
 

 

Plantering av skog på jordbruksmark         

i Sverige och dess påverkan på  

biologisk mångfald 

 

 TOM BRILIOTH 2021  
MVEK02 EXAMENSARBETE FÖR KANDIDATEXAMEN 15 HP 
MILJÖVETENSKAP | LUNDS UNIVERSITET 
 
  

 



 
 

 

Plantering av skog på jordbruksmark i Sverige 
och dess påverkan på biologisk mångfald 

En GIS-analys och litteraturöversikt 
 

Tom Brilioth 
 

2021 

 
 
 
 

 
Bild framsida: Svensk granplantering. Från Gratis Skogen Sunrise-

stockphoto, av A. Krappweis, 2013, Freeimages 
(https://www.freeimages.com/se/photo/forest-sunrise-

1334131). Freeimages.com Licens för innehåll.   
 
 
 

  

https://www.freeimages.com/se/photo/forest-sunrise-1334131
https://www.freeimages.com/se/photo/forest-sunrise-1334131


2 

 

 

 

Tom Brilioth 

MVEK02 Examensarbete för kandidatexamen 15 hp, Lunds universitet 

Handledare: Josefin Winberg, Biologiska institutionen, Lunds universitet 

 
CEC - Centrum för miljö- och klimatvetenskap 
Lunds universitet 
Lund 2021  
 



3 

Populärvetenskaplig sammanfattning  

Plantera skog i hagen eller på vetefältet?  

Att börja använda marken i stor skala i form av jordbruk, städer och nedhuggning av 

skog var en förutsättning till att den mänskliga civilisationen skulle uppstå, men det 

har inte kommit utan konsekvenser för planeten. Att använda marken på ett hållbart 

sätt är avgörande för att bemöta de stora miljöproblemen i världen som 

klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald. Storskaligt jordbruk och 

skogsbruk kan leda till stora utsläpp av växthusgaser och skada på ekosystemen, men 

samtidigt är denna markanvändning nödvändig för att tillgodose samhällsbehovet av 

livsmedel, byggnadsmaterial, energi och mycket annat.  

I Sverige har markanvändningen förändrats mycket genom historien och under 

1900-talet ledde effektiviseringarna av jordbruket till att mycket jordbruksmark 

planterats med skog, med betydande effekter på miljön. Jag har i min uppsats 

undersökt i vilken skala denna konvertering av marken fortsätter i Sverige idag och 

vilken effekt det har för den biologiska mångfalden. Den biologiska mångfalden är 

en särskilt viktig miljöaspekt då den ligger till grund för att ekosystemen ska 

producera så kallade ekosystemtjänster, funktioner så som produktion av biomassa 

och reglering av kol och vatten som samhället är beroende av.  

Mina resultat visar att konvertering av jordbruksmark till skogsmark har 

betydande effekter för biologisk mångfald men det är inte så enkelt som att det 

antingen är en positiv eller negativ effekt. Istället beror utgången på flera 

förutsättningar och faktorer som till exempel vilka ekologiska värden 

jordbruksmarken hade från början, vilken typ av skog som planteras istället och hur 

landskapet ser ut där konverteringen sker. Att plantera skog på blomsterrika ängs- 

och betesmarker är till exempel mycket dåligt för biologisk mångfald, men planteras 

skogen istället på en intensivt gödslad och betad betesmark som saknar höga 

naturvärden kan skogsplanteringen istället få en positiv effekt. Vilken typ av skog 

som planteras är också viktigt, då en skog med en variation av inhemska träd kan 

stödja en mycket högre biologisk mångfald än en monokultur med bara likadana, lika 

stora träd. Det är också viktigt att veta vilka arter av djur och växter som finns i eller 

nära området där konverteringen sker, så att just dessa arter kan gynnas.  

Min studie visar också på de svåra avvägningar som måste göras när man fattar 

beslut om markanvändning. Dels måste man balansera behovet av jordbruk och 
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skogsbruk mot varandra och dels måste man ibland välja mellan att maximera 

biologisk mångfald eller någon annan nytta som produktion eller kolbindning. Det 

har blivit uppenbart att det krävs mycket information för att kunna fatta bra beslut 

om hur vi använder marken på bästa sätt. För detta krävs det mer forskning om 

effekten på biologisk mångfald av att konvertera jordbruksmark till skogsmark.  
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Abstract 

The environmental effects, not least on biodiversity, of land use and land use change 

provide major challenges when sustainability goals are to be met along with demand 

for production and other ecosystem services. Here I systematically review literature 

on one major land use change, from agriculture to forest, and the implications for 

biodiversity. The aim is to provide information for land use decisions in Sweden, and 

the literature review is thus complemented by a GIS analysis of the trends in 

converting agricultural lands to forest in the past two decades. The results show that 

while this conversion has slowed compared to the past century, forest is and could 

keep being planted on agricultural land with significant effects on biodiversity. The 

compiled results from the literature review indicate that the direction and magnitude 

of changes to species richness and density of different taxon is dependent on the 

biodiversity of converted agricultural lands, the composition of newly planted forests 

and the structure and species composition of the larger landscape. I found that 

extensively managed pastures and meadows are especially biodiverse and are 

therefore the most sensitive to forest plantations. New forests should be planted 

with ideally a mix of native species. Land management in general should take into 

account and provide habitat to regionally present wildlife to maximize benefits for 

biodiversity. Due to the limited number of publications in the field, no conclusions 

can be made of the effects on certain taxa or on conversion from certain types of 

agricultural lands to certain types of forest. This review highlights the need for more 

studies on biodiversity impacts from forest plantation on agricultural land in Sweden 

in order to avoid conflicts with biodiversity conservation and ecosystem services.  

