses on clayey soils. Acta Agriculturae 
Scandinavica Section B: Soil and Plant Science, 68(4), 311–322. 
https://doi.org/10.1080/09064710.2017.1400096 

Blomqvist, J. (2016). GEMENSAM SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTEN o Strukturkalkning för 
minskat näringsläckage i Skåne (Lst nr 501-4274-2014) och Fosforreducering till 
Östersjön (SJV nr 4.1.18–11580/14)  

Boesch, D. F., J. Carstensen, H. W. Paerl, H. R. Skjodal,  and M. V. (2008). Eutrophication 
Environmental, of the seas along Sweden’s West Coast. In Swedish Protection Agency, 
Stockholm. Report 5898. 

Chaney, K., & Swift, R. S. (1984). The influence of organic matter on aggregate stability in 
some British soils. Journal of Soil Science, 35(2), 223–230. https://doi.org/10.1111/j.1365-



 

      26 

2389.1984.tb00278.x 

Cole, L., Buckland, S. M., & Bardgett, R. D. (2005). Relating microarthropod community 
structure and diversity to soil fertility manipulations in temperate grassland. Soil Biology 
and Biochemistry, 37(9), 1707–1717. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2005.02.005 

Dänhardt, J., Hedlund, K., Birkhofer, K., Bracht Jörgensen, H., B., & M., Brönmark, C., 
Lindström, S., Nilsson, L., Olsson, O., Rundlöf, M., Stjernman, M., Smith, H. (2013). 
Ekosystemtjänster i det skånska Jordbrukslandskapet. Lunds universitet. 

Dorioz, J. M., Robert, M., & Chenu, C. (1993). The role of roots, fungi and bacteria on clay 
particle organization. An experimental approach. Geoderma, 56(1–4), 179–194. 
https://doi.org/10.1016/0016-7061(93)90109-X 

East, D., & Knight, D. (1998). Sampling soil earthworm populations using household detergent 
and mustard. Journal of Biological Education, 32(3), 201–206. 
https://doi.org/10.1080/00219266.1998.9655621 

Erkki, P, Hedlund, K. (n.d.). Intern rapport till Jordbruksverket. Biota, tructural liming in 
agriculture: short- and long_term effects on soil. In Department of Biology, Lund 
University, Lund, Sweden. 

Gormsen, D., Hedlund, K., Korthals, G. W., Mortimer, S. R., Pizl, V., Smilauerova, M., & Sugg, 
E. (2004). Management of plant communities on set-aside land and its effects on 
earthworm communities. European Journal of Soil Biology, 40(3–4), 123–128. 
https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2004.08.001 

Gupta, V. V. S. R., & Germida, J. J. (1988). Distribution of microbial biomass and its activity 
in different soil aggregate size classes as affected by cultivation. Soil Biology and 
Biochemistry, 20(6), 777–786. https://doi.org/10.1016/0038-0717(88)90082-X 

Institutionen, L. universitet. A. för ekologisk botanik-L. universitet. A. för ekologisk zoologi-L. 
universitet. L. (1977). Ekologisk metodik : enkla metoder för ekologisk beskrivning, 
insamling och analys : en sammanställning. 

Jordbruksverket. (2021). Kalkning - Jordbruksverket.se. 
https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/vaxtnaring/kalkning 

Länsstyrelsen. (n.d.). Villkor för de som får LOVA-bidrag till strukturkalkning av åkermark. 

Martin, K.,  and J. S. 2013. (2013). Agroecology. Springer. 

Mijangos, I., C. Garbisu, A. Aristegieta, A. Ibarra, S. Mendarte, I. Albizu, J. Lloveras, A., & 
González-Rodríguez, O. Vázquez-Yañez,  and J. P. (2006). Sustainable Grassland 
Productivity VOLUME 11 GRASSLAND SCIENCE IN EUROPE. 

Persson, T., S. Andersson, J. Chalupsky, M. Clarholm, B. Gahne, R. Hyvönen, H. L., & C. 
Palmborg, S. Rundgren,  and A. W. (1996). Effekter av skogsmarkskalkning på 
markorganismerna. Resultat och slutsatser av naturvårdsverkets försökverksamhet, 
Naturvårdsverket, Solna:160-182. In Naturvårdsverket, Solna:160-182. 

