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Bakgrund: Jordbruk – biologisk 
mångfald och klimat
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Jordbruket är grunden för vår matför-
sörjning och jordbruksarealen täcker 
cirka 38 procent av jordens landyta.1  
Odlingslandskapet har även en rik bio-
logisk mångfald knuten till denna spe-
ciella kulturmiljö. Den globala jord-
bruksproduktionen behöver hantera två 
tydliga utmaningar kopplat till natur-
miljön; den påverkar och påverkas av 
klimatförändringar och den orsakar 
också förlust av biologisk mångfald – 
trots att den alltså även är en förutsätt-
ning för att upprätthålla biologisk 
mångfald i kulturlandskapet! Om de rå-
dande trenderna för klimatförändringar 
och förlust av biologisk mångfald består, 
kan dessa utmaningar för jordbruket 
komma att förstärkas ytterligare, och 
kommer sannolikt även påverka olika 
regioner olika mycket och på olika sätt. 
Situationen försvåras av en rad andra 
faktorer som härrör både till samhälls-
mässiga såväl som ekologiska utma-
ningar, och som varierar mellan olika 
platser. 

Produktionen i högintensiva jord-
brukssystem sker idag på bekostnad av 
befintliga	ekosystem	som	behövs	för	att	
säkerställa en långsiktigt hållbar mat-
produktion. För att klara en global mat-

försörjning och samtidigt minska jord-
brukets negativa påverkan, behöver 
jordbruket förändras i grunden. 
Dessutom	finns	det	ett	stort	behov	av	att	
invånare i framförallt medel- och hög-
inkomstländer2 förändrar sina konsum-
tionsmönster. Den globala efterfrågan 
på jordbruksprodukter ökar fortfarande3, 
om än i allt lägre takt i och med att be-
folkningsökningen succesivt avtar.4  
Dock är variationen mellan regioner 
stor. Ökat ekonomiskt välstånd globalt 
resulterar dock i förändrade dieter med 
exempelvis ett högre inslag av kött5, vil-
ket resulterar i en högre efterfrågan på 
mer resurskrävande livsmedel med 
högre miljöavtryck. Trots att den globa-
la produktionen av livsmedel är till-
räcklig för att föda jordens befolkning, 
lider ändå många människor av nä-
ringsbrist.6	Krig	och	konflikter,	ojämn	
fördelning av resurser och stora skillna-
der i produktivitet, samt omfattande 
skörde- och livsmedelsförluster är de 
viktigaste orsakerna till detta.7 

Naturskyddsföreningens arbete med 
mat och jordbruk syftar till ett hållbart 
jordbruk baserat på agroekologiska 
principer, och en livsmedelskonsum-
tion som säkerställer alla människors 

1. FAO: World agriculture: Towards 2015/203. Kapitel 
4, 2003. Crop production and natural resource use. 
http://www.fao.org/3/y4252e/y4252e06.htm, World 
Bank:data.worldbank.orghttps://data.worldbank.org/
indicator/ag.lnd.agri.zs
2. OECD: Dac List of ODA Recipients. Faktablad. http://
www.oecd.org/dac/financing-sustainable-developme-
nt/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-
Recipients-for-reporting-2020-flows.pdf
3. FAO:FAO.org/HLEF. http://www.fao.org/fileadmin/
templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Glo-
bal_Agriculture.pdf