 

  



6 

 



7 

Innehållsförteckning 

Populärvetenskaplig sammanfattning 3 

Abstract 5 

Innehållsförteckning 7 

Inledning 9 

Syfte och frågeställningar 10 

Avgränsningar 11 

Metod 12 

GIS-analys 12 

Litteraturöversikt 13 

Litteratursökning 13 

Urval av artiklar 15 

Analys 15 

Resultat 17 

GIS-analys 17 

Litteraturöversikt 18 

Konvertering av betes- och ängsmarker 21 

Konvertering av åkermark 23 

Diskussion 25 

Markkonverteringen i Sverige 25 

Markkonverteringens betydelse för biologisk mångfald 26 

Jordbrukslandskapets betydelse 26 

Effekten av skogsplanteringar 27 

Avvägningar för nyttan av markkonvertering 29 

Begränsningar och framtida forskning 29 



8 

Slutsats 31 

Tack 33 

Referenser 35 

 

 

 

  



9 

Inledning 

Att använda marken och dess resurser till att producera mat, material och energi är 

en förutsättning för den mänskliga civilisationen men markanvändningens ofta 

negativa påverkan på naturen är omfattande och komplex (DeFries et al., 2004; 

Olsson et al., 2012). Enligt IPCC (2020) utgör jordbruk, skogsbruk och annan 

markanvändning en signifikant källa till växthusgasutsläpp, hela 23% av de 

antropogena utsläppen av koldioxid, metan och kväveoxider. Markanvändningen 

reflekterar det mänskliga samhällets behov av att utvinna resurser från naturen så 

som livsmedel, byggnadsmaterial och energi. Detta eftersom människan genom 

markanvändningen utnyttjar naturens ekosystemtjänster som tillhandahåller dessa 

resurser (Brondizio et al., 2019, kapitel 2.3).  

I Sverige används en majoritet av marken, 69%, till skogsbruk och en mindre 

del, ca 8%, till jordbruk (SCB, 2019) samtidigt som städer och industrier tar mark i 

anspråk (Lindeberg et al., 2017). Den svenska skogen består enligt 

riksskogstaxeringen mest av barrskog och en mindre del lövskog främst i de södra 

landsdelarna (SLU, 2020) medan jordbrukslandskapet domineras till 85% av 

åkermark (SCB, 2019). Både jordbruk och skogsbruk tillhandahåller viktiga 

försörjande och reglerande ekosystemtjänster så som livsmedel, råvara till 

pappersindustrin, reglering av näringsämnen och vatten, kolbindning, energi och 

biologisk mångfald (Dänhardt et al., 2013; Hansen et al., 2014). Enligt Sveriges 

livsmedelsstrategi bör jordbrukets livsmedelsproduktion öka samtidigt som det blir 

mer miljövänligt för att göra Sverige mer självförsörjande och hållbart i ett 

föränderligt klimat (Prop. 2016/17:104). Samtidigt ställs större krav på skogens 

produktion, inte minst av biobränslen som ska ersätta fossila bränslen 

(Skogsstyrelsen, 2017). En intressekonflikt kan uppstå mellan olika 

markanvändningar utifrån dessa krav på produktion samtidigt som både jord- och 

skogsbruk har utmaningar att möta i ett miljöperspektiv (Jordbruksverket 2018; 

Skogsstyrelsen, 2018).  

Naturens ekosystemtjänster är ett resultat av komplexa interaktioner mellan 

organismer vilket gör biologisk mångfald till en förutsättning för många 

ekosystemtjänster (Mace et al., 2012; EASAC, 2009). Enligt en rapport från IPBES 

har den biologiska mångfalden i världen degraderats till följd av en förändrad 

markanvändning (Brondizio et al., 2019, kapitel 2.1). I ett föränderligt klimat riskerar 

den biologiska mångfalden degraderas ytterligare samtidigt som bevarandet av den 
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kan öka ekosystemens resiliens mot förändringar (Olsson et al., 2012). I Sverige finns 

flera nationella miljömål som handlar om biologisk mångfald och också knyter an till 

jord- och skogsbruk, t.ex. Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och 

djurliv (Sveriges miljömål, 2021a; Sveriges miljömål, 2021b; Sveriges miljömål, 2021c). 

Enligt Naturvårdsverket (2020) är utvecklingen övervägande negativ för dessa mål.  

I Sverige har det öppna jordbrukslandskapet utformats av människan under 

lång tid och många arter är idag beroende av att framför allt ängs- och betesmarker 

hålls öppna (Bernes, 2011). Under de senaste 100 åren har jordbruket rationaliserats 

och effektiviserats vilket gjort att traditionella brukandemetoder, förknippande med 

ett artrikt landskap, har övergetts och den biologiska mångfalden minskat i 

odlingslandskapet (Dänhardt et al., 2013). Ofta har man planterat skog på den 

jordbruksmark som tagits ur bruk (Eriksson et al., 2011). När ny skog planteras får 

det komplexa och varierade effekter på miljön med betydelse för exempelvis 

biodiversitet, kolbindning och vatteninfiltrering (Cunningham et al., 2015). 

Det finns starka incitament till att ha både jordbruk och skogsbruk i Sverige 

vilket kan leda till svåra avvägningar och intressekonflikter gällande hur vi bäst 

använder den mark som finns. Det är inte omöjligt att jordbruksmark kan fortsätta 

att konverteras till skog. Det är därför av intresse att studera i vilken utsträckning 

sådana markkonverteringar har genomförts i nutid och vilken effekt detta kan 

medföra för den biologiska mångfalden. Markanvändningens påverkan på biologisk 

mångfald har betydelse utöver sitt egenvärde i form av bevarandet av 

ekosystemtjänster och är därför en särskilt viktig miljöaspekt.  

Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att sammanställa publicerad forskning rörande konvertering av 

jordbruksmark till skogsmark och dess påverkan på biologisk mångfald för att ge 

underlag åt beslut och diskussioner kring markanvändningsförändringar. Den 

biologiska mångfalden är en aspekt som bör ges stor vikt när beslut fattas i 

markanvändningsfrågor. Alltså är det relevant att undersöka vilken effekt just denna 

konvertering har på biologisk mångfald, samt i vilken skala en sådan konvertering 

sker.  

- I vilken utsträckning fortsätter man i Sverige idag att konvertera 
jordbruksmark till skogsmark och vilka typer av jordbruksmark och 
skogsmark konverteras respektive konverterar man till? 
 

- Hur påverkas den biologiska mångfalden, och vilka faktorer påverkar 
utfallet, när jordbruksmark konverteras till planterad skogsmark? 
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Avgränsningar 

I denna studie är ambitionen att undersöka påverkan på biologisk mångfald av själva 

förändringen i markanvändning från jordbruk till skog, snarare än att jämföra de 

olika markanvändningarna sida vid sida vilket återspeglas i urvalet i 

litteraturöversikten. Artiklar som enbart undersökt biodiversitet i 

jordbrukslandskapet eller i skogen har således exkluderats, även om en jämförande 

analys mellan biodiversitet och jordbruksmark och skogsmark hade kunnat användas 

för att dra generella slutsatser kring effekterna av markanvändningsförändringar.  

