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Morgondagens jordbruk – med fokus på Östersjön 

Artur Granstedt 

www.beras.eu; artur.granstedt@beras.eu  

 

Bilaga till Morgondagens jordbruk utarbetas nu i tre delar, version den 

1 november 2015 

 

 

Del 1. Boken Morgondagens Jordbruk (Mdj) blev färdig juni 2012 inför FNs 

miljökonferens Rio + 20. Nu efter tre år har världen gått vidare. Det finns nu 

uppgifter som behöver aktualiseras med hänsyn till nya fakta och statistik och 

som här också ger anledning till kommentarer i anslutning till respektive 

kapitel (sid 1-20). 

 

Del 2. Studieplan och instuderingsfrågor för att underlätta användandet i 

skolor, för undervisning och självstudier (sid 21-26). 

 

Del 3. Under de senaste åren har det pågått en intensiv debatt i de frågor 

boken avhandlar.  Författaren har aktivt deltagit i denna med repliker och 

artiklar i både fackpress  och dagliga tidningar. Artiklar från det senaste året 

återges här i del 3 (sid 27-35). 

 

 

DEL 1. AKTUALISERING OCH KOMPLETTERINGAR 

 

Den ekologiska grunden (Mdj sid 10) 
 

Yttre och inre kretslopp (Mdj sid 15) 

 

Jord, vatten och hav påverkas i allt mer negativ riktning. Vi förbrukar mer än 

vad som byggs upp genom fotosyntesen (figur 1 i boken Morgondagen 

jordbruk).  Den gröna jorden som föder oss krymper, och det allt mer 

överskuggande klimathotet var huvudtemat för den stora miljökonferensen, 

Rio plus 20 som hölls omedelbart efter att boken kom ut. Ännu idag, 23 år 

efter den första världskonferensen i Rio, saknas de övernationella och 

bindande överenskommelser som skulle bryta trenderna mot allt mer 

tilltagande kortsiktig förbrukning av jordens resurser och skadorna på vår 

miljö. Frågan är vad som nu händer efter FN-mötet i Paris COP21 december 

2015.   
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Figur 1 visar hur emissioner av växthusgaser fortsatt att öka. Scenarierna från 

FNs klimatpanel (IPCC) som offentliggjordes 2014 visar att den globala 

medeltemperaturen ökar i intervallet 3,2–5,4 grader mot slutet av detta sekel 

om utsläppen fortsätter att stiga i dagens takt (figur 2). Samtidigt visar 

scenarierna att det med kraftiga utsläppsreduktioner fortfarande är möjligt att 

begränsa temperaturökningen till under två grader. Detta förutsätter radikala 

och omgående genomgripande förändringar i vår livsstil och vår konsumtion, 

inte minst inom jordbruket och vår matkonsumtion som beskrivs i denna bok. 

Ännu saknas de politiska och individuella beslut samt handlingar, som skulle 

krävas för att återställa balansen mellan vår förbrukning av organisk substans 

och den återuppbyggnad som endast kan ske genom fotosyntesen. Detta trots 

den kunskap som idag finns om de förödande konsekvenserna av dagens 

kortsiktiga resursförbrukning och även de möjliga lösningar som finns.     

 

Figur 1. Emissionerna av växthusgaser till atmosfären fortsätter att öka med 
globala konsekvenser för klimatet. Den senaste 10-årsperioden år 2000–
2010 ökade emissionerna och nettobelastningen mer än någonsin tidigare 1 

 

 

                                                           
1 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2014. Climate change 2014: Mitigation 
of climate change. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report. 
Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. www.ipcc.ch/report/ar5/wg3.   
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Figur 2. Exempel på möjliga utvecklingsbanor för nettoutsläpp av koldioxid 
vid olika RCP:er angivet som ppm CO2 ekvivalenter2 

 
RCP8,5 – fortsatt höga utsläpp av koldioxid  

RCP 6 – koldioxidutsläppen ökar fram till 2060  

RCP4,5 – koldioxidutsläppen ökar fram till 2040  

RCP2,6 – koldioxidutsläppen kulminerar omkring år 2020  

 

Fortsatta nettoutsläpp av växthusgaser kommer att orsaka fortsatt 

uppvärmning och förändringar i alla delar av klimatsystemet. För att 

sannolikt kunna undvika att överskrida två graders temperaturökning krävs, 

enligt IPCC senaste bedömning (Scenario RCP 3), att brytpunkten med en 

minskning, istället för fortsatt ökning, måste inträffa inom detta årtionde och 

att föreslagna åtgärder startar nu. Dagens globala nettoutsläpp behöver 

minska med 80 % till 2050 jämfört med dagens nivåer samt vara kring noll 

2100 i de nuvarande industriländerna. Detta bör enligt EU gälla för alla 

länder i den industrialiserade delen av världen medan betinget är lägre för de 

delar av världen vars utsläpp av växthusgaser ligger på en lägre nivå. EUs 

beslutade ”Climat Action”3, presenterades vid FNs klimatkonferens 

november i Paris 20154. Då för första gången lyftes det fram jordbrukets 

                                                           
2IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2014. Climate change 2014: Mitigation 
of climate change. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report. 
Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. www.ipcc.ch/report/ar5/wg3.    
3http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm  
4 http://newsroom.unfccc.int/ 
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nyckelroll för att stoppa den globala klimatuppvärmningen. Fokus blev här 

på den organiska substansen i marken och den avgörande betydelse det skulle 

ha om man kan stoppa den nu pågående markförstöringen i världen och i 

stället börja bygga upp den organiska substansen i odlingsjordarna (se vidare 

om 4 promille-initiativet).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram miljoner ton koldioxidekvivalenter 

 
  

Figur 3. Utsläpp av växthusgaser från Svensk konsumtion ökade med 17 % mellan 
1993 och 2011 (Naturvårdsverket april 2015). 5 

 

Den svenska konsumtionens klimatbelastning 

                                                           
5 Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-
O/Vaxthusgaser--utslapp-av-svensk-konsumtion/ 
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Man måste skilja mellan Sveriges klimatbelastning och konsumtionens 

klimatbelastning. Risken finns här för vilseledande desinformation. 

Klimatbelastningen från vår konsumtion fortsätter att öka fram till 2011 och 

uppgick till 12 ton koldioxidekvivalenter per person räknat på tidsperioden 

2008–2013 (figur 3). Under de senaste 20 åren har andelen utsläpp som sker i 

andra länder orsakad av vår svenska konsumtion ökat med 50 %. Under 

samma period har våra inhemska utsläpp orsakade av konsumtion minskat 

med 30 %. Den svenska minskningen av emissioner av växthusgaser sker 

alltså till priset av ännu större emissioner av växthusgaser i andra länder från 

vilka vi köper våra konsumtionsvaror och våra produktionsmedel. Detta 

gäller till en betydande del för jordbruket och vår konsumtion av livsmedel. I 

det sammanhanget bör vi observera att 40 % av den svenska inhemska 

elenergianvändningen baseras på kärnkraft som inte belastar klimatet men 

som innebär ett betydande risktagande vad gäller strålningssäkerhet. Beaktas 

även den globala avskogningen så uppgår vår klimatbelastning till närmare 

14 ton per capita vilket skulle behöva minska med cirka 80 % till 2050. 

 

Om specialiseringens följder 

Energiproducent blev energislukare (Mdj sid 71) 
 

Jordbruket och matens betydelse för klimatet 

 

Fotosyntesen är den primära energikällan för all verksamhet på jorden (figur 

2 och sid 10 i boken Morgondagens jordbruk). Det är bara den gröna växten 

som producerar, allt annat är konsumtion. Jord- och skogsbruk var till helt 

nyligen den resurs som försörjde hela samhället med såväl mat som energi 

(sidorna 30–46 i MJ). Möjligheten att använda fossil energi förändrade allt 

och jordbruket har förvandlats från producent till konsument av energi under 

det senaste århundradet (sid 71 och 72). 

 

En sammanställning av enbart den svenska jordbruksproduktionens 

klimatbelastning framgår av figur 4. I denna sammanställning är inte 

avskogningen (här benämnd förändrad markanvändning) i andra länder 

beaktad. Sedan EU-inträdet har också andelen importerad mat ökat och 

uppgår i dag till cirka 40 % av vår totala livsmedelskonsumtion. Beaktas 

även detta så svarar matproduktionen för 18 % av den totala 

klimatbelastningen (beräknat för tidsperioden 2008–2012). Inberäknas även 

matkedjan med förädling, lagring och distribution från gård till bord så blir 

matens klimatbelastning 26 % (Naturvårdsverkets tidigare beräkning som 

finns återgiven i boken Mdj figur 44). 
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Figur 4. Det svenska jordbrukets utsläpp av växthusgaser exklusive utsläpp 
orsakad av förändrad markanvändning (d.v.s. avskogning) uppgår till cirka 
12 millioner ton koldioxidekvivalenter (samanställning baserad på Cederberg 
m fl 2012).6 

 

 

Inte heller detta ger den totala bilden. Matens globala belastning på klimatet 

har beräknats till närmare 50 % av den totala mänskliga klimatbelastningen, 

enligt organisationen Grain. Detta gäller för summan av samtliga emissioner 

av växthusgaser för livsmedelsförsörjningen: Jordbruk, distribution, 

förädling, markförstöring, avskogning och avfall. Denna mer totala bild 

behöver beaktas i det fortsatta klimatarbetet, där en genomgripande 

förändring måste ske inom samtliga sektorer för att uppnå klimatmålet (Ulrich 

Hoffman UNCTAD secretariat 2013, Vakna upp innan det är försent)7.  

                                                           
6 Cederberg C, Lundqvist B. och Berglund B. 2012. Potentialer för jordbruket som kolsänka. 
SIK. Rapport 850, 2012. 
 
7 Grain, 2013. Commentary IV: Food, climate change and healthy soils: the forgotten link. In: 
U. Hoffman (ed.) Trade and Environment Review 2013: Wake Up Before It Is Too Late. Make 
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Motsvarande beräkning kan göras för svenskt vidkommande. Avskogningens 

emissioner av växthusgaser enligt senaste beräkningar minskar från 17 till 

12% 8 och 80 % av avskogningen har här antagits vara direkt eller indirekt 

orsakad av matproduktion. Med beaktande av detta och senast tillgänglig data 

fram till 2012 (Naturvårdsverket, 2015) uppgår, enligt författarens 

beräkningar, matens andel av den svenska konsumtionens klimatbelastning 

till drygt en tredjedel och är större än vardera de tre övriga sektorerna 

bostäder, resor och övrig konsumtion (figur 5).  