4. Our World in Data: Future population growth. 
Faktablad. https://ourworldindata.org/future-popula-
tion-growth
5. FAO: The future of food and agriculture Trends and 
challenges. Kapitel 12, 2017. http://www.fao.org/3/a-
i6583e.pdf
6. FAO: Unlocking the Water Potential of Agriculture, 
2003, 1.Introduction. http://www.fao.org/3/Y4525E/
y4525e04.htm
7. World Food Programme/News releases 2018. 
https://www.wfp.org/news/hunger-conflict-zones-con-
tinues-intensify
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rätt till näringsrik mat inom naturens 
gränser. Agroekologi8 innebär att jord-
bruket anpassas till lokala förutsätt-
ningar, till exempel klimat, jordart och 
vattentillgång och förutsätter inte an-
vändning av kemiska insatsmedel. Ett 
hållbart jordbruk bidrar med en rad nyt-
tor till samhället. Utöver livsmedel pro-
ducerar det även ekosystemtjänster 
som biologisk mångfald, luft- och vat-
tenrening, pollinering av grödor och na-
turlig skadedjursbekämpning. Ett håll-
bart jordbruk bidrar dessutom med 
råvaror för till exempel textilier och bio-
bränsle. Jordbruket bidrar även med ar-
betstillfällen till samhället, samt med 
kulturella och estetiska värden.

Ett hållbart jordbruk är avgörande för 
en långsiktig hållbar samhällsutveck-
ling. Världen över pågår sedan lång tid 
en omfattande urbanisering och kopp-
lingen mellan samhälle och landsbygd 
är viktig för utvecklingen av länders 
och regioners stabilitet.9 Globalt kan 
städer fungera som drivkrafter där ef-
terfrågan på produkter och tjänster bi-
drar till utvecklingen på landsbygden. 

I dag går utvecklingen i jordbruks-
sektorn	i	de	flesta	länder	åt	fel	håll.	Det	
fossil- och kemikalieintensiva jordbru-
ket	och	den	geografiska	specialiseringen	
leder till minskad biologisk mångfald 
och ökad risk för övergödning. Sveriges 

jordbruk har ett jämförelsevis progres-
sivt miljöarbete och djurskydd. Däremot 
har Sverige under en lång period påver-
kats av världsmarknaden och genom-
gått en strukturrationalisering där små 
gårdar har slagits ihop till större enhe-
ter och ofta specialiserats. Detta har lett 
till ett intensivt jordbruk i slättbygd och 
nedläggning av jordbruk i skogs- och 
mellanbygd. I vissa regioner odlas näs-
tan bara spannmål medan andra regio-
ner domineras av djurhållning.

Jordbruk i medel- och höginkomst-
länder kännetecknas av mellanstora 
och stora gårdar med höga avkastnings-
krav och där stora mängder konstgödsel 
och kemiska bekämpningsmedel upp-
rätthåller höga skördar. Utvecklingen 
har lett till en ökad andel monokulturer 
med stor påverkan på miljö och klimat. 
Även djuruppfödning har gått mot spe-
cialiserad hantering med ökning av 
vissa djurslag. I många länder behand-
las djuren förebyggande med hormoner 
och antibiotika för att kompensera för 
en sämre djurvälfärd. Samtidigt som 
ökad	specialisering	pågår	finns	ett	stort	
antal små och medelstora gårdar kvar, 
de mindre gårdarna har ofta fokus på 
självhushåll. 

I låg- och medelinkomstländer10 

finns	liknande	struktur	med	större	spe-
cialiserade gårdar, inte sällan monokul-

8. FAO: Family farming knowledge platform/ definition 
agroecology. http://www.fao.org/family-farming/
themes/agroecology/en/
9. FAO: CFS OEWG-SDGs/2017/06/02/02, kap 4 
D. http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/
Docs1617/OEWG-SDGs/Meeting-04/CFS_OEWG_
SDGs_2017_06_02_02_2018_Contribution.pdf, 
10. OECD: Dac List of ODA Recipients, Faktablad. 

