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Så kan jordbruket rena Östersjön
SÖRMLAND
För att Östersjön ska må bättre
krävs enminskning av kväve- och
fosforutsläpp vilket kan göras via en
förändring av jordbruket.

På grund av att jordbruket
idag odlar en och samma
gröda i sammaåkermarkom
och om igen fårmarken ald-
rigenchansattbyggauppett
naturligt lageravnäringoch
förattproduktionen inte ska
minska tillsättskonstgödsel.
I andra änden av systemet

finns de specialiserade djur-

gårdarna, varsgödsel i sin tur
bidrar med kväve och fosfor
till jorden.
Men eftersomdjurgårdar-

na producerar mer gödsel
än vad somkan återföras till
jorden hamnar näringsäm-
nena till slut i Östersjön och
bidrar till enövergödningav
inhavet.

Sofi Gerber, forskningsle-
dare vid Stiftelsen biodyna-
miska forskningsinstitutet,
medverkar i ett projekt kall-
lat ”2000kvadratmeter”. Pro-
jektets syfte är att uppmärk-
sammakonsumenterpåhur
mankan få till enminskning
avantaletkvadratmeter som
vi tar i anspråk för vår mat-
konsumtion, då jordbruket
behöverblimercirkulärtoch
effektivt.

Jordbruket behöver gå från
ettmonokulturellt landskap
till att odla fler grödor i sam-
mamark.
Till exempel skulleenvarv-

ning av både spannmål och
vall bidra till enminskad ut-
armning av jorden och för-
ändringen skulle bidra till
att det blir ett mer cirkulärt
system vid odlingen. Men
den här typen av system gör
också att engårdbehöverha
både djur- och växthållning,
något som är vanligt på går-
dar i Sörmland.

– Det finns även en stor
vinning för den biologis-
ka mångfalden att det kom-
mer till fler naturbetesäng-
ardåde innehåller arter som
inte finnsnågonannanstans
samtidigt sommankan bin-

da kväve och kol med hjälp
av vallens rötter, säger Sofi
Gerber.

Hon anser dock att för att vi
ska klara klimatmålet och
minska antalet kvadratme-
ter i vår konsumtion behö-
ver det ske enminskning av
köttkonsumtionenochsam-
tidigt hitta svenska protein-
källor, så somgulaärtoreller
gotlandslinser.
–Konsumentenmåste för-

ståmervärdet somskapas för
miljönochefterfråga förden
här typen av produktermen
det krävs en politiskt sats-
ning för att vi ska få till ett

annat tänk om vad som ser-
veras på tallriken, sägerhon.

Enligt Sofi Gerber krävs en
systemförändring mot ett
mer hållbart jordbruk, en
förändring som kommer
att kosta. Istället för att läg-
ga hela ansvaret på lantbru-
karnaanserhonattpolitiker-
nabehöver taett ekonomiskt
ansvar för förändringen.
Men samtidigtmåste kon-

sumenterna välja närod-
ladmat eller naturbeteskött
och vara beredda att biffen
på tallriken kostarmer.
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Med ett det nya jordbrukssystemet hamnar mindre kväve och fosfor i Östersjön. FOTO: SANDRA NORDIN

I Sverige använder medelsvensken 4000 kvadratmeter
odlingsbar yta för de livsmedel som produceras. En siffra som
måste sjunka till hälften och det syfta uppmaningen ”take
care of your square” till. FOTO: GUSTAV GERDES

Naturbete är viktigt för den biologiska mångfalden då många
arter huserar på liten yta och kon har en viktig roll för att hål-
la ekosystem vid liv. FOTO: EVA JOHANSSON/SBFI

För mycket komockor på en och samma plats bidrar till ett
ökat kväve och fosfor utsläpp som i det långa loppet hamnar i
Östersjön. FOTO: EVA JOHANSSON/SBFI