 

Markförstöring och nedbrytning av humuskapitalet leder till både emissioner 

av växthusgaser och minskad bördighet i delar av världen där specialiserad 

odling pågår av ettåriga grödor, hackgrödor och monokulturer. Detta gäller i 

spannmålsdominerade områden även i Sverige. Utsläpp orsakade av direkt 

eller indirekt förändrad markanvändning anses svåra att beräkna, de värden 

som här användes rymmer ett stort mått av osäkerhet och det finns här inga 

standardiserade beräkningsmetoder, Det utlämnas därför ofta vilket leder till 

en felaktig bild när olika alternativ jämförs. Ytterligare belastningar 

förekommer som emissioner av växthusgaser från avfallshanteringen.  

 

 
 

Figur 5. Maten står för över en tredjedel av den svenska konsumtionens 
klimatbelastning på cirka 13 ton CO2 eq  per person inklusive här 

                                                                                                                                                      
Agriculture Truly Sustainable Now for Food Security in a Changing Climate. United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD). 
8 WRI, World GHG Emissions Flow Chart, http://tinyurl.com/2fmebe, 

http://tinyurl.com/2fmebe  
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uppskattade utsläpp från livsmedelskedjan (food chain) och från förändrad 
markanvändning (deforestation) som avskogning och annan markförstöring 
som minskar det organiskt bundna kolförrådet (egen sammanställning).  
 
 
 
Vallodlingens betydelse för att vidmakthålla odlingsmarkernas mullhalt 

och balansera klimatet  

 

Sveriges vallareal (åker bevuxen med flerårigt gräs och vallbaljväxter som 

klöver eller Lusern) kompenserar för huvuddelen av den nettonedbrytning av 

humuskapitalet som spannmålsodling och andra ettåriga grödor för avsalu 

leder till. Tack vare vallodlingen upprätthålls det viktiga humuskapitalet 

(markens organiska substans), som långsiktigt är nödvändigt för att kunna 

bedriva jordbruksproduktion. En vall med en svensk medelskörd på 7000 kg 

per ha motsvarar en biomassaproduktion på 11 ton torrsubstans per ha. Den 

angivna skördenivån motsvarar också skördenivån i ekologisk odling under 

mellansvenska förhållanden. Den fleråriga vallodlingen kompenserar för den 

genomsnittliga årliga nedbrytningen (den s.k. mineraliseringen) av ca 1 % per 

år av markens humuskapital som sker i åkermarken.  

 

Vallodlingen tillför mer s.k. mullråämnen än vad som förbrukas genom 

markens mineralisering. För övriga grödor är det omvända förhållanden, mer 

organisk substans bryts ned än vad skörderesterna kan kompensera för. De 

långliggande svenska bördighetsförsöken visar hur mullhalterna sjunker i 

kreatursfri odling utan vallodling. Marken förlorar årligen 200 kg kol per ha 

motsvarande 720 kg koldioxidekvivalenter. Detta minskar skördarna även i 

konventionell odling och kan inte kompenseras genom ökande givor av 

mineralgödsel. Ett problem som blivit påtagligt i de delar av världen där man 

under längre tid använt mineralgödsel, De tidigare skördeökningarna har 

stagnerat trots nya sorter, ny teknik och kemiska medel mot skador och 

sjukdomar. Dålig markstruktur och varierande skördar ger också ökande 

miljöproblem910. 

 

                                                           
9 Bertilsson, G. 2010. Mat, klimat och miljö. www.greengard.se.  Recito Förlag AB 
 
10 Lai, R. 2012. Enhancing Eco-efficiency in Agro-ecosystems through Soil Carbon 

Sequestration. Carbon Management and Sequestration Center, The Ohio State Univ., 

Columbus, OH 43210.  Crop Science Society of America. Vol. 50 No. Supplement_1, p. S-

120-S-131 

  

http://www.greengard.se/
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En ekologisk förstaårsvall tillför i storleksordningen  

5 ton kol och 200 kg kväve per ha ur atmosfären. Cirka 35 % av den till 

marken tillförda organiska substansen omformas till markhumus11. Detta sker 

dels direkt genom nedbrukade skörderester, och dels indirekt via från fälten 

skördat vallfoder som via djuren blir till marken återförd gödsel inom loppet 

av en växtföljd. Exempel på humusbildningen via den direkta återföringen 

(SOMF CR) och återföringen via djurens gödsel (SOMF FYM) för tre 

kategorier idisslare (mjölkkor, köttdjur och får) återges här i figur 6. Denna 

kolbindning (sink) räknat i koldioxidekvivalenter (CO2 eq) är större än de 

emissioner av den starka växthusgasen metan (CH4) som avges från 

idisslarnas ämnesomsättning och gödsel. Här är inte inräknat de inte alltid 

fullt utnyttjade arealer med beten och inte fullt utnyttjade vallarealer som 

finns i samband med djurhållningen i jordbruket.  

 

 

 

 

 

De idisslande djuren har den stora förmågan att förvandla de för människan 

inte ätliga vall-foderväxterna till högvärdig näring i form av kött och mjölk. 

Vallväxterna är samtidigt nödvändiga för markens regenerering 

(återskapande) och vidmakthåller den biologiska mångfalden och 

kulturlandskapet. Figur 55 i boken Morgondagens jordbruk visar hur det i en 

femårig växtföljd med tre år vall samt från denna återförd stallgödsel i 

genomsnitt sker en mullhaltsökning motsvarande 1,5 ton 

koldioxidekvivalenter per ha och år (kolsänka). Utan vall och stallgödsel 

skulle det ske en mullhalts minskning motsvarande 500 till 1000 kg 

koldioxidekvivalenter per ha och år. Det var idisslarna som en gång 

möjliggjorde kolonialiseringen och framväxten av mänsklig kultur i Norden. 

                                                           
11 Granstedt, A & L-Baeckström, G. 1998. Studier av vallens förfruktsvärde i ekologisk odling, 

Ekologiskt Lantbruk 25, SLU; Granstedt, A., and GL-Baeckström, G. 2000. Studies of the 

preceding crop effect of ley in ecological agriculture. American Journal of Alternative 

Agriculture, vol. 15, no. 2, pages 68–78. Washington University. 
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Figur 6. . Emissioner från idisslare (ruminant) kompenserat av 
humusbildningen räknat i koldioxidekvivalenter (CO2 eq) via direkta 
återförsel av skörd-rester och rötter (SOMF CR) och indirekt från den 
skördade vallen via djurens gödsel (SOMF FYM) för tre kategorier idisslare: 
mjölkkor, köttdjur och får med till respektive djurslag angina fodermängder i 
form av torrsubstans (DM)12. Denna kolbindning (carbon sink) räknat i 
koldioxidekvivalenter är större än de emissioner av den starka växthusgasen 
metan (CH4) räknat i koldioxidekvivalenter än som avges från idisslarnas 
ämnesomsättning och gödsel (Granstedt, 2015). 
 

 

 

Målen kan förverkligas – BERAS-projektet (Mdj sid 79) 

 

I BERAS-projektet 2003–2006 påvisades det systemfel som utvecklats i 

jordbruket med separeringen mellan växtodling och djurhållning. Här 

påvisades också, genom dokumentation och analys av BERAS typgårdar i 

samtliga Östersjöländer, den potential som finns att genom omställning till 

ekologiskt kretsloppsjordbruk rädda Östersjön från fortsatt övergödning. I det 

fortsatta projektet BERAS Implementation 2010 arbetade vi själva 

omställningsprocessen. Tack vare ökande arealer ekologisk odling i 

                                                           
12 Kumm, K-I. 2010. Den svenska kött och mjölkproduktionens inverkan på biologisk 
mångfald och klimat – skillnaden mellan betesbaserade och kraftfoderbaserade system. 
Redaktör Ståhlberg, D. Jordbruksverket.   
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kombination med övriga miljöförbättrande åtgärder inom såväl jordbruk och 

samhälle kan en minskning av belastning av närsalter skönjas.  

Kustnära vattenområden uppvisar bättre förekomst av blåstång och förbättrat 

siktdjup jämfört med tidigare. Stränga krav vad gäller enskilda avlopp och 

effektivare reningsverk leder till minskande läckage av övergödande kväve 

och fosforföreningar också från övriga samhället. Vad gäller kvävet så synes, 

trots ökande ekologisk odling, den totala tillförseln av mineralgödsel öka de 

senaste åren. Därmed ökar överskott och näringsförluster (figur 7 a och b).  

 

 

  

Figur 7.  Här visas tillförsel av kväve till jordbruket i kg per ha från 1950 till 
2013 (a) samt differensen mellan tillförsel och bortförsel som kulminerade 
1990 beräknat för hela det svenska jordbruket (b).  
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Växtnäringsbalanser för hela det svenska jordbruket visar att kvävetillförseln 
i kg per ha minskade något efter 1990. Detta skedde tack vare en ökande 
areal ekologisk odling utan tillförsel av konstgödselkväve och hög 
självförsörjningsgrad med foder (när detta skrivs 19 % av jordbruksmarken.) 
I det konventionella jordbruket har kvävetillförseln av både mineralgödsel 
och importerat foder, främst sojaprotein, fortsatt att öka. 

 

 

 

 

 

Figur 8 Areal ekologisk odling år 1990 

till 2013 

Granskar man enbart det konventionella 

jordbruket så står det helt klart att här 

fortgår en oavbruten ökning av såväl 

mineralgödselanvändning som 

importerat foder. Förklaringen är den 

fortsatta strukturrationaliseringen med 

allt färre men allt större och intensivt 

drivna djurgårdar (figur 9). Skillnaden 

mellan det kväve som tillförs och det kväve som bortförs med de produkter 

jordbruket levererar (växtprodukter som brödsäd m.m. och djurprodukter som 

kött och mjölk) blir ett överskott som slutligen belastar miljön, dels i form av 

övergödande läckage till sjöar, vattendrag och hav, och dels de emissioner 

som sker till luften, bland annat den starka klimatgasen dikväveoxid 

(lustgas).  
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Figur 9. I konventionellt jordbruk fortsätter tillförseln av kväve i form av 
konstgödsel (artificial fertilizers) och importerat foder som sojaprotein 
(imported feed) att öka i förhållande till bortförseln av kväve genom 
produktion av livsmedelsprodukter (vegetabilie- och animalieprodukter, grön 
kurva). Det innebär att överskottet (surplus) ökar – d.v.s. differensen mellan 
tillförsel (input) och bortförsel (output). 