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-deve-
lopment/development-finance-standards/DAC-List-of-
ODA-Recipients-for-reporting-2020-flows.pdf: 
11. Lowder, Sarah K (2016): The Number, Size, and 
Distribution of Farms, Smallholder Farms, and Family 
Farms Worldwide. World Development, Volume 87, No-
vember 2016, pages 16-29. https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S0305750X1500270 
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turproduktion för export. I dessa länder 
är	dock	flertalet	gårdar	mindre	familje-
jordbruk11, med låg lönsamhet och svag 
koppling till marknaden vilket försvå-
rar höjning av livskvalitén och minskad 
fattigdom. Näringsfattiga jordar, obe-
räknelig nederbörd, brist på förvarings-
möjligheter av produkter efter skörd och 
bristfälliga transporter, är några fakto-
rer som bidrar till detta. Ett förändrat 
klimat ökar sårbarheten ytterligare. 
Forskning visar att med enkla tekniska 
förbättringar, till exempel lokal upp-
samling av regnvatten för underhålls-
bevattning, kompostering, förbättrad 
marktäckning och etablering av träd på 
jordbruksmark (agroforestry), kan pro-
duktiviteten öka, samtidigt som mar-
kens kolförråd förbättras och negativa 
effekter på miljön minskar.

Trots kunskap om dessa tekniska 
möjligheter går omställningen av jord-
bruket i dessa regioner långsamt. 
Förklaringen ligger bland annat i att 
småbrukare i låg- och medelinkomst-
länder ofta saknar tillgång till krediter12, 
samt stöd från forskning och rådgiv-
ning. Bristande infrastruktur på lands-
bygden, som vägar och service, är ett 
annat stort problem. 

Världens biologiska mångfald är 
kraftigt försvagad. Utarmning av biolo-
gisk mångfald inklusive påverkan på 
markflora	och	markfauna	är	tillsam-

mans med klimatförändringarnas ef-
fekter de största utmaningarna för ett 
globalt jordbruk. Fler arter än någonsin 
hotas av utrotning och många ekosys-
tem förändras i snabb takt. Orsaker till 
den negativa utvecklingen är bland 
annat klimatförändringar, ohållbar 
markanvändning, direkt exploatering 
av mark och vatten, invasiva arter, samt 
föroreningar13. I många länder är situa-
tionen ännu allvarligare än i Sverige 
med långt gången utarmning av bio-
logisk mångfald och ekosystemtjänster.

Användning av kemiska bekämp-
ningsmedel i Sverige och globalt påver-
kar den biologiska mångfalden och eko-
systemen negativt. Kemiska 
bekämpningsmedel sprids via luft och 
vatten vilket skadar även omkringlig-
gande områden. I låg- och medelin-
komstländer med svagare lagstiftning 
säljs ofta kemiska bekämpningsmedel 
som inte längre är tillåtna inom EU.

Globalt orsakar jordbruket stora ut-
släpp av näringsämnen till luft och 
ytavrinning till vattendrag, sjöar och 
hav bland annat på grund av överdose-
ring av främst kväve men även fosfor. 
Överdoseringen leder också till stör-
ning av kväve- och fosforcykeln. I vissa 
regioner är det dock brist på näring som 
är en av de huvudsakliga orsakerna till 
låg avkastning.

12. IFC: Access to Finance for Smallholder Far-
mers: sid III. https://www.ifc.org/wps/wcm/con-
nect/536ed03b-82ef-4733-ac27-2282844cdf8e/A2F+-
for+Smallholder+Farmers-Final+English+Publication.
pdf?MOD=AJPERES&CVID=kAQzrkq
13. The IPBES assessment report on land degradation 
and restoration (2018). https://ipbes.net/assess-
ment-reports/ldr
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Efterfrågan på rent vatten växer. 
Jordbruket, växande befolkningar, ener-
giproduktion och industrier samt vat-
tenberoende ekosystem konkurrerar 
om rent vatten. Klimatförändringarna 
gör dessutom tillgången på vatten än 
mer osäker i framtiden. Grundvattnet är 
kraftigt påverkat i många områden i 
världen av för högt uttag till konsumtion 
och bevattning. Globalt är tillgång till 
vatten nära kopplad till matsäkerhet 
och avgörande för att utrota undernä-
ring och hunger. I Sverige varierar vat-
tentillgången både under året samt mel-
lan olika vattenmagasin, men jämfört 
med andra länder i Europa så är situa-
tionen mer gynnsam. 

