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jordnära tanka

Klimatförändringar påverkar vår vardag mer och mer. Här hittar du fakta om några av de
förändringar som pågår just nu. Vi ger dig också tips på vad du kan göra för att förebygga
skadorIn
när
seklimatet
kter blir mer extremt.

gräsätare

jordbruk

Insekter

Grödor: Högre koldioxidhalt och ett varmare klimat
förväntas höja avkastningen med ungefär 5% med
möjlighet att odla mer majs och höstsådd. Samtidigt
ökar risken för torka, speciellt i Kalmar län. Spridning
r
Ins
av sjukdomar och skadegörare ökar liksom risken
förekte
översvämningar. Jordbruksmarken i Sverige kommer
bli allt viktigare då delar av världen kommer få försämrad jordbruksproduktion.
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Gräsätare

Det är viktigt att se över möjligheterna att
spara vatten i landskapet när det regnar, ex
genom att skapa våtmarker, bevattningsdammar. Viktigt att anpassa jordbrukets
vattenanläggningar. Skyfall och översvämningar ökar även risken för utlakning av
näringsämnen till Östersjön.

För pollinerande insekter kan det vara svårt att hinna
gräsVid
ät2are
anpassa sig till den allt tidigare vår-blomningen.
grader varmare fördubblas risken för att dessa insekter
ska förlora sina livsmiljöer jämfört med 1,5 grad.
Forskningen visar att just pollinerande insekter kraftigt
jordbr
ukäven påverkar
har minskat de senaste 25 åren,
vilket
e jordbruk. Ungefär en tredjedel av den mat vi äter
gräsätar
vårt
är helt beroende av pollinerande insekter som bin och
humlor.

jordbruk

Så blandvallar med både gräs och
baljväxter. En ökad koldioxidhalt ger
växterna högre innehåll av fiber och lägre
proteininnehåll, vilket minskar smältbarheten. En ökad andel baljväxter motverkar ett eventuellt sämre fodervärde.

Ett sätt att gynna humlor (som är en viktig
pollinatör) är att så in olika klöversorter i
kantzonerna, helst arter där blomningen
avlöser varandra så att man får konstant
blomning hela sommaren in i september.
Behåll småbiotoper i landskapet. Stenrösen, stenmurar, små våtmarker och
träddungar är viktiga för att behålla ex.
pollinerande insekter i landskapet.

Klimatets påverkan på natur och människa berör oss alla. Risken för skyfall, stormkänslighet, torka
och värmeböljor ökar och vi får fler extrema vädersituationer.
#klimatklokatips ger dig råd om hur klimatförändringar påverkar dig, hur du kan förebygga skador
på ditt hem – och vad du ska göra om olyckan är framme. Läs mer på klimatklokatips.se

Bygga ut eller bygga nytt?
Ta del av Länsstyrelsens rekommendationer
Läs mer på lansstyrelsen.se/kalmar
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Gräsätare

Insekt

Text.

jo

CO2
Betesdrift: Ett varmare klimat med högre koldioxidhalt innebär
att växternas produktivitet ökar, till en viss nivå. Blir det för varmt
eller för hög koldioxidhalt minskar istället produktiviteten. Kalmar
län förväntas allt oftare få torka med låg markfuktighet. Missväxt
år kommer bli allt vanligare.
Klimatförändringarna kommer sannolikt att leda till högre tillväxt
hos sly och ris och därmed till ett ökat röjningsbehov av betet.

Stallmiljöer: Vi förväntas få en ökad nederbörd höst och
vinter, ofta i form av skyfall. I kombination med varmare temperaturer förväntas risken för röta och mögeltillväxt, liksom
korrosion öka. Det innebär att man behöver se över både
byggnadsmaterial och ytbehandlingar allt oftare då livslängden
för dessa förväntas minska. Ett varmare klimat innebär också
ett ökat behov av ventilations och kylfläktar för att minska på
värmestressen hos djuren.

Insekter
gräsätare
Skörda överskottsbete/gräs för att ha som
reserv för stödutfodring vid betesbrist.
Tillgång på rent vatten. Viktigt för att betesdjuren ska kunna hålla sig svala under
heta sommarmånader. När nötkreatur
svettas förlorar de elektrolyter som kalium
och natrium. Under varma somrar finns
det därför anledning att se över deras
mineraltillskott.

Insekter

jordbruk

Skugga. Spara träd både på åkerbete som naturbeten för att minska
värmestress. Speciellt gäller det högproducerande mjölkkor som är de mest
värmekänsliga av våra betesdjur.

gräsätare

Under värmeböljor bör man duscha djuren
regelbundet för att svalka dem. I kombination med cirkulationsfläktar så kyls djuren
snabbare.
Använd ljusa reflekterande tak med isolerad undersida i stallen. Tak som inte tar till
sig värme.

Klimatets påverkan på natur och människa berör oss alla. Risken för skyfall, stormkänslighet, torka
och värmeböljor ökar och vi får fler extrema vädersituationer.

jordbruk

#klimatklokatips ger dig råd om hur klimatförändringar påverkar dig, hur du kan förebygga skador
på ditt hem – och vad du ska göra om olyckan är framme. Läs mer på klimatklokatips.se

Bygga ut eller bygga nytt?
Ta del av Länsstyrelsens rekommendationer
Läs mer på lansstyrelsen.se/kalmar