 

 

Granskar man enbart gödselanvändningen i jordbruket framgår att den totala 

gödslingen per ha är fortsatt ökande trots den förhållandevis stora 

arealandelen ekologisk odling (figur 10).  
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Figur 10. Tillförseln av mineralkväve (artificial fertilzer) och organisk 
stallgödsel (kg kväve, N, per ha och år)  (a) och summan av tillfört kväve 
(mineral- och stallgödselkväve) i N kg/ha och år i Svenskt jordbruk 1995–
2013.  

 

Ute i Östersjöhavet märks ingen minskning av kväve- och fosforbelastningen. 

Här är de senaste åren områdena med syrebrist och döende havsbottnar större 

än någonsin tidigare och omfattar nu 60–80 tusen kvadratkilometer (två 

gånger så stor yta som landet Danmark) enligt SMHI, som kontinuerligt 

mäter syrehalterna i Östersjöområdet. Orsaken till syrebristen är perioder av 

omfattande algblomningar under sommaren och som i sin tur beror på alltför 

stora mängder kväve och fosfor i havet.  När algerna dör och bryts ned på 

hösten förbrukas syret. Vid en syrehalt under 2 ml per liter vatten upphör 

syrekrävande livsprocesser (figur 11). De mörkare markerade områdena var 

vid mättillfällena helt syrefria. Det innebär att nedbrytningen där tas över av 

anaeroba bakterier som lever under syrefria förhållanden och som bildar för 

andra organismer giftigt svavelväte. Havsmiljöforskarna anser också att den 

pågående globala uppvärmningen leder till ökande tillförsel av närsalterna 

kväve och fosfor till havet, fortsatt ökande algblomning under 

sommarhalvåret och ökande omfattning av områden med syrebrist. Den 

fortsatta specialiseringen i jordbruket innebär fortsatt och ökande belastning 

på havet. Länder som Polen genomgår nu trots omfattande protester från 

småbönder en strukturrationalisering med specialisering av jordbruket likartat 

den som Sverige upplevde på 1960- och 1970 talen.  
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I projektet BERAS Implementation har utarbetats konkreta förslag till de 

jordbrukspolitiska åtgärder som genom en omläggning till ekologiskt 

kretsloppsjordbruk i hela Östersjöregionen skulle kunna rädda 

miljösituationen. De förslag som här framförs har inte beaktats1314 Hur en 

total omställning skall ske är naturligtvis en stor fråga. Vad vi kan göra är att 

börja i det nära och konkreta. I BERAS Implementation har själva 

omställningsprocessen på gårdsnivå studerats och särskilda guidelines har 

utarbetats för odlare och rådgivare som hjälp för omställningen till ekologiskt 

kretsloppsjordbruk. Politiskt pågår nu arbetet på mellannivå där man inom 

offentlig förvaltning, offentlig mat i skolor och genom rådgivning och 

utbildning både till konsumenter och odlare kan verka för den omställning av 

jordbruket som blir alltmer nödvändig. 

    

  

 

 

 

 

                                                           
13 Einarsson, P. 2012.  Policy Interventions for Ecological Recycling Agriculture. BERAS-
report 1. www.beras.eu. 
 
14 Jörgensen, L. B., Gerber S & Wramner. P. 2013. Policy Recommendations to Save 

the Baltic Sea- Södertörns högskola. BERAS rapport 3. www.beras.eu 

 

http://www.beras.eu/
http://www.beras.eu/
http://helcom.fi/PublishingImages/baltic-sea-trends/environment-fact-sheets/hydrography/hydrography-and-oxygen-in-the-deep-basins/BSEFS2014_ Hydrography and oxygen in the deep basins_Fig 3a.jpg
http://helcom.fi/PublishingImages/baltic-sea-trends/environment-fact-sheets/hydrography/hydrography-and-oxygen-in-the-deep-basins/BSEFS2014_ Hydrography and oxygen in the deep basins_Fig 3b.jpg
http://helcom.fi/PublishingImages/baltic-sea-trends/environment-fact-sheets/hydrography/hydrography-and-oxygen-in-the-deep-basins/BSEFS2014_ Hydrography and oxygen in the deep basins_Fig 3c.jpg
http://helcom.fi/PublishingImages/baltic-sea-trends/environment-fact-sheets/hydrography/hydrography-and-oxygen-in-the-deep-basins/BSEFS2014_ Hydrography and oxygen in the deep basins_Fig 3d.jpg
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Figure 11 Estimates of the extent of hypoxic (oxygen content less than 2 ml/l) 
and anoxic (oxygen content nil; often with presence of hydrogen sulphide) in 
autumn 2011 – 2014. There has been a steady increase in the area affected by 
hydrogen sulphide in the East and West Gotland Basins, the Northern Baltic 
Proper and the outer Gulf of Finland. 15 

Figur 11. Utbredningen av områdena med för livsprocesserna alltför låga 
syrehalter (syrehalt mindre än 2 ml/ l) och områden helt syrefria bottnar som 
leder till frigörelse av svavelväte.  Områdena påverkade av för livsprocesserna 
giftigt svavelväte har ökat i östra och västra Gotlands bassängen samt norra 
delen av egentliga Östersjön samt i finska viken.  

 

Fyra promille – initiativet. Ny inriktning av världens jordbruk efter 

Parismötet COP 21 december 2015?  

Den 3 december under Parismötet undertecknade mer än 50 länder och 

organisationer, däribland även den Svenska regeringen, den Franska 

regeringens initiativ: 4 Per 1000 Initiative, Soils for Food Security and 

Climate” declaration 16. The declaration emphasizes that agriculture, and 

agricultural soils in particular, can play a crucial role in reversing global 

warming and increasing global food security.  

André Leu, ordförande IFOAM — Organics International, ett samarbetsorgan 

för regenerativt jordbruk i hela världen, ser det så kallade 4 promille-

initiativet som ett historiskt genombrott: "Detta är revolutionerande, eftersom 

kolinlagring i jord nu är centralt för hur världen hanterar 

klimatförändringen”.  

Verkligheten i dag är att nedbrytningstakten av odlingsmarkernas organiska 

substans är ökande enligt en metastudie publicerade i vetenskapstidskriften 

Nature 17. Nyligen har det rapporterats att i storleksordningen 12 miljoner 

hektar odlingsjord degraderas varje år. Markdegraderingen utgör "ett 

                                                           
15 Hansson M. and L. Andersson, 2013, Oxygen Survey in the Baltic Sea 2013 -Extent of 
anoxia and hypoxia, 1960 - 2013, SMHI Report No. 49, 2013.  Available online at 
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.35317!Oxygen_timeseries_1960_2013_final.pdf 
16 http://newsroom.unfccc.int/lpaa/agriculture/join-the-41000-initiative-soils-for-food-

security-and-climate/ 
17 http://www.nature.com/news/2010/100324/full/news.2010.147.html 
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allvarligt hot mot försörjning och livsmedelstrygghet för miljontals 

människor enligt FN:s jordbruksorgan FAO.  

För att vända den pågående trenden och öka istället för att som nu minska det 

globala förrådet av organiskt bundet kol i odlingsmarken krävs 

genomgripande förändringar av jordbruksmetoder och jordbruket struktur 

anpassade till de klimat och jordartsförhållanden som gäller i olika delar av 

världen. Långliggande försök med biodynamisk och ekologisk odling som 

pågått under drygt 50 år vid biodynamiska forskningsinstitutet i Järna i 

Mellansverige visar de grundförutsättningar som gäller under våra Nordiska 

odlingsförhållanden (Granstedt och Kjellenberg 2008)18. På den ekologiska 

kretsloppsgården Skilleby i Järna  följdes mullhaltsökningen under tre 

växtföljdsomlopp och uppmättes till i genomsnitt 6 promille per år 

motsvarande 1,5 ton koldioxidekvivalenter per ha och år. Försöken i den 

femåriga växtföljden med tre år vall och återcirkulerad stallgödsel finns 

beskrivna på sid 86 i Morgondagens jordbruk. Motsvarande försök med 

liknande resultat finns i andra delar av världen.   

Förhoppningarna är nu stora att de beslut tas som kan ändrad inriktningen av 

världens jordbruk för att rädda både klimatet och själva grunden för en 

uthållig livsmedelsförsörjning, odlingsjorden, i enlighet med de 

rekommendationerna också sedan tidigare finns från FNs  jordbruksorgan 

FAO19 . 

 

Matkassen – konsekvenser för klimat och miljö (MJ sid 87) 

Detta avsnitt handlar om hur vi kan ställa om vår konsumtion och produktion 

av livsmedel så att vi stoppar förbrukningen av ändliga resurser, hur vi kan 

rädda klimatet, våra hav, vår miljö.  

                                                           
18 Granstedt, A. and Kjellenberg, L. 2008 Organic and biodynamic cultivation – a possible 

way of increasing humus capital, improving soil fertility and be a significant carbon sink in 

Nordic conditions. The Second Scientific ISOFAR Conference in Modena 18-20 June 2008. 

19 Hoffman, U. UNCTAD Secretariat, 2011. Organic Farming Can Cost-effective Cool down 

the Earth. FAO/OECD Expert Meeting on Greening the Economy with Agriculture. Session 

one. Paris, 5 September 2011. 



20 
 

Järnaregionen är unik på så sätt att här finns inom ett närområde samlat 

ekologiska kretsloppsgårdar, livsmedelsförädling, distributionsföretag och för 

en uthållig livsstil engagerade konsumenter, enskilda och olika verksamheter 

som skolor och arbetsplatser.  En matkasseundersökning genomfördes i 

Järnaregionen med 15 familjer som visade hur det är möjligt med en 

omställning (figur 12). 

 

 Figur 12. Framtidsscenarier baserat på resultat från BERAS-projektet med hänsyn 

till möjliga förändringar vad gäller markanvändning, jordbruk, förädling och 

distribution: Mat från ekologiska kretsloppsgårdar (ERA) skulle med hela 

produktionskedjan kunna minska klimatbelastningen med cirka -25 %. Beaktas också 

uppbyggnaden av markens organiska substans (ERA.SOM) påvisbar efter minst ett 

växtföljdsomlopp så minskar klimatbelastning med -55 %. Lokal förädling och 

distribution (ERA.SOM.LOC) minskar klimatbelastning ytterligare till  -60 %-.  Med 

också mer vegetarisk och nästan enbart grovfoderbaserad kött- och 

mjölkproduktkonsumtion (ERA.SOM.LOC.VEG.BIOG) minskar belastningen med  -75 

%  och med produktion av gårdsbaserad biogas som drivmedel på gårdens egen gödsel 
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minskar  klimatbelastningen med -85 % (Granstedt, 2012). I det sista stegen halveras 

också erforderliga åkerareal för matförsörjningen till mindre 2000 kvm per capita.   