Klimatförändringarna innebär ut-
maningar för det svenska jordbruket i 
form av bland annat ökad torka på för-
sommaren och sommaren samt ökad 
nederbörd och förändrad variation i ne-
derbörden under året. På grund av högre 
medeltemperatur ökar också riskerna 
för att jordbruket drabbas av angrepp av 
skadedjur och sjukdomar på grödor och 
hittills oetablerade sjukdomar på jord-
brukets husdjur. På många platser i 
världen påverkas redan jordbruket av 
klimatförändringarnas effekter bland 
annat genom sämre motståndskraft 
mot angrepp av insekter och sjukdomar 
samt	en	försvagning	av	markflora	och	
fauna. I samma regioner uppstår ex-
tremväder med oregelbunden neder-
börd, återkommande torkperioder och 
häftiga regn som inte sällan ger upphov 

till översvämningar. Vatten- och vind- 
erosion ökar och påverkar också jord-
brukets avkastning negativt. Att hantera 
vattenresurserna, både under- och över-
skott, är en nyckel i klimatanpassnings-
arbetet i jordbruket.

Det svenska jordbruket påverkas 
idag till stor del av internationella över-
enskommelser. Störst påverkan har 
EU:s gemensamma jordbrukspolitik, 
CAP, med tillhörande regelverk för eko-
nomisk ersättning. CAP infördes 1957 
och målet var bland annat att garantera 
en rimlig levnadsstandard för lantbru-
karen, säkerställa livsmedelsproduktio-
nen	och	att	befolkningen	fick	jordbruks-
produkter till rimliga priser. Globala 
konventioner som konventionen för bio-
logisk mångfald, de globala hållbarhets-
målen inom Agenda 2030, de svenska 
miljökvalitetsmålen,	flera	EU-direktiv	
samt Parisavtalet, tillsammans med ett 
flertal	olika	frihandelsavtal,	påverkar	
såväl det svenska som det globala jord-
bruket. 

Denna policy presenterar 
Naturskyddsföreningens ståndpunkter 
om hur vi bör möta jordbrukets utma-
ningar att producera mat, råvaror och 
andra kollektiva nyttigheter för en väx-
ande befolkning, bidra till att stärka den 
biologiska mångfalden i odlingsland-
skapet samt minska klimatförändring-
arna och dess effekter, och samtidigt 
hantera försämrade förutsättningar i 
form av bl.a. ett förändrat klimat och 
minskande biologisk mångfald.
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Naturskyddsföreningens 
principiella utgångspunkter

Följande utgångspunkter och principer ligger 
till grund för ståndpunkterna i denna policy.
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Bevara och stärk multifunktionella 
landskap och levande landsbygder. 
I ett multifunktionellt landskap har 
jordbrukare en självklar plats och roll 
som livsmedelsproducent, som produ-
cent av ekosystemtjänster och som ar-
betsgivare. Levande landsbygd, där det 
går att bo och arbeta, och ett levande 
jordbrukslandskap är en förutsättning 
för social, ekonomisk och ekologisk 
hållbar utveckling. Dessutom är det 
centralt för att hävda och utveckla den 
biologiska mångfalden. 
Jordbrukslandskapets skönhetsvärden 
och andra sociala värden, inklusive re-
kreation, friluftsliv, kultur, religion och 
undervisning, ska bevaras och stärkas. 
Att skapa ekonomisk stabilitet på 
landsbygden är av stor vikt för ett håll-
bart samhälle. 