Studien ämnar beskriva markanvändningsförändringars påverkan på biologisk 

mångfald enbart i en svensk kontext, men studier från olika delar av världen har 

använts för att dra slutsatser om Sverige då det går att applicera resultat från andra 

länder för att få ett bättre underlag, och då det nästan helt saknades relevanta studier 

från Sverige. Urvalet av studier i litteraturöversikten har dock avgränsats till att 

endast analysera studier från tempererade klimat för att resultaten ska vara bättre 

tillämpbara på Sverige.  

Etisk reflektion  

De direkta etiska implikationerna av att genomföra en litteraturstudie och en GIS-

analys med marktäckningsdata är mycket begränsade så länge metoden och 

referenserna redovisas på ett korrekt sätt. Mer intressant är att diskutera hur en 

studie av markanvändningsförändringar kan påverka beslut om markanvändning, 

vilket i sin tur påverkar människors liv. Å ena sidan kommer den miljöpåverkan som 

uppstår av markanvändningsförändringar att förändra människors levnadsvillkor, 

därför behövs kunskapen från sådana studier för att fatta etiska beslut som 

minimerar de negativa miljöeffekterna. Å andra sidan kan beslut om markanvändning 

bli betydande för individer som brukar marken genom jordbruk eller skogsbruk och 

påverka deras möjligheter att försörja sig. Därför är det viktigt att i studien vara 

kritisk mot de egna slutsatserna och förslagen genom att diskutera för- och nackdelar 

samt kunskapsbrister gällande de studerade markanvändningsförändringarna. På så 

sätt minskar risken för att studiens resultat motiverar beslut som får negativa och 

oförutsedda konsekvenser.  
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Metod 

GIS-analys 

GIS-analysen genomfördes i syfte att identifiera hur mycket jordbruksmark som 

konverteras till skogsmark i Sverige i modern tid. Till detta användes datasetet 

CORINE Land Cover (CLC) från EU:s jordobservationsprogram Copernicus. CLC 

använder satellitbilder för att klassificera markanvändning i Europa. Datan i form av 

ett raster visar vilken markanvändning som dominerar inom varje cell, motsvarande 

1 ha. Data hämtades från årtalen 2000 och 2018, där år 2000 var den tidigaste datan 

som inkluderade Sverige och 2018 var den senaste.  

Analysen gjordes i programmet ArcGIS Pro 2.7.0 där CLC-rasterdatan 

(Koordinatsystem ETRS89) projicerades om till det svenska nationella 

koordinatsystemet, SWEREF 99 TM.  Vektordata för Sveriges administrativa gränser 

(GSD Översiktskartan, SWEREF 99 TM) användes för att avgränsa rasterdatan till 

Sverige. Omklassning och överläggning av CLC-datan för 2000 och 2018 filtrerade 

fram de ytor som övergått från jordbruksmark till skogsmark. Jordbruksmark och 

skogsmark definierades från markanvändningsklasserna i CLC enligt tabell 1 med 

hjälp av riktlinjerna för nomenklaturen i CLC (Kosztra et al., 2017).  
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Tabell 1.  

Lista över vilka markanvändningsklasser i CLC som räknats som jordbruksmark respektive 
skogsmark. Tabellen exkluderar de klasser som finns i CLC men inte förekommer i Sverige.  

Tabellen inkluderar också författarens egen översättning av de olika klasserna. 

 

 
Litteraturöversikt  

Huvuddelen i denna rapport är en systematisk litteraturöversikt som sammanställer 

resultat från studier som undersökt påverkan på biodiversitet vid konvertering av 

jordbruksmark till skogsmark. Översikten systematiserades för att minska bias i 

urvalet och analysen (Haddaway et al., 2015). 

Litteratursökning 

Studien inleddes med sökningar i Web of Science, Google Scholar samt Googles 

sökmotor för att få en överblick över forskningsområdet och undersöka vilka 

söktermer som gav relevanta resultat. Antalet sökresultat skulle också vara rimligt för 

GRUPPERING MARKANVÄNDNING I CLC ÖVERSÄTTNING TILL 
SVENSKA 

Jordbruksmark Non-irrigated arable land 

 

Fruit trees and berry plantation 

 

Pasture 

 

Complex cultivation patterns 

 

Land principally occupied by 
agriculture, with significant areas 
of natural vegetation 

 

Odlingsmark 

 

Fruktträd och bärplanteringar 

 

Betesmark 

 

Komplex jordbruksmosaik 

 

Jordbruksmark med betydande 
områden naturlig vegetation 

Skogsmark Broad-leaved forest 

 

Coniferous forest 

 

Mixed forest 

 

Transitional woodland-shrub 

Lövskog 

 

Barrskog 

 

Blandskog 

 

Halvöppen skogsmark 
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studiens omfattning. Söktermerna som provades var huvudsakligen direkt kopplade 

till biologisk mångfald, jordbruk, skogsbruk och markanvändning. Även termer som 

syftade till att avgränsa sökningen geografiskt till Sverige och klimatmässigt liknande 

regioner provades, vid dessa försök gav sökningarna dock allt för få resultat. Efter 

prövning av ett flertal olika söksträngar i Web of Science valdes och användes 

slutligen följande söksträng som redovisas i tabell 2. 

Tabell 2.  
Söksträngen som användes i Web of Science och Scopus.  

Booleansk term Sökfras 

 biodivers* OR "species richness” OR "biological diversity” OR 
habitat OR conservation 

AND agricultur* OR farmland OR pasture OR cropland 

AND afforestation OR reforestation OR silviculture 

AND “land use change” OR “land conversion” 

 

Sökningen med söksträngen i tabell 2 genomfördes i två vetenskapliga databaser, 

Web of Science (WoS) och Scopus, den 21 april 2021. Sökresultaten från båda 

databaserna bokfördes tillsammans i EndNote och dubbletter sorterades bort. Hur 

många artiklar som sedan sorterades bort från vilken databas är okänt eftersom de 

behandlades tillsammans.  

Tabell 3.  
Antalet sökresultat i de olika stegen av litteratursorteringen.  
*Visar antalet resultat efter att dubbletter sorterats bort, innan detta fanns totalt 590 resultat. 

Urval Web of Science 

(21 april 2021) 

Scopus 

(21 april 2021)  

Totalt 

Samtliga sökresultat 221 369 469*  

Urval baserat på 
titlar 

  141 

Slutligt urval   11 
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Urval av artiklar 

För att avgränsa litteraturöversikten till artiklar relevanta för studiens syfte användes 

en beslutstrappa med ett antal kriterier om vad artiklarna ska behandla. Följande 

frågor måste kunna besvaras med ”ja” för att en artikel ska inkluderas: 

 

- Behandlas konvertering av någon form av jordbruksmark till någon form av 

skogsmark? 