Här visas hur det är möjligt att minska klimatbelastningen med 85 % jämfört 

med dagens genomsnittliga konsumtion. Här har också en mindre del av 

avskogningen som konsekvens av import och foderförsörjning beaktats. I det 

ekologiska kretsloppsjordbruket är man självförsörjande med foder. En 

omläggning av jordbruket och kraftig minskad köttkonsumtion innebär 

samtidigt att kväveläckaget skulle minska, här i detta exempel med ca 80 % 

räknat per person, och erforderlig areal för matproduktionen halveras från 

dagens areal på 4000 kvm till ca 2000 kvm per person och det baserat på 

lokala och förnyelsebara resurser så som beskrivits i boken Morgondagens 

jordbruk.  Det visas här att det är möjligt att stoppa den globala 

uppvärmningen till under 2 grader (1,5 graders-målet enligt COP21, rädda 

havet och få maten att räcka till hela världen vad gäller vår 

livsmedelsförsörjning. Sedan tillkommer övriga områden vad gäller våra 

dagliga liv. Inom livsmedelsområdet förutsätter detta  genomgripande 

förändringar av såväl vår konsumtion som produktion så som här beskrivits 

baserat på utvärdering av praktiska exempel och att vi är beredda att betala 

matens verkliga pris. I Järnastudien var den genomsnittliga matkostnaden 25 

% högre.   

Studierna visar att vi behöver en förändrad livsstil som är mera vegetarisk 

och att de animaliska produkter vi äter motsvarar en växtföljd på gårdar med 

djur som äter gräs och klöver, d.v.s. kött och mjölk från betande kor och får. 

 Det finns också utrymme för små mängder griskött, kyckling och ägg. Men 

det motsvarar de mängder som en lokal djuruppfödning kan producera med 

hjälp av allt det som blir över av livsmedelsrester i såväl jordbruket och 

konsumtionen. Allt måste vi lära oss att ta till vara, inte minst det i dag 

förödande matsvinnet.  

En 80 - 90 % mindre köttkonsumtion enligt denna studie minskar 

klimatbelastningen med 40 % i förhållande till normalkosten och en 

omställning av maten till ekologisk lokal kretsloppsmat minskar 

klimatbelastningen med drygt 60 %. Enbart omställningen av jordbruket till 

förnyelsebar energi (dvs fossilfritt jordbruk, här löst genom gårdsbaserad 

produktion av biogas på den egna gödseln) bidrar till att minska matens 

klimatbelastning med drygt 10 %.  
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Matens kvalitet 

Livsmedlens näringsvärde och kvalitet har inte behandlats i den aktuella 

upplagan av Morgondagens jordbruk.  Det kommer att redovisas mera 

utförligt en kommande skrift. Den specialiserade spannmålsodlingen utan 

recirkulering av stallgödsel leder till en kontinuerlig utarmning av de spektra 

av spårämnen som bör ingå i en fullgod näring och som ej kompenseras av de 

fåtaliga näringsämnen som ingår i konventionell gödsling. De högre halterna 

av spårämnen i brödsäd från ekologiskt kretsloppsjordbruk jämfört med 

konventionell specialiserad spannmålsodling framgår av figur 13.  Halterna 

av tungmetallerna är däremot lägre än i den konventionellt odlade 

spannmålen. I samma undersökning bekräftades också resultaten från tidigare 

studier som visar att också proteinkvaliteten är högre i den ekologiska 

brödsäden20 

 

Figur 13.  Jämförande studier av spårämnen i brödsäd från ekologiskt 

kretsloppsjordbruk jämfört med konventionell specialiserad 

spannmålsodling.  

Hur kommer vi dit? 

 

En omläggning av hela det Svenskt jordbruket till steg 2 (ERA SOM) utan en 

minskad köttkonsumtion skulle innebära en ökning av den totala 

                                                           
20 Granstedt, A. 2008. Mineralämnesanalyser i vete från Bollerup – Odling och näring i 
brödsäd. KSLA-seminarium ”Miljömedvetna odlingssystem - perspektiv på hållbarhet” 
22 april 2008. 



23 
 

odlingsarealen, fortsatt import av livsmedel och betydligt större betesarealer 

än i dag.  

 

Typväxtföljder för ett Ekologiskt kretsloppsjordbruk i de olika 

produktionsområdena framgår av Tabell 1. 

 

Tabell 1. Typväxtföljder för ett ekologiskt kretsloppsjordbruk i de olika 

produktionsområdena i Sverige 

 
  

Vallarealen skulle öka från dagens 46 % av åkerarealen till drygt 60%. Det 

blir konsekvensen om vall med klöver och lusern återinförs på i dag helt 

spannmålsinriktade gårdar. Vall behöver ingå med ca 35 %  i Götaland södra 

slättbygder (Gss), Götalands nora slättbygder (Gss) och Svealands 

slättbygder (Ss) där en övervägande stor andel av jordbruken nu drivs helt 

utan vallodling.21   
 

 

 

 

 

Figur 14.  Totalkonsumtion av kött, kg per person och år 1960 – 2010. Källa: 

Jordbruksverkets konsumtionsberäkningar 

                                                           
21Jordbruksstatistisk årsbok, 2014,  SCB, 

Gss, Gns Ss Gmb, Gsk, Ssk Nn, Nö

vall vall vall vall

vall vall vall vall

stråsäd vall vall vall

stråsäd stråsäd stråsäd stråsäd

ärter/bönor/potatis/övrigt ärter/bönor/potatis/övrigt ärter/bönor/potatis/övrigt Grönfoder med insådd 

stråsäd med insådd Stråsäd med insådd Grönfoder med insådd bete

bete bete

0

10

20

30

40

50

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Kg/person

Griskött

Nöt-och kalvkött

Fjäderfäkött

Övrigt



24 
 

Mer realistiskt och önskvärt vore en samtidig minskning av 

köttkonsumtionen mot den nivå som ännu rådde på 1960 talet (figur 14). Från 

att i början av 1960-talet legat på drygt 50 kg kött per person och år var 

konsumtionen 2006 uppe i 86 kg kött per person och år. Detta innebär att 

köttkonsumtionen ökat med drygt 70 procent de senaste 50 åren och därmed 

ökad import av både kött och fodermedel till den inhemska konsumtionen- 

 
 

 

 
 
Figur 15.  Scenario 2, ERA modifierat. Arealfördelning vid ekologisk 

livsmedelsproduktion motsvarar konsumtionen av kött år 1960 . En 

grovfoderbaserad mjölk och nötköttsproduktion skulle innebära 59 % vallodling och 

växtföljder med minst en tredjedel vall på all åkermark (Granstedt, 2015) 

.   

En konsumtion på 20 kg nötkött och 24 kg gris och fjäderfäkött motsvarande 

1960 talets nivå skulle innebära självförsörjning med mat från ett ekologiskt 

kretsloppsjordbruk baserat på lokala och förnyelsebara resurser i enlighet 

med steg 2 och arealfördelningen i alternativ 2  (figur 15). 
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För att uppnå klimatmålet inom livsmedelsområdet behövs emellertid en 

ännu mer genomgripande omläggning av vår kost och även ett helt fossilfritt 

jordbruk såsom angetts i de båda sista stegen 4 och 5 i figur 12. 

Arealfördelningen vid en minskning av köttkonsumtionen med 88 % enligt 

figur 16 och innebär också en betydande minskning av den behövliga 

odlingsarealen till 1, 8 millioner ha motsvarande 0,18 ha per person (figur 

16).  

 
Figur 17. Scenario 3, ERA SOM LOC VEG. Arealfördelning vid en 

omläggning till ett ekologiskt kretsloppsjordbruk vid en minskning av 

köttkonsumtionen med 88 % motsvarande en konsumtionsstudie i Järna med 

15 familjer 2004 (Granstedt and Thomsson, 2005). 

 

De föreslagna stegen i en omställningsprocess i Sverige framgår av figur 18 a 

och 18b vad gällerodlingsarealens omfattning och andelen vall.  Vall i 

växtföljd skulle här tillämpas på hela landets åkerareal.  
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Figur 18 a och 18 b. En omläggning av hela landets jordbruk (a) till 

ekologiskt kretsloppsjordbruk (b) med minst en tredjedel vall på alla gårdar 

(även på slättbygderna) skulle innebära en ökning av vallarealen med över 

500 000 ha och en betydande årlig ökning av det organiskt bundna 

kolförrådet i marken (carbon sink) under en längre omställningsperiod.  

 

En omläggning av hela landets jordbruk till ekologiskt kretsloppsjordbruk 

och en radikal kostomläggning enligt steg 4 och 5 i figur 12  skulle minska 

klimatbelastningen från maten med 75 respektive 85 % i enlighet med 

klimatmålet och halvera den erforderliga produktionsarealen till 

världsgenomsnittet, till mindre än 2000 kvadratmeter per person. 
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Figur 19a och 19b. En omläggning av hela landets jordbruk  till ekologiskt 

kretsloppsjordbruk och en radikal kostomläggning enligt steg 4 och 5 i figur 

12  skulle minska klimatbelastningen från maten med 75 respektive 85 % i 

enlighet med klimatmålet och halvera den erforderliga produktionsarealen 

till världsgenomsnittet, till  2000 kvadratmeter per person. 

 

Sammanfattande slutord 

Förenta nationernas klimatkonferens i Paris 2015 (COP21) kommer att äga rum 

mellan den 30 november och den 11 december. Dörren för klimatmålen håller på 

att stängas igen. Världens utsläpp måste börja att minska inom några få år,  för 

att världen ska klara 2-gradersmålet. Nu har man beslutat om 1,5-gradersmålet. I 

verkligheten så växer utsläppen i världen i en takt som motsvarar de värsta 

scenarierna i den senaste IPCC-rapporten från år 2014, med förväntade 

temperaturökningar över 4 grader,  till år 2100. För att klara den ulovade 

målsättningen så måste världen bryta gentemot alla trender och börja med att 

minska de globala utsläppen inom några få år, senast år 2020. Här spelar 

jordbruket och maten en nyckelroll.  
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Fotosyntes och andning är de två primära processerna vilka gör livet möjligt. 

Grundproblemet är, att det idag råder en obalans, där vi förbränner mer levande, 

död och fossil organisk substans än vad som återigen byggs upp genom 

fotosyntesen. Detta leder obönhörligen fram till att koldioxidhalten ökar i 

atmosfären, vilket tillsammans med övriga klimatgaser, orsakar växthuseffekten 

och den globala uppvärmningen. Hur vi bedriver vårt jord- och skogsbruk, samt 

hur vi väljer vår mat, har en avgörande betydelse för det framtida klimatet. Beaktas 

även den globala avskogningen så uppgår vår klimatbelastning till närmare 14 ton 

per capita och år, varav maten står för över en tredjedel.  