Bevara biologisk mångfald. Biologisk 
mångfald i jordbrukslandskapet ska be-
varas och stärkas på ekosystem-, art- 
och genetisk nivå. Kunskapen om jord-
brukslandskapets alla värden måste 
öka, likaså återskapande och restaure-
ring av förlorade livsmiljöer. 
Jordbrukslandskapet ska rymma till-
räckligt stora arealer av livsmiljöer av 
god kvalitet och biologiska spridnings-
vägar dem emellan. Alla naturligt före-
kommande växt- och djurarter bör ges 
förutsättningar att fortleva under gynn-
samma betingelser och i livskraftiga 
bestånd inom deras naturliga utbred-
ningsområden. Kartläggning och lång-
siktig planering över skyddsvärda om-
råden på lokal, regional och nationell 

nivå, är av stor vikt för att bevara biolo-
gisk mångfald. Jordbrukslandskapet 
och dess biologiska mångfald har ett 
värde i sig, för sin egen skull, och vi 
människor har ett moraliskt ansvar att 
bevara den.

Marken måste brukas så att dess pro-
duktionsförmåga och regenerationsför-
måga bibehålls och dess ekosystem-
tjänster successivt stärks.    

Klimatoptimera jordbruket. 
Jordbruket ska bedrivas så att det i 
största möjliga utsträckning bidrar till 
begränsning av klimatförändringarna. 
Detta innebär att ohållbara produk-
tionsmetoder och användning av fossila 
bränslen ska upphöra samt att processer 
som ökar kolinlagring ska stimuleras. 
Även användning av konstgödsel måste 
upphöra, bland annat eftersom det går 
åt stora mängder energi vid produktio-
nen. Enligt FN:s klimatpanel står konst-
gödseltillverkningen för cirka 1,2 pro-
cent av hela världens utsläpp av 
växthusgaser.14 Att anpassa jordbruket 
efter klimatförändringarnas effekter 
kräver också stora förändringar av för-
ädlingsindustri och konsumtionsmöns-
ter. Centrala frågor är att gynna ett di-
versifierat	jordbruk	som	nyttjar	lokalt	
anpassade sorter samt djurraser som i 
huvudsak äter grovfoder och restpro-
dukter. För att bevara och stärka biolo-
gisk mångfald i beteslandskapet krävs 
betande djur, trots deras utsläpp av 
växthusgaser. För att möta klimathotet 
måste köttkonsumtionen minska sam-
tidigt som det kött vi äter produceras på 

14. Naturvardsverket.se Faktablad. Statistik A-O 
Vaxthusgaser-utsläpp från jordbrukhttps://www.
naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/
Vaxthusgaser-utslapp-fran-jordbruk/
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ett sätt som säkerställer beteslandska-
pets biologiska mångfald. I den analysen 
bör även foder till sällskapsdjur inklu-
deras. Åtgärder som både reducerar kli-
matpåverkan och ökar den biologiska 
mångfalden ska prioriteras, till exempel 
återvätning av organogena marker.

Utgå från ekosystemansatsen. 
Eftersom jordbruksproduktionen i hög 
grad påverkar ekosystemen måste den 
ske inom ramen för naturens gränser 
och utgå från platsens förutsättningar 
ur ett ekosystemperspektiv. Utan fung-
erande ekosystemtjänster äventyras 
människans och andra arters överlev-
nad. Ekosystemansatsen kräver en för-
djupad förståelse för näringsämnenas 
kretslopp, mikrolivet i marken, nyckel-
arter samt för hur olika ekosystem sam-
verkar. Dessutom krävs insikt i ekosys-
temens ekonomiska, sociala, religiösa, 
andliga och ceremoniella värden. 

Utveckla agroekologiska och 
diversifierade gårdar. 
Strukturrationaliseringen behöver byta 
riktning. Jordbruket behöver genomgå 
ett paradigmskifte från områden med 
specialiserade gårdar till områden med 
diversifierade	gårdar	eller	där	olika	
typer av specialiserade gårdar samar-
betar med både produktion av grödor 
och animalier och som på så vis bidrar 
till att kretslopp i större områden sluts. 
Gårdarna ska sträva efter att använda 
näringsämnen ansvarsfullt, vilket 
innebär att risken för avrinning mins-
kar och nybrytning av ändliga resurser 
minskar. För ett långsiktigt hållbart 

