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Alla vet vad socker är och vi tycker att det är sött och gott, i kaffet, smågodiset, kakorna, till gröten, ja 

man kan använda socker till mycket. Men att använda socker för att öka den biologiska mångfalden?  

Det känns för de allra flesta främmande och kanske rent av aningen knäppt. För hur skulle socker 

kunna ge oss artrikare miljöer? 

Varför har vissa arter tagit över på bekostnad av andra? Alla växter behöver olika näringsämnen och ljus 

för att växa. Ett ämne som styr hur mycket en växt kan växa är kväve som växterna tar upp med rötterna 

ur jorden. I en kväverik miljö blir växterna större än i en kvävefattig miljö. Detta utnyttjas i jordbruket. Vi 

gödslar för att våra grödor skulle växa snabbt och bli större. Men detta leder också till vissa problem. 

Kväve, som vi gödslar med, sprids även utanför åkrarna och påverkar växterna där. Men varför skulle det 

vara negativt? Kväve får ju växterna att växa mer?  

Alla växter reagerar inte lika starkt på höga kvävehalter. Vissa växter är kvävegynnade. De frodas i 

kväverika miljöer och växer riktigt snabbt. Andra energihushållande arter växer inte lika fort trots den 

höga kvävehalten. Detta gör att de kvävegynnade arterna skuggar de energi-hushållande arterna, och 

utan ljus kan inte växterna leva. De energihushållande arterna dör och de kvävegynnade blir kvar. Den 

biologiska mångfalden minskar. För att hindra detta bör vi minska kvävehalten i jorden. Här kommer 

sockret med i bilden. 

I jorden finns mikroorganismer som bryter ner dött material i jakt på näringsämnen, bland annat kol och 

kväve. När de bryter ner materialet bildas det kväveföreningar som växterna kan ta upp. Om man ökar 

kolhalten i jorden ökar man också mikroorganismernas behov av kväve.  De tar då upp det kväve som 

växterna annars skulle ta upp, och därmed minskar man tillgången på kväve hos växterna. Och med 

mindre tillgängligt kväve i jorden växer växterna långsammare.  För att minska den tillgängliga 

kvävehalten för växter kan man tillsätta kol i form av socker och gynna mikroorganismer.  

I mitt experiment följde jag fyra arters reaktion på ökade kolhalter i jorden. Jag jämförde två 

kvävegynnade och två energihushållande arter: brännässla, röllika, liten blåklocka och ängsvädd.  

Brännässlan och röllikan är snabbväxande kvävegynnade arter som oftast ses som ogräs. Liten blåklocka 

och ängsvädd är energihushållande arter som vi ser i vägkanter och på ängar. Jag gav växterna socker i 

två olika doser och jämförde med växter som inte fick något socker alls.  

Resultat visade att de kvävegynnade arterna, brännässla och röllika, växte mindre när de fick socker än 

när de fick växa som vanligt. Liten blåklocka och ängsvädd påverkades däremot inte av 

sockerbehandlingen, de växte lika mycket oavsett om de fick socker eller inte. Det här är användbara 

resultat då man med socker kan hindra kvävegynnade växter att konkurrera ut andra arter och på så sätt 

få fler arter att växa tillsammans. En sockerchock ger oss artrikare miljöer! 
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