Reischke, S., Rousk, J., & Bååth, E. (2014). The effects of glucose loading rates on bacterial and 



 

      27 

fungal growth insoil. Soil Biology and Biochemistry, 70, 88–95. 
https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2013.12.011 

Rousk, J., Bååth, E., Brookes, P. C., Lauber, C. L., Lozupone, C., Caporaso, J. G., Knight, R., 
& Fierer, N. (2010). Soil bacterial and fungal communities across a pH gradient in an arable 
soil. ISME Journal, 4(10), 1340–1351. https://doi.org/10.1038/ismej.2010.58 

Rousk, J., & Rousk, K. (2018). Responses of microbial tolerance to heavy metals along a 
century-old metal ore pollution gradient in a subarctic birch forest. Environmental 
Pollution, 240, 297–305. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.04.087 

Schipanski, M. E., Barbercheck, M., Douglas, M. R., Finney, D. M., Haider, K., Kaye, J. P., 
Kemanian, A. R., Mortensen, D. A., Ryan, M. R., Tooker, J., & White, C. (2014). A 
framework for evaluating ecosystem services provided by cover crops in agroecosystems. 
Agricultural Systems, 125, 12–22. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2013.11.004 

Stenberg, M., Stenberg, B., & Rydberg, T. (2000a). Effects of reduced tillage and liming on 
microbial...: Full Text Finder. Applied Soil Ecology, 14, 135–145. 
http://resolver.ebscohost.com/openurl?url_ver=Z39.88-
2004&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&rft.atitle=Effects+of+reduced+tillage+and+
liming+on+microbial+activity+and+soil+properties+in+a+weakly-
structured+soil&rft.aufirst=M&rft.aulast=Stenberg&rft.dat 

Stenberg, M., Stenberg, B., & Rydberg, T. (2000b). Effects of reduced tillage and liming on 
microbial activity and soil properties in a weakly-structured soil. Applied Soil Ecology, 
14(2), 135–145. https://doi.org/10.1016/S0929-1393(00)00043-3 

Tisdall, J. ., & Oades, M. (2012). Landmark papers. European Journal of Soil Science, 33(1), 
141–163. https://doi.org/10.1111/j.1365-2389.2011.01408.x 

Tisdall, J. M., & Oades, J. M. (1982). Organic matter and water‐stable aggregates in soils. 
Journal of Soil Science, 33(2), 141–163. https://doi.org/10.1111/j.1365-
2389.1982.tb01755.x 

Tsiafouli, M. A., Thébault, E., Sgardelis, S. P., de Ruiter, P. C., van der Putten, W. H., Birkhofer, 
K., Hemerik, L., de Vries, F. T., Bardgett, R. D., Brady, M. V., Bjornlund, L., Jørgensen, 
H. B., Christensen, S., Hertefeldt, T. D., Hotes, S., Gera Hol, W. H., Frouz, J., Liiri, M., 
Mortimer, S. R., … Hedlund, K. (2015). Intensive agriculture reduces soil biodiversity 
across Europe. Global Change Biology, 21(2), 973–985. 
https://doi.org/10.1111/gcb.12752 

van der Wal, A., Geerts, R. H. E. M., Korevaar, H., Schouten, A. J., Jagers op Akkerhuis, G. A. 
J. M., Rutgers, M., & Mulder, C. (2009). Dissimilar response of plant and soil biota 
communities to long-term nutrient addition in grasslands. Biology and Fertility of Soils, 
45(6), 663–667. https://doi.org/10.1007/s00374-009-0371-1 

Wang, Q., Li, Y., Wang, · Y, Wang, Q., Li, Y., & Li, · Y. (2011). Optimizing the weight loss-
on-ignition methodology to quantify organic and carbonate carbon of sediments from 
diverse sources. Environ Monit Assess, 174, 241–257. https://doi.org/10.1007/s10661-010-
1454-z 



 

      28 

 

Appendix  

 

 

 

 

 

Tabell 1. Respiration 

 

 

 

Tabell 2. Vattenhållande förmåga 

Tests of Between-Subjects Effects  

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F 

 

Sig. 

Intercept Hypothesis 2,866 1 2,866 19,919 ,140 

Tests of Between-Subjects Effects  

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F 

 

 

       Sig. 