- Har man studerat någon aspekt av biodiversitet och producerat data över 

hur den har förändrats? 

- Är studien genomförd i ett geografiskt område med tempererat klimat?  

 

De artiklar som ska inkluderas i översikten ska uppfylla alla ovanstående kriterier och 

ha producerat egna data. Detta exkluderar publicerade litteratursammanställningar. 

En inledande sortering av artiklarna gjordes genom att enbart gå igenom alla titlar 

och ta bort de som uppenbarligen inte uppfyllde kriterierna. Om det rådde osäkerhet 

kring en artikels innehåll inkluderades denna i nästa steg för vidare granskning. I 

nästa steg lästes artiklarnas abstract och beslutstrappan tillämpades för att avgöra 

artikelns relevans. I de fall det fortfarande inte gick att avgöra om artikeln borde 

inkluderas analyserades delar av fulltexten, specifikt metod och resultat.  

Analys 

De 11 utvalda artiklarna sammanställdes och kategoriserades i ett Excel-dokument 

enligt ett analytiskt ramverk. Viss information hämtades ur varje artikel genom att 

läsa och analysera artiklarnas metod och resultat, ibland kompletterat med en 

genomgång av diskussion och slutsats för att bättre tolka resultatet.  
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Tabell 4. 
Exempel på hur det analytiska ramverket såg ut och användes för en specifik artikel. 

Kategori Exempel 

Författare Graham et al.  

Publiceringsår 2017 

Titel Implications of afforestation for bird communities: the importance of 
preceding land-use type 

Land/region Irland 

Typ av konverterad 
jordbruksmark 

Olika typer av betesmarker (improved grassland, grassland, peatland) 

Typ av ny skogsmark Granplantering (Picea sitchensis) 

Tid sedan beskogning 5 år 

Taxa Fåglar 

Metod Inventering av fåglar 

Påverkan Huvudsakligen positiv 

Kommentarer Högre densitet och artikedom efter konvertering överlag, men olika beroende 
på tidigare markanvändning 
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Resultat 

GIS-analys 

Resultaten från den genomförda GIS-analysen presenteras här uppdelat efter vilka 

typer av jordbruksmark som konverterats och vilken typ av skogsmark de har 

konverterats till. Enligt analysen har totalt 20 102 ha jordbruksmark i Sverige 

konverterats till skog mellan år 2000 och 2018. Detta motsvarar att 0,52% av all 

jordbruksmark i Sverige år 2000 konverterades fram till 2018. Denna nya skog 

utgjorde 0,07% av skogsmarken i Sverige år 2018. Den största delen, 50%, av den 

konverterade jordbruksmarken hörde till klassen jordbruksmark med betydande 

områden naturlig vegetation, följt av odlingsmark (41%) och betesmark (7%). Endast 

små områden hörde till klassen komplex odlingsmosaik (2%) medan fruktträd och 

bärplanteringar konverterats i mycket liten utsträckning (0,06%). Jordbruksmarken 

konverterades främst till barrskog (71%) följt av lövskog (12%), blandskog (11%) 

och slutligen halvöppen skogsmark (5%). 

Tabell 5. 
Arean jordbruksmark av olika klasser som konverterats till någon typ av skogsmark mellan år 2000 och 
2018 enligt CLC samt hur stor andel detta utgör av den totala arean av varje markklass i Sverige.  

 

Typ av jordbruksmark  Area i Sverige (ha) Andel av marken 
år 2000 (%) 

Odlingsmark 8210 0,28 

Fruktträd och bärplanteringar 13 0,74 

Betesmark 1403 0,58 

Komplex jordbruksmosaik 404 0,34 

Jordbruksmark med betydande områden 
naturlig vegetation 

10 072 1,83 

Total jordbruksmark 20 102 0,52 
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Tabell 6. 
Arean ny skogsmark av olika klasser som konverterats från någon typ av jordbruksmark mellan år 2000 
och 2018 enligt CLC samt andelen detta utgör av all mark av varje klass i Sverige år 2018.  

 
Litteraturöversikt 

I litteraturöversikten analyserades 11 artiklar som generellt visade på en signifikant 

påverkan av konvertering från jordbruksmark till skogsmark på de organismer som 

studerats. Tre av artiklarna rapporterade en övervägande positiv påverkan, fem 

artiklar övervägande negativa och tre artiklar kunde inte bedömas ge övervägande 

positiva eller negativa resultat. I det sistnämnda fallet berodde det neutrala utfallet på 

att artiklarna observerade helt olika påverkan på samma taxa inom samma studie till 

följd av variation i studerade arter, föregående markanvändning eller årstid.   

Litteraturanalysen har sammanställts i tabell 7 som delats upp på två sidor. På 

grund av brist på utrymme har de olika typerna av studerade jordbruksmarker och 

skogsmarker kodats, således behöver tabell 8 användas för att avkoda tabell 7. 

Tabellen organiserades efter vilken typ av jordbruksmark som konverterats då denna 

kategori uppvisade mest variation mellan studierna. Hur olika taxor har påverkats 

efter konvertering från olika typer av jordbruksmark samt vilken typ av skog som har 

ersatt den inkluderas också i tabellen. I 10 av 11 fall rörde det sig om planterad skog 

men det fanns en variation av artsammansättningar mellan studierna. Flest artiklar 

undersökte påverkan på fåglar (45% av artiklarna) följt av organismer i jorden (totalt 

27%) som svampar (18%), bakterier (9%) och hoppstjärtar (9%). Dessutom 

undersöktes växter (18%) och fjärilar (9%).  

 

  

Typ av skog Area i Sverige (ha) Andel av marken 
år 2018 (%).  

Lövskog 2438 0,12 

Barrskog 14 343 0,07 

Blandskog 2284 0,10 

Halvöppen skogsmark 1037 0,03 

Total skogsmark 20 102 0,07 
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Tabell 7. 
Effekten på biodiversitet från markkonvertering beskriven som påverkan på olika taxa uppdelat efter 
typ av konverterad jordbruksmark. Se tabell 8 för avkodning.  
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Tabell 7 (fortsättning). 
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Tabell 8. 
Koder för olika typer jordbruks- och skogsmark som används i tabell 7. Latinska namn på arter eller 
släkten som ingick i skogsplanteringar inkluderas i den mån det fanns specificerat.  