 

För att en långsiktig mänsklig överlevnad skall vara möjlig, så gäller det att väl ta 

tillvara den flödande energin från solen, hushålla med växtnäringskapitalet genom 

väl slutna kretslopp mellan växtodling och djurhållning, befrämja den biologiska 

mångfalden genom varierade växtföljder samt vårda mullkapitalet i våra 

odlingsjordar.  Vallodling med symbiotiskt kvävefixerande baljväxter och till denna 

en väl anpassad djurhållning, är av avgörande betydelse för ett långsiktigt 

uppbyggande och vård av markens organiska substans och bördighet, med alla dess 

levande organismer, samt för markens kapacitet att binda kol ut ur atmosfären 

(carbon sink). Den storskaliga produktionen av kött från kyckling, svin och kor och 

överproduktionen av mjölk baserad på inköpta fodermedel, den höga användningen 

av fossil energi för insatsvaror, i såväl växtodling som djurhållning, måste upphöra 

snarast, såväl i den industrialiserade världen såsom i utvecklingsländerna.  

 

För att kunna uppnå klimatmålet och rädda världen inför hotande miljökatastrofer, 

i form av torka , översvämningar, övergödning, spridning av gifter i vår miljö och 

markförstöring, så  behöver jordbruket och våra matvanor ändras i grunden.  
Mångåriga studier av det som benämns för ett ekologiskt kretsloppsjordbruk och en 

därtill anpassad minskad produktion och konsumtion av kött, från framför allt 

enkelmagade djur (kyckling och gris), visar på hur vi skulle kunna vända 

utvecklingen och väsentligt börja att bidra till att rädda vårt klimat och vår miljö. 

Ett sådant regenerativt jordbruk tillsammans med en 80 % minskad 

köttkonsumtion, skulle halvera den nödvändiga odlingsarealen för vår 

livsmedelsförsörjning från dagens 4000 kvm till 2000 kvm per person, baserad på 

enbart lokala och förnyelsebara resurser.  Låt oss nu hoppas att själva insikten om 

matens och jordbrukets betydelse, med kunskaper om de nödvändiga 

förändringarna av jordens brukande och vår matkonsumtion når fram till dem, som 

skall fatta för vår framtid, avgörande beslut i december i Paris.  Men ansvaret finns 

ytterst hos oss själva, i våra dagliga val, av såväl vad vi väljer då vi inhandlar vår 

mat, vi väljer våra beslutsfattare och ger vårt stöd för nödvändiga beslut. 

 

Mölnbo den 11 Januari 2016. 

 

Artur Granstedt 
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DEL 2 

Studieplan för boken  

Morgondagens jordbruk – med fokus på 

Östersjön 

Av Artur Granstedt 

Utgiven år 2012 vid Södertörns högskola, inom BERAS-projektet med 

uppdatering 2015. 

Bokens författare Artur Granstedt är agronomie doktor, professor emeritus i 

Ekologisk odling och var koordinator för Östersjöprojekten BERAS (2003–

2006 och 2010–2013). Artur Granstedt beskriver här hur ett ekologiskt 

jordbruk, baserat på lokala kretslopp och förnyelsebar energi, kan minska 

övergödningen av Östersjön och även bidra till att minska den globala 

uppvärmningen. Det kan dessutom förhindra spridningen av kemiska 

bekämpningsmedel, gynna den biologiska mångfalden och stimulera social 

och ekonomisk landsbygdsutveckling i Östersjöområdet. 

Boken inleds med en beskrivning av de livsuppehållande ekosystemen och 

deras betydelse för jorden, havet, klimatet och vår mat. Här ges även en 

överblick över odlandets historia: hur vi människor griper in och förändrar 

det naturgivna och hur vi på kort tid kan förbruka det som naturen byggt upp. 

Här beskrivs hur vi kan odla jord, skapa ökad bördighet, få jorden att 

blomstra och ge närande mat åt alla. 

Studieplanen är indelad i 10 sammankomster med angivande av sidnummer 

och kapitelrubriker samt anslutande instuderings och diskussionsfrågor. 

Sammankomsterna leds av bokens författare. 

 

 

Sammankomst 1 

 

Kapitel i boken: 

10 Den ekologiska grunden 

11 Solljus, vatten, gröna växter – grunden för allt liv 

11 Ständig återanvändning 

12 Kolet – struktur- och energibärare 

12 Kvävet – grundelement i allt levande 
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13 1 liter olja för 1 kg kväve 

15 Ärtväxter efter behov 

15 Fosfor – energiomvandlare i cellens inre 

16 Rubbad balans 

17 Redan romarna tärde på resurserna 

20 Hållbar utveckling – en definition 

21 Självförstärkande processer 

22 Planetära gränsvärden 

23 Minus 80 % fossilt 

 

Instuderingsfrågor: 

 

1. Hur vill du beskriva liv och ekosystem utifrån det som beskrivs i boken? 

2. Beskriv balansen mellan uppbyggnad och nedbrytning, producenter och 

konsumenter och varför balansen måste återställas. 

3. Beskriv uppbyggnad och nedbrytning av organisk substans i växtriket och i 

marken. 

4. Ge exempel på organismer som är producenter och konsumenter samt kolets 

och syrets kretslopp. 

5. Vad är kvävets roll i allt levande och hur regleras kvävetillgången i 

naturprocesserna? 

6. Vad är orsaken och källorna till den ökande mängden kol i atmosfären? 

Beskriv Keelingkurvan samt omräkningen till koldioxidekvivalenter för 

olika klimatgaser enligt IPCC. 

7. Jämför olika länders bidrag till den globala uppvärmningen räknat per 

person och vad som skulle krävas för att uppnå det s.k. tvågradersmålet. 

8. Ge exempel på hur man kan beskriva dagens förbrukning av resurser och 

ökande belastning på miljön – de s.k. systemvillkoren, samt de allra 

allvarligaste hoten mot vår miljö  (”planetära gränsvärden”). 

 

 

 

Sammankomst 2 

 

24 Levande jord 

25 Mineraljord 

25 Finfördelning avgör 

26 Surare jordar i norr 

27 Tusenårig humus 

27 Möte mellan levande och dött 

29 Bördig jord självreglerande 

29 Åkern som ekosystem 

30 Det globala perspektivet – odlingsmark och matbehov 

33 Folkomflyttningar 

33 900 gånger fler 

34 Näringsrikt slam 
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Instuderingsfrågor: 
 

1. Vad är grundförutsättningarna för odling och vad har markegenskaperna för 

betydelse? 

2. Hur har våra jordar uppkommit (jordmånsbildning)? Beskriv skillnaden 

mellan unga och mogna ekosystem. 

3. Beskriv en markprofil och de olika jordarterna som avlagrats under 

landhöjningen i norra Östersjöregionen. 

4. Vad skiljer näringsrika och näringsfattiga jordar och deras uppkomst? 

5. Beskriv olika jordarter och livet i marken, den organiska substansens 

sammansättning, nedbrytning och uppbyggande samt deras betydelse 

förodlingen. 

6. Beskriv markfördelningen i världen, världens åkergrödor, betesareal, 

ökenutbredning, klimatets betydelse och klimathoten i relation till 

människans nyttjandebehov och matförsörjning. 

 

 

 

Sammankomst 3 

 

35 Odlandets historia – från svedjejordbruk till brutna kretslopp 

36 Slåtterjordbruket – äng var åkers moder 

36 Ängens baljväxter och trädens löv gödslade 

39 Baljväxter stoppade svälten 

40 Klöver kunde djuren föda och åkern göda 

41 Utskiftningen en revolution i jordbruket 

43 Så spreds kunskapen 

44 Kretslopp på varje gård 

46 Det brutna kretsloppet 

47 Svinnet ökar 

51 2 av 3 gårdar försvunna sedan 1950 

 

Instuderingsfrågor: 

 

1. Beskriv jordbrukets framväxt i Norden. 

2. Vad karaktäriserar svedjejordbruket och det senare utvecklade 

slåtterjordbruket? 

3. Varför blev även slåtterjordbruket slutligen tärande på naturresurserna (som 

ledde till livsmedelsbrist och utvandring)? 

4. Beskriv den agrara revolutionen med en flerdubbling av 

livsmedelsproduktionen 1800–1950 baserat på lokala och förnyelsebara 

resurser och vad som möjliggjorde detta: svält förbyttes till överskott för 

export. 
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5. Varför blev jordbruket senare allt mer beroende av både konstgödsel och 

kemiska bekämpningsmedel efter andra världskriget? 

6. Beskriv hur och varför detta också ledde till allt större överskott av 

växtnäring särskilt i områden dit djurhållningen koncentrerades.  

 

 

 

Sammankomst 4 

 

53 Jämngröna ogräsfria fält och stora fönsterlösa djurstallar – specialiseringens 

följder 

54 Så uppstår skadliga näringsförluster 

56 Kväve 

57 Fosfor 

58 400 kvadratmil döda bottnar 

59 Belastning per ha och totalt 

61 Löftena som aldrig infriades 

65 Spridning av gifter i miljön 

66 Bedräglig minskning 

68 Kadmiumfaran inte över 

68 Djurens lidande 

70 Mjölkkons korta liv 

71 Energiproducent blev energislukare 

 

Instuderingsfrågor: 
 

1. Beskriv hur kväve- och fosforförlusterna uppstår i jordbruket och hur det 

slutligen belastar haven, de grundläggande systemfelen och varför 

förlusterna är störst i vissa regioner i respektive land. 

2. Beskriv närsalternas skadeverkningar, hur algblomning och s.k. döda 

havsbottnar uppstår genom självförstärkande processer. 

3. Hur har Östersjöländerna försökt komma tillrätta med problemen sedan 

början av 1980-talet? Beskriv arbetet inom HELCOM och nu senast i den 

s.k. Baltic Sea Action Plan med landsvisa åtaganden. 

4. Varför har, trots alla omfattande åtgärdsprogram och betydande kostnader, 

belastningen på havet fortsatt att öka och vad händer i de östra delarna av 

Östersjöregionen? 

5. Varför har bekämpningsmedelsanvändningen också ökat och vad är 

konsekvenserna? 

6. Kommentera fosforanvändningen med hänsyn till att det också är en 

begränsad resurs: slamfrågan, tungmetallfaran och andra risker. 