Intercept Hypothesis 25,061 1 25,061 6,824          ,233 

Error 3,673 1 3,673a   

Kalkbehandling Hypothesis 1,452 3 ,484 18,561               ,019 

Error ,078 3 ,026b   

Gård Hypothesis 3,673 1 3,673 140,874            ,001 

Error ,078 3 ,026b   

Kalkbehandling * 

Gård 

Hypothesis ,078 3 ,026 ,096              ,961 

Error 4,348 16 ,272c   
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Error ,144 1 ,144a  
 

Kalkbehandling Hypothesis ,009 3 ,003 17,000 ,022 

Error ,001 3 ,000b   

Gård Hypothesis ,144 1 ,144 779,236 ,000 

Error ,001 3 ,000b  
 

Kalkbehandling * Gård Hypothesis ,001 3 ,000 ,088 ,965 

Error ,033 16 ,002c  
 

 

 

 

Tabell 3. Mikrobiell biomassa 

Tests of Between-Subjects Effects 
 

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F 

 

     

    Sig.                     

Intercept Hypothesis ,180 1 ,180 30,442 ,114 

Error ,006 1 ,006a  
 

Kalkbehandling Hypothesis ,054 3 ,018 2,328 ,253 

Error ,023 3 ,008b  
 

Gård Hypothesis ,006 1 ,006 ,763 ,447 

Error ,023 3 ,008b  
 

Kalkbehandling * Gård Hypothesis ,023 3 ,008 4,435 ,019 

Error ,028 16 ,002c  
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Tabell 4. Organisk halt 

Tests of Between-Subjects Effects  

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F 

 
  

Sig. 

Intercept Hypothesis 518,953 1 518,953 11,108                           ,186 

Error 46,720 1 46,720a  
 

Kalkbehandling Hypothesis 3,257 3 1,086 2,588                           ,228  

Error 1,259 3 ,420b  
 

Gård Hypothesis 46,720 1 46,720 111,352                           ,002 

Error 1,259 3 ,420b  
 

Kalkbehandling * 

Gård 

Hypothesis 1,259 3 ,420 ,810                           ,507 

Error 8,284 16 ,518c  
 

 

 

 

 

Tabell 5. pH – värde 

Tests of Between-Subjects Effects 
 

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F 

 
 
 

Sig. 

Intercept Hypothesis 1167,615 1 1167,615 215,626  
                ,43 

Error 5,415 1 5,415a  
 

Kalkbehandling Hypothesis 1,315 3 ,438 16,102  
              ,024 
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Tabell 6. Vikt daggmaskar 

 
 

 

 

 

 

Error ,082 3 ,027b  
 

Gård Hypothesis 5,415 1 5,415 198,918  
              ,001 

Error ,082 3 ,027b  
 

Kalkbehandling * 

Gård 

Hypothesis ,082 3 ,027 ,371              ,775 

Error 1,173 16 ,073c  
 

Tests of Between-Subjects Effects  

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F 

 
 
 

Sig. 

Intercept Hypothesi

s 

235,188 1 235,188 42,904                          ,096 

Error 5,482 1 5,482a   

Kalkbehandling Hypothesi

s 

11,225 3 3,742 ,303                          ,823 

Error 37,039 3 12,346b   

Gård Hypothesi

s 

5,482 1 5,482 ,444                          ,553 

Error 37,039 3 12,346b   

Kalkbehandling * 

Gård 

Hypothesi

s 

37,039 3 12,346 2,383                          ,108 

Error 82,890 16 5,181c   
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Tabell 7. Antal daggmaskar 

Tests of Between-Subjects Effects  

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F 

 
 
 

Sig. 

Intercept Hypothesis 2646,000 1 2646,000 1764,000 ,015 

Error 1,500 1 1,500a  
 

Kalkbehandling Hypothesis 291,667 3 97,222 2,241 ,262 

Error 130,167 3 43,389b  
 

Gård Hypothesis 1,500 1 1,500 ,035 ,864 

Error 130,167 3 43,389b  
 

Kalkbehandling * 

Gård 

Hypothesis 130,167 3 43,389 1,547 ,241 

Error 448,667 16 28,042c  
 

 

 

 