Typ av jordbruksmark (JB.mark)  Typ av skogsmark (S.mark)  
IB Intenstivt brukad 

betesmark 
GP Granplantering (Picea sitchensis) 

EB Extensivt brukad betesmark BaP Barrskogsplantering (Pinus & 
Picea) 

OB Odefinierad betesmark eller 
med varierat brukande 

TP Tallplantering (Pinus) 

ÅM Åkermark EP Eukalyptusplantering (Eucalyptus 
globulus) 

ÄM Ängsmark NS Naturlig succession, blandade 
arter 

OD Odefinierad jordbruksmark BlP Blandskogsplantering  

  LP Lövskogsplantering (Quercus 
petraea & Robinia pseudoacacia) 

 

Konvertering av betes- och ängsmarker  

Ett flertal analyserade studier undersökte konvertering av olika typer av betesmarker. 

Skillnader i brukande av betesmarker kan ha en betydelse för den biologiska 

mångfalden vilket uppmärksammades i flera studier. Extensivt brukade betesmarker 

kännetecknas av måttligt betande och frånvaro andra mänskliga störningar medan 

intensivt brukade betesmarker kännetecknas av hårt betande och mänsklig påverkan 

som gödsling. I en studie jämförde Buscardo et al. (2008) granplanteringar på Irland 

som planterats på betesmark med olika närliggande betesmarker genom att inventera 

kärlväxter och mossor i parade provrutor om 1 ha. Mycket konkurrenskraftiga och 

skuggtåliga gräsarter klarade sig bra i skogsplanteringarna medan andra kärlväxter 

försvann efter beskogningen. Plantering av intensiva betesmarker innebar en mer 

drastisk förändring av miljövariabler som bete och näringstillförsel jämfört med 

extensiva betesmarker, men intensiva betesmarker hade en lägre biodiversitet till att 

börja med. Slutsatsen var att beskogning av naturliga betesmarker med en hög 

artrikedom var negativ för den biologiska mångfalden medan effekten på intensiva 

betesmarker var neutral eller positiv (Buscardo et al., 2008).  

I en annan irländsk studie inventerade Graham et al. (2017) fåglar i liknande 

betesmarker och granplanteringar och fann att abundansen av fåglar ökade efter 

beskogning. Man jämförde lågt betade torvmarker med måttligt och intensivt betade 

gräsmarker som alla planterats med granskog och visade att hotade fågelarter i högre 

utsträckning fanns i torvmarker och måttligt betade gräsmarker vilket gjorde att 
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beskogning hade en negativ effekt för dessa arter, vid beskogning av intensivt betade 

marker var effekten dock positiv (Graham et al., 2017).  

I en svensk studie användes tidigare inventeringar av antalet fjärilsarter på olika 

typer av jordbruksmark samt i barrskog för att dra slutsatser om effekten på 

fjärilsdiversiteten av beskogning. Schneider & Fry (2005) visade här att påverkan på 

fjärilar vid skogsplantering på betesmarker beror starkt på hur betesmarken brukats, 

då måttligt betade och mer naturliga betesmarker kan ha en hög artrikedom av 

blommande växter och en korresponderande artrikedom av fjärilar jämfört med 

barrskogsplanteringar. Intensivt betade och påverkade gräsmarker har å andra sidan 

inte någon stor diversitet av växter eller fjärilar och konvertering av dessa till 

barrskog blir därför neutral för fjärilsartrikedomen (Schneider & Fry, 2005). 

Schneider & Frys (2005) studie var också den enda i denna litteratursammanställning 

som undersökt mänskligt hävdade ängsmarker. De fann den högsta artrikedom av 

fjärilar i dessa ängsmarker varför skogsplantering på dessa marker skulle vara mycket 

negativa för fjärilsdiversiteten.  

I den tempererade, sydvästra delen av Australien undersökte Carson et al. 

(2010) hur artsammansättningen av svampar förändrades när betesmarker med 

odefinierat brukande beskogades med eukalyptus eller tall. Efter analys av jordprover 

tagna från tre provplatser före och 13 år efter trädplantering konstaterades att 

artsammansättningen signifikant förändrades till följd av beskogningen men inga 

slutsatser drogs om huruvida mångfalden blev högre eller lägre (Carson et al., 2010). 

Carson et al. (2010) menade dock att mångfalden på landskapsnivå kunde öka av 

trädplanteringar då skogens artsammansättning kompletterade den i betesmarkerna.  

Även MacDonald et al. (2009) studerade svampar samt bakterier i jorden efter 

beskogning av odefinierade betesmarker. Efter analysen av jordprover som bland 

annat definierade artsammansättningen av svampar och bakterier på en direkt effekt 

av markkonverteringen på artsammansättningen av svampar samt en indirekt effekt 

på artsammansättningen av bakterier till följd av abiotiska förändringar i jorden 

(Macdonald et al., 2009). MacDonald et al. (2009) drog inte heller några slutsatser om 

någon generell positiv eller negativ påverkan på biologisk mångfald, men 

konstaterade att vissa typer av arter gynnades medan andra missgynnades av 

markkonverteringen.  

Den sista studien som undersökte konvertering av betesmarker, av Pornaro et 

al. (2013), stack ut på så vis att konverteringen till skog skedde genom naturlig 

succession i de italienska alperna. Alla arter av växter inventerades av Pornaro et al. 

(2013) längs transekter tillsammans med täckningsgraden av träd i provrutor och 

man fann att artrikedomen av växter korrelerade negativt med en ökad 

täckningsgrad. Man fann dock att en måttlig täckningsgrad kunde vara gynnsamt för 

artrikedomen och särskilt vissa rödlistade arter (Pornaro et al., 2013). 
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Konvertering av åkermark 

Tre olika artiklar studerade fåglar i samband med beskogning av åkermark i Spanien 

(Díaz et al., 1998; Sánchez-Oliver et al., 2015; Sánchez-Oliver et al., 2014). Diaz et al. 

(1998) inventerade fågelarter och fann att tallplanteringar generellt inte var 

gynnsamma för artrikedomen av fåglar då planteringarna dels var för små för att 

stödja en hög diversitet av skogslevande arter och dels missgynnade arter som häckar 

i jordbrukslandskapet och som är hotade och behöver skyddas. Man fann dock en 

högre artrikedom av fåglar i planteringar i delar av landet med fler skogslevande arter 

(Díaz et al., 1998). Sánchez-Oliver et al. (2014) studerade i en artikel 

predationstrycket på fåglar med hjälp av konstgjorda fågelbon och fann att 

tallplanteringar medförde ett ökat predationstryck vilket missgynnade sällsynta 

fågelarter som lever i odlingslandskap och bygger bon i marken. I en annan artikel 

studerade Sánchez-Oliver et al. (2015) effekten av trädplanteringar på 

jordbrukslandskapet runt om och visade på en negativ effekt på artrikedomen av 

fåglar i närheten av planteringar under vintern, men en positiv effekt under 

parningssäsongen. Man fann dock att effekten av trädplanteringarna var liten överlag 

vilket förklarades av att effekterna späddes ut i ett från början heterogent 

jordbrukslandskap (Sánchez-Oliver et al., 2015).  