jordbruk krävs att varje företag och 
gård, baserat på sina egna unika förut-
sättningar, ställer om till ett agroekolo-
giskt,	diversifierat	jordbruk,	om	möjligt	
med extensiv betesbaserad djurhåll-
ning. I ett agroekologiskt jordbruk an-
vänder man kunskap om ekologi och 
lokala resurser, ser jordbruket som en 
multifunktionell helhet snarare än som 
producent av enskilda grödor och inklu-
derar ett stort antal tekniker, tillämp-
ningar och innovationer, inklusive lokal 
och traditionell kunskap, för att öka 
hållbarheten. Detta har inte bara positiva 
effekter utifrån ett miljöperspektiv, utan 
bidrar också till ekonomiska och sociala 
fördelar.15 Ekologiskt jordbruk är den 
certifierade	produktionsform	som	kom-
mit längst med en helhetssyn på jord-
brukets arbetssätt och ska därmed före-
dras när så är möjligt. 

Slut kretsloppen mellan stad och land. 
Kretsloppen mellan stad och land behö-
ver slutas på ett hållbart sätt genom att 
näringsämnen återförs från staden till 
jordbruket. Rena kretslopp är en avgö-
rande fråga för ett hållbart jordbruk och 
hållbara samhällen

Minska belastningen av föroreningar. 
Nytillförseln av föroreningar till jord-
bruksmark, till exempel tungmetaller 
och kemiska bekämpningsmedel, ska 
upphöra. På samma sätt måste jordbru-
kets föroreningar till omgivningen, med 
kemiska och gödande ämnen upphöra. 

Betala för samhällsnyttor. 
Hållbara jordbruk ger utöver själva livs-

15.  FAO: Family farming knowledge platform. http://
www.fao.org/family-farming/themes/agroecology/en/
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medelsproduktionen många andra po-
sitiva kollektiva nyttigheter. Det är vär-
den som alla kan ta del av, men som 
jordbrukaren i dag inte ersätts för fullt 
ut ekonomiskt, exempelvis öppna land-
skap och ekosystemtjänster som biolo-
gisk mångfald samt livsmiljöer för hotade 
arter. Beroendet av och påverkan på bio-
logiska system är skäl till att handel 
med livsmedel inte fullständigt kan 
hanteras på samma sätt som handel 
med många andra varor. Att producera 
livsmedel på ett sätt som gynnar bland 
annat biologisk mångfald kan ge lägre 
skörd än om ingen hänsyn tas och detta 
behöver kompenseras ekonomiskt. 
Livsmedelsproducenterna ska få betalt 
för de nyttor som de producerar. Idag 
har EU:s gemensamma jordbrukspolitik 
en viktig roll att genomföra detta. 

Låt jordbruket bära sina miljökostnader. 
Jordbruket och livsmedelsindustrin 
ska, som andra sektorer, bära sina egna 
miljökostnader. Bördan av miljökostna-
der	som	utarmning	av	flora	och	fauna,	
negativ klimatpåverkan eller förstörda 
rekreationsvärden ska inte läggas på 
andra nu eller i framtiden. Principen om 
förorenarens betalningsansvar innebär 
att förorenare ska betala dels kostnaden 
för att motverka miljöproblem, dels 
kostnaden för skador som drabbar 
andra än förorenaren. Några exempel 
inom jordbrukssektorn är miljöskatter 
på konstgödsel och kemiska bekämp-
ningsmedel. 

Inför tydliga och långsiktiga spelregler. 
Stora omställningar i jordbruket tar tid 
samtidigt som det är bråttom. 
Jordbruket är beroende av de lokala bio-

logiska förutsättningarna. Det är inte 
möjligt för ett jordbruksföretag att fritt 
välja eller snabbt byta produktionsin-
riktning. Följaktligen måste samhället 
erbjuda tydliga och långsiktiga spelreg-
ler för jordbrukets aktörer. En ansvars-
fullt utformad politik bidrar till att län-
der och regioner kan gå före och skapa 
marknadsfördelar tack vare ny teknik 
och efterfrågade produkter samtidigt 
som samhällets kostnader i form av till 
exempel miljöskador minskar. För att 
en hållbar framtid ska kunna uppnås 
måste jordbrukets samtliga sektorer 
tillsammans med samhället stötta den 
teknikutveckling och förändring som 
krävs. 