7. Vad har det specialiserade jordbruket fått för konsekvenser för våra husdjurs 

välbefinnande och behov? 

8. Vad har hänt med energianvändningen i jordbruket och dess 

klimatkonsekvenser? 
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9. Beskriv de olika källorna till jordbrukets och djurhållningens belastning på 

klimatet samt klimatkonsekvenserna i de olika leden av livsmedelskedjan. 

 

 

Sammankomst 5 

 

74 Alternativen biodynamisk, organisk-biologisk och ekologisk odling 

75 Nordisk eko-plattform 

76 Genombrott 

78 Regler 

 

Instuderingsfrågor: 

 

1. Beskriv framväxten av alternativen till dagens konventionella jordbruk. 

2. Hur vill du definiera ett miljövänligt och resurshushållande jordbruk? 

3. Vad möjliggjorde genombrottet för ekologisk odling och hur ser situationen 

ut i olika länder? 

4. Diskutera drivkrafter och hinder för en mera omfattande omläggning av 

jordbruket till ekologiska metoder. 

5. Vilka kontroller och regelsystem finns för ekologiska produkter på EU-

marknaden, och hur sker kontrollen? Vilka för- och nackdelar finns med 

dagens system? 

 

 

 

Sammankomst 6 

 

79 Målen kan förverkligas - BERAS-projektet 

81 Inte tillbaka till det gamla 

84 Bördighet kan återskapas 

86 Baljväxtvallen dubbelt nyttig 

 

Instuderingsfrågor: 
 

1. Vad innebär det att man går från produktionstänkande till systemtänkande? 

Vad är skillnaden mellan att 1)studera skördar och produktion av enskilda 

grödor och djurprodukter i relation till avsättning och marknad och att 
2)studera jordbruket som ett helt ekosystem bestående av både växter och 

djur? Hur kan de olika produktionsgrenarna gynna varandra? 

2. Beskriv grundelementen i ett ekologiskt kretslopps- och växtföljdanpassat 

jordbruk med syfte att både producera nyttigheter i form av livsmedel och 

samtidigt minimera förbrukningen av externa resurser samt ge minsta 

möjliga skador på miljön. 

3. Hur kan ett ekologiskt kretsloppsjordbruk vara ett alternativ till dagens 

konventionella jordbruk? 



34 
 

4. Vad är skillnaden mellan ekologisk odling enligt dagens regelsystem och det 

som här beskrivs som ett ekologiskt kretsloppsjordbruk (Ecological 

Recycling Agriculture, ERA)? 

5. Vad skulle det innebära att lägga om hela Östersjöregionen till ERA-

jordbruk i jämförelse med situationen i dag för att hushålla med externa 

resurser (växtnäring och energibärare), skydda Östersjön från övergödning 

och regenerera odlingsjordarna? 

 

 

 

Sammankomst 7 

 

87 Matkassen: konsekvenser för miljö och klimat 

87 Mat från ekologiska kretsloppsgårdar 

89 Inverkan på havet 

90 Inverkan på klimatet 

93 Inverkan på biologisk mångfald 

 

 

 

Instuderingsfrågor: 
 

1. Beskriv hur ett ekologiskt kretsloppsjordbruk kan minska läckaget av 

kväve- och fosforföreningar från jordbruket. 

2. Beskriv de olika stegen i livsmedelskedjan och dess miljökonsekvenser samt 

möjliga alternativ. 

3. Hur skulle en omläggning av hela livsmedelskedjan från jord till bord gå till 

för att minska emissionerna av växthusgaser med minst 80 %, stoppa den 

globala uppvärmningen, upphäva bruket av kemiska bekämpningsmedel och 

samtidigt halvera den erforderliga åkerarealen för vår 

livsmedelsförsörjning? 

4. Hur kan den biologiska mångfalden gynnas genom jordbruket och en 

omläggning till ekologiskt kretsloppsjordbruk förverkligas?   

5. Hur kan ett ekologiskt kretsloppsjordbruk också gynna odlingsprodukternas 

närings- och hälsovärde? 

 

 

 

Sammankomst 8 

 

94 Omläggning – hinder och möjligheter 

94 Överallt där odling kan bedrivas 

94 Ekonomiska möjligheter 

95 Ekonomiska hinder 

96 Skörd och ekonomi 

98 Krävande kemijordbruk 
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100 Ekologiska kretslopp – högre näringskvalitet 

 

Instuderingsfrågor: 

 

1. Vilka kunskaper krävs för att skapa ett matsamhälle baserat på lokala och 

förnyelsebara resurser för att enligt resultaten från den redovisade 

forskningen långsiktigt komma tillrätta med vår tids stora miljöfrågor? 

2. Vilka ekonomiska och andra hinder finns för odlare, konsumenter, handel 

och livsmedelsindustri? 

3. Vad visar oss de goda exemplen inom Östersjöregionen och även globalt om 

framtidens möjligheter?  

4. Hur kan de goda exemplen leda oss vidare, vad krävs av samhället och vad 

kan vi göra själva i våra dagliga liv? 

 

 

Sammankomst 9 

 

101 Gårdsexempel 

102 Sverige 

102 Nibble gård 

106 Nibble trädgård 

107 Finland 

107 Pargas gård 

109 Rekola gård 

113 Lettland 

113 Zageri gård 

115 Straumali gård 

116 Ekomejeriet PagastaPadome 

 

 

Instuderingsfrågor: 
 

1. Beskriv en mjölkgård, problemen med högmjölkande kor och deras 

foderbehov. 

2. Beskriv en gård med egen gårdsförädling, köttproduktion och 

grönsaksodling direkt till konsumenterna. 

3. Vilka speciella problem finns inför att ställa om jordbruket i de forna 

Sovjetländerna? Ge ett exempel på omläggning. 

4. Ge exempel på lokala gårdsanslutna förädlingsverksamheter, 

distributionssystem och försäljning, samt hur dessa kan utformas för att 

skapa större närhet mellan produktion och konsumtion. 

 

 

 

Sammankomst 10 
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118 Vägen till ett naturresursbevarande jordbruk 

118 Ekologiska grundprinciper 

122 Bättre ekonomi för bonden och för samhället 

123 Sammanfattning 

124 BILAGA. BERAS-projektet – publicerade rapporter och sammanfattning 

134 Ordförklaringar 

Instuderingsfrågor: 

 

1. Beskriv tre grundkrav för ett uthålligt jordbruk samt vad som är en 

förutsättning för att undvika kemisk bekämpning och gynna den biologiska 

mångfalden. 

2. Hur bör en omläggning från konventionellt till ERA-jordbruk kunna ske 

utifrån olika förutsättningar beroende på gårdsstorlek? Hur kan man påvisa 

att den biologiska mångfalden gynnas? 

3. Beskriv hur en omställning till ekologiskt kretsloppsjordbruk kan te sig i 

olika delar av Sverige. 

4. Hur har Östersjöprojektet BERAS avrapporterats vetenskapligt? Ge exempel 

på rapporter och vetenskapliga artiklar. 

 

Avslutande diskussion 

 

1. Gör en genomgång av de vanligaste argumenten mot ekologiskt 

lantbruk. Skriv ner en lista på de fem viktigaste du känner till.   

Hur kan dessa bemötas utifrån vad som redovisats i boken Morgondagens Jordbruk. 

Tips : Se gärna också hur SNF svarar, sant och falskt om EKO, (men granska 

kritiskt)- http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/svar-pa-tal-om-ekologiskt-

och-svalt 

 

  

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/svar-pa-tal-om-ekologiskt-och-svalt
http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/svar-pa-tal-om-ekologiskt-och-svalt
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DEL 3  DEBATTARTIKLAR 

REPLIK SVD 

 JORDBRUK 18 November 2014 

En del av en kampanj mot ekomat  

Vi står nu i början av jordbrukets ekologiska revolution, vilken är 
helt nödvändig. Men det ses uppenbarligen som en mardröm för 
en del. Vi övriga hoppas att det skall bli en sanndröm, skriver 
Artur Granstedt, docent i ekologisk odling och koordinator för 
Östersjöprojektet BERAS. 

18 november 2014 kl 06:36, uppdaterad: 19 november 2014 kl 08:52 REPLIK | JORDBRUK  

 
I det konventionella jordbruket är behovet av tillförd fossilbaserad energi 
betydligt större än i det ekologiska jordbruket. 
Artur Granstedt  

Sedan en tid tillbaka pågår en hätsk kampanj mot det ekologiska jordbruket. 
Det är kanske inte så konstigt. De ekonomiska intressen som känner sig 
hotade är omfattande. Dessutom är det ett helt agrovetenskapligt paradigm 
som ännu verkar vara förhärskande på Sveriges Lantbruksuniversitet som 
ifrågasätts. 

Det senaste inlägget i denna kampanj kommer också från fyra forskare vid 
SLU, som skrivit boken ”Den ekologiska drömmen” som presenterades på 
SvD Brännpunkt 16/12. Det är uppenbart att boken inte är en vetenskaplig 
produkt, med de krav på fullständighet och opartiskhet som finns där, utan 
ett debattinlägg där man väljer de källor som passar för argumentationen. 

I artikeln påstås att  ”forskningen har visat” att det ekologiska jordbruket inte 
har några fördelar ur miljö- och klimatsynpunkt, jämfört  med konventionell 
odling, och man talar till och med om att forskningsresultaten är ”entydiga”. 
Det är ett påstående som aldrig skulle ha accepterats i en vetenskapligt 
granskad text. Säkert kan man hitta stöd i några forskningsrapporter, men 
ett överväldigande forskningsmaterial talar i motsatt riktning. Man bygger i 
stort sett hela argumentationen på ett felaktigt antagande om att ekologiskt 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ekologisk-odling-vagen-till-svalt_4105533.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ekologisk-odling-vagen-till-svalt_4105533.svd
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jordbruk generellt ger mycket mindre skördar. Ser man efter i svensk 
jordbruksstatistik är många ekoodlingar som redovisas bara delvis 
ekologiska i verklig bemärkelse: De skulle kunna kallas extensiva 
konventionella odlingar där man tagit bort konstgödsel och 
bekämpningsmedel. En del är under omställning och har lägre skörd innan 
man kommit igång med växtföljder, med balans mellan närande och tärande 
grödor, och väl fungerande kretslopp med djurhållning och växtodling. 
Jämförelserna blir helt missvisande. 