Harta et al. (2020) studerade lövskogsplanteringar på tidigare intensivt odlad 

åkermark i Ungern och analyserade artrikedomen och abundansen av hoppstjärtar 

(Collembola) i jordprover från skogsplanteringar, åkermark samt i gammal, naturlig 

skog som kontrollpunkt. Man observerade en positiv effekt på artrikedom och 

abundans vid trädplantering, särskilt vid plantering av inhemska trädarter, men 

samtidigt var biodiversiteten i planteringarna signifikant lägre än i den naturliga 

kontrollskogen (Harta et al., 2020). 

Schneider & Fry (2005) jämförde artrikedomen av fjärilar även mellan åkermark 

och barrskogsplantering och konstaterade att båda markanvändningarna gav ungefär 

lika dåliga fjärilshabitat, varför konvertering av åkermark inte skulle ha någon större 

effekt på biodiversiteten av fjärilar.   

Slutligen, i en av artiklarna gick det inte att klargöra specifikt vilken typ av mark 

som konverterats till skog. I denna artikel studerade Phifer et al. (2017) 

eukalyptusplanteringar i den tempererade delen av Argentina och visade att den 

biologiska mångfalden av fåglar var lägre i trädplanteringar än i omkringliggande 

åkermarker och betesmarker. Fågeldiversiteten var lägre i äldre trädplanteringar än i 

yngre (Phifer et al., 2017).  
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Diskussion 

Markkonverteringen i Sverige  

GIS-analysen i denna studie visade att ytorna som konverterats från jordbruksmark 

till skogsmark i Sverige mellan år 2000 och 2018 var sammantaget relativt små, ca 

0,5% av all mark som klassades som jordbruk år 2000 konverterades. Detta är i linje 

med data från Jordbruksverket som säger minskningen av jordbruksmarken i Sverige 

saktat ner från 1960-talet jämfört med början av 1900-talet (Jordbruksverket, 2011). 

Marktäckningsdatan från CORINE Land Cover (CLC) bör generellt ge en korrekt 

bild och följa definitionerna för de olika klasserna, även om detaljer kan bli 

förvrängda (Aune-Lundberg & Strand, 2021). För denna studie uppfyller därmed 

GIS-analysen av denna data sitt syfte att ge en bild av den övergripande trenden för 

markanvändningen de senaste årtiondena.  

Det är svårt att utifrån marktäckningsdatan säga något om det ekologiska värdet 

hos de marker som konverterats. Klasserna inkluderar ingen direkt information om 

den biologiska mångfalden och är inte särskilt specifika. Klassen betesmark (pasture) 

säger exempelvis ingenting om huruvida marken är intensivt eller extensivt brukad, 

vilket denna studie visar ha stor betydelse för biodiversiteten. Detta komplicerar 

diskussionen av innebörden av konvertering av betesmark i Sverige för biologisk 

mångfald då litteraturanalysen delar upp betesmark efter intensivt och extensivt 

brukande. Den marktyp som konverterats i störst utsträckning var jordbruksmark 

med betydande områden naturlig vegetation, vilken kan inkludera en blandning av 

odlingsmark och betesmark men med inslag av naturlig/seminaturlig vegetation som 

upptar åtminstone 25% av ytan (Kosztra et al., 2017). Denna klass går alltså inte att 

räkna som vare sig odlingsmark eller betesmark men uppvisar i alla fall en viss 

heterogenitet, och skulle kunna innefatta mindre skogsdungar och extensivt brukade 

betesmarker. Odlingsmark var den näst mest konverterade klassen och bör vara i 

stort sett likvärdig med åkermarken i litteraturanalysen 
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Markkonverteringens betydelse för biologisk mångfald 

Den genomförda litteraturstudien ger inget konkret svar på frågeställningen om hur 

den biologiska mångfalden påverkas när jordbruksmark planteras med skog. Inte 

oväntat så verkar en mängd faktorer spela in på utgången för den biologiska 

mångfalden när jordbruksmark planteras med skog. De utvalda artiklarna berörde en 

bredd av olika sorters markanvändning och olika taxor, det fanns sällan mer än en 

artikel om en specifik typ av organismers påverkan från en viss markkonvertering. 

Vid en första anblick ger litteraturöversiktens resultat inte ett tillräckligt vetenskapligt 

underlag för att dra nya slutsatser om markkonverteringens påverkan på någon 

enskild taxa eller betydelsen för biodiversitet av en viss typ av konverterad 

jordbruksmark. Det finns emellertid ett flertal gemensamma faktorer och 

förutsättningar som påverkat studiernas resultat och som en diskussion kan föras 

utifrån. Till exempel visade ett flertal studier på att typen och brukandet av 

jordbruksmark som konverterats till skog har betydelse för hur en viss taxa påverkas 

(Buscardo et al., 2008; Macdonald et al., 2009; Phifer et al., 2017; Schneider & Fry, 

2005). Flera studier visar också på vikten av variation av markanvändningar på 

landskapsnivå, då olika arter inom samma taxa påverkas helt olika av en ökad yta 

skogsplanteringar (Carson et al., 2010; Graham et al., 2017; Macdonald et al., 2009; 

Pornaro et al., 2013; Sánchez-Oliver et al., 2015).  

Jordbrukslandskapets betydelse 

Om ett jordbrukslandskap som konverteras till skog från början har stora ekologiska 

värden, till exempel i form av hotade arter som är direkt beroende av den typen av 

habitat, blir risken oundvikligen större att konverteringen har en negativ effekt på 

den biologiska mångfalden. Denna uppsats finner flera konkreta exempel på att så är 

fallet. Enligt Schneider & Fry (2005) kan halvöppna, extensivt brukade ängs- och 

naturbetesmarker utgöra betydligt mer värdefulla habitat för fjärilar än barrskogen 

som riskerar ersätta dem. Skogsplantering på dessa marker får alltså mycket negativa 

konsekvenser för diversiteten och abundansen av fjärilsarter. En intensivt brukad 

betesmark eller åkermark utgör däremot likt tät skog dåliga fjärilshabitat, så en 

konvertering av dessa bedöms inte ha någon större effekt på biodiversiteten 

(Schneider & Fry, 2005). Ett liknande exempel berör fåglar; i ett område där 

fågelpopulationerna gynnades av öppna marker medan skogslevande arter var få 

påverkades fåglarna negativt av beskogning (Díaz et al., 1998). Även Phifer et al. 

(2017) och Buscardo et al. (2008) gav exempel på hur lokala arter missgynnats när 

naturliga, öppna habitat de var beroende av beskogades. I en kontrasterande studie 

visade Graham et al. (2017) att i deras studieområde ökade densiteten och 
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artrikedomen av fåglar när olika typer av betesmarker beskogades, vilket indikerar en 

förekomst av arter som trivs i skogsmiljö.   

Även andra studier har kommit fram till liknande slutsatser om föregående 

markanvändning. Bremer & Farley (2011) gjorde en litteraturöversikt av forskning 

om skogsplanteringar och rekommenderade utifrån detta att skog bör planteras på 

degraderad jordbruksmark med låga biologiska värden, för att minimera negativa 

konsekvenser för biodiversiteten. På marker där den naturliga marktäckningen är 

skog kan enligt Brockerhoff et al. (2008) en planterad skog delvis uppfylla en naturlig 

skogs roll och stärka biodiversiteten i landskapet. Där skog inte är naturlig, och 

arterna som lever där således trivs i och har anpassats till öppna marker, bör man 

däremot undvika skogsplantering (Brockerhoff et al., 2008). Ibbe et al. (2011) gav 

ytterligare exempel på att den historiska markanvändningen kan påverka den 

biologiska mångfalden även efter markkonverteringen. Deras resultat visade att 

diversiteten av fjärilsarter på kalhyggen var högre om marken huserat blomsterrika 

ängar innan skogen planterades (Ibbe et al., 2011). 

Resultatet från litteraturstudien antyder att ängs- och betesmarker är mer 

värdefulla för biologisk mångfald om de brukas extensivt och att konvertering av 

dessa till skogsplantering riskerar att få en negativ effekt. I Sverige har sådana marker 

utvecklats under lång tid och fått stora naturvärden (Bernes, 2011). Minskningen av 

öppna, naturliga gräsmarker med betande djur har enligt flera studier lett till en 

minskad artrikedom av blommande växter (Auffret et al., 2018; Johansson et al., 

2008; Tyler et al., 2020). Dessa extensivt brukade marker kan antas löpa högre risk 

för att planteras med skog då produktiviteten och därmed den ekonomiska 

lönsamheten ofta är lägre vilket försvagar incitamenten för att bibehålla 

jordbruksmarken öppen (Schneider & Fry, 2005). Detta stöds åtminstone delvis av 

denna studies GIS-analys som visat att det till stor del varit mer varierade 

jordbruksmarker med inslag av naturlig vegetation som planterats med skog under 

2000-talet. Idag finns särskilda miljöersättningar att söka för de lantbrukare som 

följer angivna skötselvillkor för betesmarker och slåtterängar (Jordbruksverket, 

2021), men för att bevara biodiversiteten i jordbrukslandskapet krävs ytterligare 

åtgärder (Pe'er et al., 2014), till exempel i form av ökat ekonomiskt stöd. Även 

Jordbruksverket (2018) konstaterar att det krävs ökade insatser för att vårda den 

biologiska mångfalden i det svenska jordbrukslandskapet och i nuläget är 

utvecklingen negativ för miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” (Naturvårdsverket, 

2020).  

Effekten av skogsplanteringar 

Gemensamt för nästan alla artiklar i litteraturöversikten var att de behandlade 

planterad skog och inte skog framväxt genom naturlig succession. Skogsplanteringars 
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betydelse för biologisk mångfald, jämfört med naturlig skog, är ett debatterat ämne 

(Bremer & Farley, 2010; Brockerhoff et al., 2008). De sammanställda artiklarna i 

denna studie ger flera exempel på när planterad skog inte gör någon större nytta för 

den biologiska mångfalden. Dels så missgynnas arter som har sina habitat i öppna 

marker när skogen växer igen (Buscardo et al., 2008; Díaz et al., 1998; Phifer et al., 

2017; Sánchez-Oliver et al., 2014; Schneider & Fry, 2005). Dels så riskerar den 

planterade skogen stödja en betydligt mindre biodiversitet jämfört med naturliga 

skogar (Díaz et al., 1998; Harta et al., 2020). Andra studier drar också slutsatsen att 

den planterade skogen som ersätter jordbruk är mindre värdefull än naturlig skog, 

men kan ändå utgöra habitat för olika arter utöver den planterade trädarten 

(Brockerhoff et al. 2008). Enligt Bremer & Farley (2010) kan trädplanteringar bidra 

till biologisk mångfald i vissa situationer men har en signifikant lägre artrikedom än 

naturlig skog.  

Några analyserade artiklar visade på en positiv effekt på biodiversiteten efter 

plantering av skog. Graham et al. (2017) observerade en ökning av både densitet och 

artrikedom av fåglar efter återbeskogning medan Harta et al. (2020) redovisade en 

liknande effekt för hoppstjärtar. Enligt Sánchez-Oliver et al. (2015) kan den 

planterade skogen likna naturliga miljöer och erbjuda föda, skydd och 

parningsmöjligheter till fåglar. I flera studier förklarades skogsplanteringens positiva 

effekt delvis av att biodiversiteten innan i intensivt brukade marker var låg (Buscardo 

et al., 2008; Graham et al., 2017; Harta et al., 2020). I två olika studier av svampar i 

marken observerades en positiv förändring på landskapsnivå snarare en lokal nivå, då 

skogen har en signifikant annorlunda artsammansättning jämfört med 

omkringliggande jordbruksmark, men inte en högre artrikedom (Carson et al., 2010; 

Macdonald et al., 2009). Att ha både skogsmark och jordbruksmark ger därmed en 

större artrikedom på landskapsnivå, och effekten av beskogningen beror på vilken 

sorts habitat som det finns en brist av i landskapet.  