Mer seriösa jämförelser visar att vilken typ av jordbruk som ger störst skörd 
beror på odlingsförhållandena. På de mest bördiga odlingsjordarna är 
konventionella skördar i regel större. Sveriges lantbruksuniversitets 
långliggande jämförande gårdsförsök utanför Piteå under 10 år med 
konventionell och ekologiskt kretsloppsjordbruk visade däremot på samma 
eller något högre skördar och produktion i den ekologiska odlingen med 
växtodling och djurhållning. Tittar man på tredje världen och lite svårare 
odlingsförhållanden är det de markvårdande egenskaperna i ekologisk 
odling, med kretslopp, och humusuppbyggande kvävesamlande grödor som 
ger utslag. I en FN-rapport från 2011 baserad på 57 projekt med ekologisk 
odling redovisas skördeökningar på i snitt 80 procent i ekologisk odling 
jämfört med konventionell. 

Propagandan om att ekologiskt jordbruk hotar livsmedelsförsörjningen och 
att det är vägen till världssvält är således nonsens och bygger på vinklade 
beräkningar. 

Lika befängt är debattörernas påstående att det ekologiska jordbruket är lika 
belastande för Östersjön, som det konventionella. Tillför man lika mycket 
kväve så läcker det också lika mycket. Visst! Men det handlar om jordbrukets 
struktur. Grundorsaken till övergödningen är specialiseringen med 
konstgödselberoende växtodlingsgårdar i vissa regioner och foderinköpande 
djurgårdar i andra. Det innebär att stallgödseln inte används effektivt utan 
mycket läcker ut i Östersjön. Det är helt enkelt ett systemfel, ett brutet 
kretslopp, i dagens konventionella jordbruk som gör att näringsämnena 
hamnar på fel ställe.   

Jord- och skogsbruk kan på ett avgörande sätt bidra till att stabilisera 
klimatet. Fotosyntesen ger den unika förmågan att binda koldioxid ur 
atmosfären och direkt omvandla solenergi till organiskt material som kan 
användas som föda, energiråvaror eller material. Men då måste jordbruket 
övergå till klimatsmart teknik. I det konventionella jordbruket är behovet av 
tillförd fossilbaserad energi betydligt större än i det ekologiska jordbruket. 
Produktionen och användningen av handelsgödselkväve är oerhört 
energikrävande och leder till stora utsläpp inte bara av CO2 utan också av 
N2O (dikväveoxid), som har ännu värre klimateffekter. Ekologiska kretslopp, 
humusuppbyggande växtföljder med vall och baljväxter därtill anpassad 
djurhållning på alla gårdar binder kol ur atmosfären och förvandlar 
jordbruket från en klimatbelastning till en klimattillgång. Det här är fakta 
som man inte borde blunda för ens på Ulltuna. 



39 
 

Det har i forskning och fältförsök visat sig att ett mer naturligt kretslopp av 
näringsämnen ger högre näringsvärden i matråvarorna, bland annat 
mineraler. Mindre tillförsel av kväve till systemet ger betydande fördelar inte 
bara för havet och klimatet men också proteinkvalitén i odlingsprodukterna. 
Till det kommer naturligtvis värdet i att slippa risken för rester av 
bekämpningsmedel i livsmedlen och miljön. Ulltunaforskarna försöker göra 
en poäng av att de ekologiska produkterna inte är ”giftfria”. Och visst kan det 
komma giftiga ämnen från industriutsläpp, biltrafik eller konventionella 
odlingar i grannskapet. Men det är faktiskt allvarligare om man dessutom 
avsiktligt sprutar giftiga ämnen på grödorna. 

På 1950-talet genomgick jordbruket sin industriella revolution. Nu står vi i 
början av jordbrukets ekologiska revolution. Nödvändigheten av detta 
klargörs bland annat av FN:s ”Trade and Environment Report 2013”. Det är 
uppenbarligen en mardröm för en del. Med hänsyn till de stora ekologiska 
utmaningar världen står inför idag hoppas vi övriga att det skall bli en 
sanndröm. 

ARTUR GRANSTEDT 
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REPLIK DN 

 fredag 2 jan 2015 kl 16.45    

”Mörka inte jordbrukets nyckelroll i 

klimatomställningen” 
Om Sverige skall bli fossilfritt till 2030, som 

Rockström och Axelsson förordar (31/12), 

kräver detta, som de naturligtvis vet, en 

omläggning av det svenska jordbruket, skriver 

Artur Granstedt. 
Alla vet att den fossil- och kemikalieberoende ekonomi som skapades under 1900-

talet har kommit till vägs ände. Johan Rockström och Svante Axelsson beskriver på 

DN debatt den 31 december det nya året 2015, som möjligheternas år, Hotbilden av 

de nu pågående klimatförändringarna beskrivs här men också om positiva trender till 

förändringar – men de glömmer att ta upp jordbrukets nyckelroll i denna 

genomgripande omställning som måste ske. Detsamma gällde också den heldag om 

vårt framtida klimat, Klimatforum 2014 som anordnades av naturvårdsverket i 

samverkan med tidningen miljöaktuellt. 

Det man behöver inse är att bara genom fotosyntesen i den gröna växten kan vi åter 

binda det kol i form av koldioxid som nu i förfärande takt ökar i atmosfären och som 

tillsammans med övriga klimatgaser är ett hot mot hela mänskligheten. 

Här har jordbruket en nyckelroll. Jord- och skogsbruk behöver reformeras så att 

det kan ge sitt nödvändiga bidrag till att stabilisera klimatet. Dagens konventionella 

jordbruk förbrukar mer så kallad hjälpenergi än energivärdet i de livsmedel som 

produceras. Produktionen och användningen av handelsgödselkväve är oerhört 

energikrävande och leder till stora utsläpp inte bara av koldioxid utan också av 

dikväveoxid, som har ännu värre klimateffekter. Närmare hälften av den totala 

klimatbelastningen kan hänföras till matkedjan från jord till bord. 

Om Sverige skall bli fossilfritt till 2030, som Rockström och Axelsson förordar, 

kräver detta, som de naturligtvis vet, en omläggning av det svenska jordbruket. Så 

varför inte säga det? Det är dessutom så att politikerna, genom EU:s gemensamma 

jordbrukspolitik, har de instrument som behövs för att genomföra detta på ett socialt 

och ekonomiskt hållbart sett, inte bara i Sverige, utan i hela Europa. 
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På 1950-talet genomgick jordbruket sin industriella revolution. Nu står vi i början 

av jordbrukets ekologiska revolution. Nödvändigheten av detta klargörs bland annat 

av FN:s ”Trade and Environment Report 2013”. Ett fullt genomfört ekologiskt 

kretsloppsjordbruk med växtodling och djurhållning i samverkan, ökad vallodling 

och ängsbruk, närhet mellan produktion, förädling och konsumtion och en minskad 

köttkonsumtion skulle kraftfullt minska matens belastning på klimatet och därmed, 

om detta sker globalt, eliminera en avgörande del av klimathotet. 

Artur Granstedt, docent i ekologisk odling och koordinator för Östersjöprojektet 

BERAS  
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Systemfel i jordbruket ger näringsfattig mat 

I dagarna har Livsmedelsverket gått ut med nya kostråd som ska täcka in både hälsa 

och miljö. Det handlar om att äta grönare och lagom mycket, vilket i sig är bra. Men 

som inslag i samhällsdebatten saknas här helt en mycket viktig aspekt på just mat, 

hälsa och miljö – nämligen näringsinnehållet i råvarorna och hur de produceras. 

 

Mängden näringsämnen i många av våra matråvaror har minskat betydligt. En viktig 

orsak till detta är att det konventionella industrijordbruket länge varit alltför ensidigt 

inriktat på kortsiktig maximering av skördarna, medan odlingsjordarna utarmas 

alltmer. Det finns idag en viss enighet om detta. Men att åtgärda detta systemfel är 

en hetare potatis.  

 

Det finns en rad studier som visar stora minskningar av näringsämnen i maten och 

att detta har pågått under lång tid. Det gäller både spannmål, frukt och grönsaker. En 

allvarlig följd av detta är att människor måste äta mer mat för att få i sig de 

näringsämnen kroppen behöver. För stora intag av protein och kalorier leder som 

alla vet till övervikt. 

 

I frukt och grönt har internationell forskning visat betydande minskningar av bland 

annat järn, kalcium, magnesium och c-vitamin under loppet av några decennier. För 

några år sedan varnade forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet om att halterna av 

bland annat järn och koppar i svenskt vete från konventionella konstgödslade 

åkerjordar är alltför låga för att det ska vara tillräckligt för djurfoder. Som lösning 

har de föreslagit att odlingsjorden ska berikas, vilket är helt bakvänt.  

 

Med ekologiska kretsloppsjordbruk skulle vi inte ha problem med näringsfattiga 

matråvaror. Genom att ha både växtodling med verkligt markvårdande växtföljder 

och en djurhållning som är i balans med den egna lokala foderproduktionen får man 

här ett naturligt kretslopp av alla viktiga näringsämnen.  

 

Men i specialiserade konventionella spannmålsjordbruk utan djurhållning, som 

dominerar idag, för man kontinuerligt bort stora mängder näringsämnen från 
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markerna. Huvudsakligen som djurfoder till specialiserade djurgårdar, där stora 

överskott av dessa näringsämnen istället hamnar i sjöar och hav. En del av 

spannmålsjordbrukets näringsförlust kompenserar man med energikrävande och 

klimatpåverkande konstgödsel.  

 

Konstgödsel kompenserar för förlusten av så kallade makronäringsämnen, som 

kväve, fosfor och kalium. Men det finns många andra helt livsnödvändiga 

mikronäringsämnen som gradvis försvinner från konventionella odlingsmarker, och 

som är mycket viktiga för människans kroppsfunktioner och hälsa. Exempelvis järn 

zink, koppar och molybden. Minskningen av dessa näringsämnen beror på det 

konventionella odlingssättet. 

Jämförande odlingssystemförsök i Skåne har visat mellan 15 och 50 procent högre 

halter av viktiga mineralämnen i brödsäd från kretsloppsbaserad naturligt gödslad 

odling, jämfört med konventionell. Samtidigt var halterna av skadliga tungmetaller 

lägre. Dessutom ger den ekologiska kretsloppsodlingen högre halter av essentiella 

aminosyror och därmed mer högvärdigt protein. I andra studier har det också visat 

sig att ekologisk odling gett betydligt mer antioxidanter.  

När man diskuterar kost, hälsa och miljö kring vår mat är det nödvändigt att också 

väga in vad olika produktionssystem åstadkommer i form av miljöpåverkan och 

näringsinnehåll. 