I Sverige har konverteringen av jordbruksmark enligt GIS-analysen framför allt 

resulterat i barrskog. I större delar av landet är barrskog naturligt dominerande vilket 

kan vara positivt för biodiversiteten utifrån slutsatserna om betydelsen av inhemska 

arter. Samtidigt har lövskog en helt annan artsammansättning och kan vara mer 

gynnsamt för biodiversiteten i delar av landet (Bernes, 2011; Brunet, 2007). Om det 

är monokulturer som har planterats kan den biologiska mångfalden antas vara 

relativt låg, och en större variation av trädarter skulle enligt flera studier kunna gynna 

både den biologiska mångfalden och andra ekosystemtjänster samt resiliens mot 

störningar (Felton, Lindbladh, et al., 2010; Felton et al., 2016; Huuskonen et al., 

2021). Ytterligare insatser för miljön i de svenska skogarna krävs då statusen för flera 

av skogens ekosystemtjänster enligt Skogsstyrelsen (2018) är otillräcklig och 

miljömålet ”Levande skogar” inte är uppnått (Naturvårdsverket, 2020). 
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Avvägningar för nyttan av markkonvertering 

Att planera markanvändningen för att tillgodose behovet av biologisk mångfald och 

andra ekosystemtjänster är komplicerat och kräver avvägningar. Det går  inte att säga 

att en viss typ av markanvändning, så brett definierade som ”betesmark” eller 

”barrskog”, är generellt bra eller dåligt för biologisk mångfald (Felton, Knight, et al., 

2010). Till exempel visar Cunningham et al. (2015) att det finns en motsättning 

mellan att maximera biodiversitet och kolbindning vid återbeskogning. En variation 

av inhemska arter är bäst för den biologiska mångfalden men en plantering av 

snabbväxande exotiska arter kan binda kol snabbare (Cunningham et al., 2015). 

Denna uppsats visar att effekten av markkonvertering från jordbruksmark till 

skogsmark för den biologiska mångfalden är komplicerad att bedöma och kräver 

detaljerad kunskap om hur markanvändningen före och efter påverkar miljön. Att 

maximera en av skogens ekosystemtjänster kan vara kontraproduktivt för en annan 

(Hansen et al., 2014). För att nå målen för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet 

bör lågproduktiva, extensivt brukade jordbruksmarker med naturliga inslag inte 

konverteras till skog. Att istället plantera skog på intensivt brukade åker- och 

betesmarker skulle vara mer gynnsamt för biodiversiteten, men då sänker man istället 

Sveriges självförsörjandegrad av livsmedel och ökar importberoendet vilket i sin tur 

kan påverka markanvändningen utomlands. Både jordbruket och skogen producerar 

ett flertal andra nyttor för samhället som behöver vägas in när beslut fattas om 

markanvändning, som exempelvis ekonomisk sysselsättning och rekreation 

(Johansson, 2016; Skogsstyrelsen, 2018).  

För att tillgodose behovet av ekosystemtjänster på landskapsnivå krävs 

variation, med olika typer av jordbruksmark och skog för att erhålla alla 

ekosystemtjänster samhället behöver (Sauter et al., 2019). Ett beslut att konvertera 

jordbruksmark till skogsmark bör ta hänsyn till en mängd olika faktorer för att 

avgöra nyttan eller skadan för samhället och ekosystemet. Effekten på biologisk 

mångfald kan vara svår att bedöma på förhand, men det är av stor vikt särskilt 

eftersom biodiversiteten är en ekosystemtjänst i sig som stödjer andra viktiga 

ekosystemtjänster och stärker ekosystemets resiliens (Mace et al., 2012; EASAC, 

2009).  

Begränsningar och framtida forskning 

Litteraturöversikten indikerar att det enbart genomförts ett mindre antal studier av 

konvertering av jordbruksmark till skogsmark som gör en bedömning av 

biodiversiteten både före och efter konverteringen. En anledning till detta kan vara 

svårigheten i att genomföra en studie över så pass lång tid en markkonvertering 
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kräver. Slutsatserna som kan dras utifrån litteraturanalysen begränsas av studiens 

omfattning. Endast 11 källor analyseras och deras avgränsningar och frågeställningar 

varierar stort vilket gör att de endast i mycket begränsad omfattning stödjer 

varandras slutsatser om hur specifika taxor påverkas vid en specifik 

markanvändningsförändring. De slutsatser som kan dras utifrån en syntes av 

artiklarna blir istället mer generella kring vilka faktorer som påverkar utfallet för 

biodiversiteten vid markkonvertering. En annan begränsning av urvalet i 

litteraturanalysen är att många aspekter inte har undersökts alls i någon artikel, till 

exempel har ingen studerat däggdjur, groddjur eller reptiler. Det fanns också en 

övervikt mot studier av planterad barrskog och således en brist på exempel med 

lövskog. Även om Sverige domineras av barrskog finns betydande ytor löv- och 

blandskog, framför allt i de södra landsdelarna (SLU, 2020), och effekten av 

planterad lövskog på jordbruksmark skulle vara relevant att undersöka. Särskilt då 

lövskogen är mer naturlig i delar av landet och flera studier visat på betydelsen av 

inhemska arter (Brunet, 2007; Díaz et al., 1998; Harta et al., 2020). För att bättre 

kunna förutse hur konvertering av jordbruksmark till skogsmark påverkar den 

biologiska mångfalden just i Sverige skulle fler studier med denna frågeställning 

behöva genomföras med en mångfald av studerade taxor, typer av jordbruksmark 

och skogstyper.  
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Slutsats 

Konvertering av jordbruksmark till skogsmark har under det senaste seklet utgjort en 

stor del av markanvändningsförändringar i Sverige och resultatet från denna studie 

visar att denna konvertering alltjämt fortsätter, men i mindre skala. Extensivt 

brukade ängs- och betesmarker samt heterogena jordbrukslandskap riskerar än 

idag att planteras med skog vilket med största sannolikhet får negativa konsekvenser 

för den biologiska mångfalden. För att minimera negativ påverkan på biodiversitet 

bör snarare intensivt brukade jordbruksmarker med låg artrikedom planteras med 

skog, och skogen bör bestå av en variation av inhemska trädslag. Detta leder till svåra 

avvägningar då maximerandet av en ekosystemtjänst, i detta fall biodiversitet, kan 

behöva ske på bekostnad av andra, som till exempel livsmedelsproduktion. Resultatet 

från litteraturöversikten ger inte underlag till slutsatser om påverkan av 

markkonverteringen för någon specifik taxa, typ av konverterad jordbruksmark eller 

typ av planterad skog. Istället visar resultatet på vilka faktorer som avgör påverkan på 

biologisk mångfald vid konverteringen. För att fatta hållbara beslut kring eventuell 

konvertering av jordbruksmark till skog krävs gedigen kunskap om de ekologiska 

förutsättningarna på marken som konverteras och det omgivande landskapet. Enbart 

ett fåtal studier har undersökt påverkan på biologisk mångfald från denna 

markkonvertering i en svensk kontext och fler studier behövs som undersöker olika 

taxor, typer av konverterad jordbruksmark och typer av planterad skog. 
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