Artur Granstedt 

Docent i växtodlingslära och ekologiskt lantbruk samt koordinator för det nu 

avslutade Östersjöprojektet BERAS. 
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REPLIK DN Publicerad 2015-02-27 

”Nötkött framställt på rätt sätt 

är klimatsmart” 
REPLIK. Köttkonsumtionen behöver minska kraftigt. Men att 

sträva mot att byta ut nötkött mot svin och kyckling vore ett 

misstag, skriver forskaren Artur Granstedt. 

Köttkonsumtionen behöver minska kraftigt. Men att 

sträva mot att byta ut nötkött mot svin och kyckling 

vore ett misstag, skriver forskaren Artur Granstedt. 

”Nu krävs kraftfulla åtgärder mot nötkött och flygresor” skriver 

14 Göteborgsforskare DN Debatt den 27 februari, baserat på en 

rapport åt Naturvårdsverket om hållbara konsumtionsmönster. Det 

som visas i den rapporten är till stora delar rätt och välkommet, 

men blir ändå helt fel på ett avgörande sätt när det gäller frågan 

om nötkött och mjölkproduktion. Köttkonsumtionen behöver 

minskas, men att ersätta nötkött med kött från enkelmagade djur 

som svin och kyckling vore en katastrof. 

Kött från idisslande nötkreatur är i sig mer klimatsmart när djurhållningen sker på 

ett hållbart sätt i ett naturligt kretslopp med vallodling, därför att vallodlingen binder 

stora mängder kol i marken. Den potentialen har inte svin- och kycklingproduktion. 

Det är ett utbrett missförstånd att nötkött i sig är sämre ur klimatsynpunkt. Det är när 

nötköttsproduktionen sker i ett brutet kretslopp och med hjälp för mycket kraftfoder 

i form av spannmål och importerat sojaprotein som problemet uppstår och likaså när 

vi äter importerat nötkött till priset av avskogning tillexempel i Sydamerika. 

Ett resurshushållande och hållbart jordbruk bygger på humusuppbyggande 

vallodling med kvävefixerande grödor vars fodervärde förädlas av betesdjur som kor 

och får. Ökad vallodling innebär att kolbindningen i marken ökar. Vallodlingens 

humusuppbyggande egenskaper kan eliminera klimatbelastningen från idisslande 

betesdjur. Dessa djur förädlar det för oss människor icke ätbara till både mjölk och 

kött och recirkulerar tillbaka värdefull organisk gödsel. Den bindning som sker av 

koldioxid av de för markens humusuppbyggande nödvändiga vallväxterna är nästan 
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dubbelt så hög som de emissioner av växthusgaser som sker från de idisslande 

grovfoderätande djurens magar. 

Foderproduktion till djur som uppföds på konventionellt odlad spannmål belastar 

däremot klimatet genom framställning av konstgödsel och andra insatsvaror som 

kräver fossil energi. Ensidig spannmålsodling utan vallodling är förödande för 

klimatet också genom att humusförrådet i marken bryts ned och att dess kolinnehåll 

bidrar till den globala uppvärmningen samtidigt som jordarnas bördighet avtar. 

Mycket av dagens spannmålsodling går till dagens ensidiga och till vissa regioner 

koncentrerad svin- och kycklingproduktion vars gödselöverskott dessutom 

övergöder haven. 

Maten och om man inberäknar hela livsmedelskedjan från jord till bord står enligt 

flera studier för 30-50 procent av den globala uppvärmningen. För att komma 

tillrätta med både klimatfrågan och övriga miljöproblem behövs ett jordbruk baserat 

på lokala och förnyelsebara resurser och då spelar vallodling och anpassad 

grovfoderbaserad djurhållning en central roll. Det här stöds bland annat av 

mångåriga studier av verkliga gårdar i hela Östersjöregionen inom Östersjöprojektet 

BERAS. Vi har här visat att klimatbelastningen från matens skulle kunna reduceras 

med cirka 80 procent. En huvudsakligen vegetarisk kost skulle också kunna halvera 

den behövliga åkerarealen per person i enlighet med rapporten till Naturvårdsverket, 

men med bibehållen mjölkproduktion baserad på grovfoder. 

Det är bra att den nu aktuella rapporten äntligen lyfter fram våra 

konsumtionsmönster som ett klimatproblem. Köttkonsumtionen behöver minska 

kraftigt. Men att sträva mot att byta ut nötkött mot svin och kyckling vore ett 

misstag. Det här handlar istället om att vi behöver åstadkomma hållbara 

produktionssystem, och där har nötkreatur en nyckelroll. 
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DEBATT artikel i 

Göteborgsposten den 22 

oktober 2015. 

Hållbar produktion kan förhindra nya mjölkkriser 

MJÖLKKRISEN: Många fler mjölkbönder kan få betydligt mer 

betalt när man producerar mjölk på ett hållbart sätt. Marknaden 

för detta finns.  

 
Bild: Jari Välitalo 

 

Det finns alternativ till dagens överproduktion av mjölk. I dag finns stora möjligheter att få 
kretsloppsbaserad ekologisk mjölkproduktion lönsam. Sådana gårdar kan få nästan dubbelt 
så mycket betalt jämfört med vad de flesta mjölkbönder i dag får för konventionellt 
producerad mjölk, skriver lantbruksexpert Artur Granstedt och Johan Ununger, Saltå Kvarn. 

Den mjölkkris vi ser i dag, där mänger av mjölkbönder tvingas lägga ner därför att de 

inte får tillräckligt betalt, brukar enbart förklaras i enkla marknadstermer. Men 

problemet beror också på en alltför volym- och prisfixerad hårddrift av djur och natur. 

Det finns andra mer hållbara vägar att gå som ger bonden mer betalt, och det finns en 

växande konsumentmarknad för detta. 

I debatten pratas det om att det har uppstått en överproduktion och ett växande överskott 

på mjölkmarknaden på grund av slopade kvoter inom EU, förändrad export med mera. 

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2871109-hallbar-produktion-kan-forhindra-nya-mjolkkriser?articleRenderMode=image&image=bigTop
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Det här är något som alla parter, inklusive politiker och bondeägda Arla, står märkligt 

handlingsförlamade inför. Men mjölköverskottet och prispressen beror inte enbart på 

marknadsmekanismer. En bakomliggande orsak är också att mjölkproduktionen i dag 

drivs för hårt och ensidigt utifrån maximal volym till lägsta möjliga kostnad, och på ett 

sätt där miljökostnaderna inte är medräknade alls. Vi får allt färre, men mer 

högspecialiserade och större mjölkgårdar, en pressad miljö, pressade kor, pressade priser 

och pressade bönder. De mjölkgårdar som inte klarar prispressen slås ut. Och marknaden 

förblir då alltför prisfixerad, trots de generellt ökande möjligheterna att ta betalt för 

miljö och kvalitet. 

Mer hållbar inriktning behövs 

Med den här inriktningen, och i dagens tillspetsade läge, vågar få ens prata om 

miljökostnaderna som hela tiden tickar på och ackumuleras i konventionellt, icke 

ekologiskt lantbruk. Bland annat i form av klimatpåverkan, brutna kretslopp, 

näringsläckage till vattendrag, utarmade odlingsjordar och minskad biologisk mångfald. 

Här behövs en mer kretsloppsbaserad och hållbar inriktning. 

Något som ofta glöms bort är att kor och andra idisslande betesdjur är unika i sin 

förmåga att förvandla gräs och klöverväxter i vallar och betesmarker till mat i form av 

mjölk och kött, samtidigt som de kan ge tillbaka till jorden det som jorden behöver av 

organisk och allsidigt sammansatt gödsel. Det här är fråga om kretslopp mellan växter 

och djur av både näringsämnen och den organiska substans som bildas av fotosyntes och 

kvävefixering. Utan det samspelet utarmas jorden på sitt humuskapital, vilket är själva 

grunden för en långsiktig livsmedelsförsörjning och även för upprätthållandet av 

klimatbalansen genom bindning av kol i marken. 

 

Äter inte det korna är skapta för 

En ko kan egentligen bli mer än tre gånger så gammal med lokalodlade vallgrödor 

jämfört med dagens i regel högmjölkande kor som drivs att producera mer än 10 000 

liter mjölk per ko och år, och som slaktas ut i förtid när kon inte längre klarar 

produktionskravet. I stället för att leva på det gräs och klöver korna är skapta för driver 

man i dag upp mjölkproduktionen ytterligare med hjälp av spannmål och importerade 

fodermedel som sojaprotein vars näringsöverskott belastar såväl havet som klimatet. Till 

det tillkommer en fortsatt hög antibiotikaanvändning med de hot mot vår hälsa som detta 

innebär. 

Det finns ett annat vägval som bygger på naturliga kretslopp och god djurhållning, med 

kor som lever längre på det gräs och den klöver som växer på den egna gården, och där 

antalet djur är anpassat till den egna produktionen av foder. I ett sådant upplägg 

producerar man omkring en tredjedel mindre mjölk per ko, vilket motverkar 

mjölköverskott och de problem detta uppenbart leder till. Samtidigt rymmer detta 

möjligheter till bättre betalt för bonden. Det här ger nämligen den typ av hållbar 

produktions- och produktkvalitet som allt fler konsumenter i dag är beredda att betala 
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mer för. Konsumenter signalerar detta tydligt genom att ekologisk mat i allmänhet växer 

så det knakar och genom ett ökat intresse för matkvalitet. 

Välbeprövad produktion 

Kretsloppsbaserad mjölkproduktion är välbeprövad på många gårdar både i Sverige och 

i länderna runt Östersjön. I exempelvis Tyskland finns en starkt växande marknad för 

sådan mjölkproduktion. Det är något som nya svenska mejeri initiativ kan ta fasta på. Ett 

exempel på detta är ett helt nytt mejeri i Järna, som betalar bönderna 5:50 kronor per 

kilo mjölk som produceras på ekologiska kretsloppsbaserade – eller biodynamiska – 

gårdar. Det är nästan dubbelt så mycket betalt jämfört med vad de flesta mjölkbönder i 

dag får för konventionellt producerad mjölk. 

Många fler mjölkbönder bör på motsvarande sätt kunna få betydligt mer betalt när man 

producerar på ett hållbart sätt. Marknaden för det finns. Även politikerna kan med olika 

styrinstrument bidra till en mer hållbar utveckling för den viktiga mjölkproduktionen. 

Exempelvis genom att göra de verkliga miljökostnaderna synliga, och kanske också 

minska eller slopa momsen på ekologisk mjölk och mat. Det skulle få fart på den 

utvecklingen. 

Artur Granstedt 

docent i växtodlingslära och ekologiskt lantbruk samt koordinator för BERAS – ett EU-

finansierat nätverk med syfte att bl. a. minska övergödningen i Östersjön. 
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