Tillämpa försiktighetsprincipen och 
substitutionsprincipen. 
Försiktighetsprincipen ska tillämpas 
vid bedömningar av jordbrukets miljö-
konsekvenser och behovet av skydd och 
vård av miljö och hälsa. Det innebär att 
om hot om allvarlig eller oåterkallelig 
skada uppstår, skall brist på fullständig 
vetenskaplig säkerhet inte användas 
som ett skäl att skjuta upp kostnadsef-
fektiva åtgärder för att förhindra miljö-
försämring. En annan central princip är 
substitutionsprincipen som innebär att 
en kemikalie eller en kemisk produkt 
ska bytas ut mot en annan som är visad 
att den inte är miljöskadlig, eller bytas 
mot en teknologi utan kemikaliean-
vändning när det innebär att miljö- och 
hälsorisker kan minskas. Alla substitu-
tionsbeslut ska baseras på bästa till-
gängliga kunskap. Beslut om substitu-
tion ska inte vara beroende av att risken 
går	att	kvantifiera,	utan	bygga	på	inne-
boende fara hos kemikalien. 
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Använd jordbruksråvaran effektivt och 
fördela resurserna. 
Jordbruksmarken är en ändlig resurs 
och skall räcka till mycket. Vid konkur-
rens av mark bör hållbar odling av nä-
ringstäta hälsosamma livsmedel priori-
teras. Kött är ett livsmedel som globalt 
tar stor mark i anspråk vid produktio-
nen. Därför bör kött från djur som inte 
bidragit till biologisk mångfald och/
eller är uppvuxna på rest- eller bipro-
dukter minimeras. Efter slakt bör hela 
djuret omhändertas och möjligheten att 
ta tillvara till exempel hästkött och 
värphöns tagna ur produktion bör öka. 
Svinn i både produktions- och konsum-
tionsled ska kraftigt minimeras. Även 
gödsel och drivmedel ska användas ef-
fektivt. Politiska lösningar måste till så 
att befolkningen oavsett inkomst har 
råd att köpa mat producerat på ett för 
klimatet, miljön, ekonomiskt och socialt 
hållbart sätt. 

All produktion, oavsett syfte och an-
vändningsområde, ska underställas lik-
värdiga krav vad gäller konsekvenser 
för miljö och sociala förhållanden. 

Respektera mänskliga rättigheter. 
Globalt	utsätts	allt	fler	småbrukare	för	
hot, trakasserier och ibland till och med 
våld när de utkräver sina mänskliga rät-
tigheter och protesterar mot investe-
ringar eller politiska beslut som påver-
kar dem, deras marker eller miljön 
negativt. Dessa grupper drabbas också 
hårt av brist på infrastruktur och strate-
gier för landsbygdsutveckling samt 
frånvaro av stödjande lagar och regler 
gällande minimilön och arbetsrätt. 
Skadliga bekämpningsmedel är ett hot 
mot rätten till människors hälsa och en 

hållbar miljö, här saknas globala avtal 
som reglerar till exempel användning-
en av bekämpningsmedel i koppling till 
ramverket för människorättsskydd.

Respektera urfolks och 
lokalbefolkningars rättigheter. 
Allt nyttjande av jordbruksresurser ska 
bedrivas med respekt för urfolks och lo-
kalbefolkningars rättigheter, kultur och 
försörjningsmöjligheter. Jordbruk och 
förädling ska ske så att lokalt hållbar 
utveckling främjas och matsäkerhet 
samt matsuveränitet uppnås. Stater, fö-
retag, pensionsfonder och andra aktörer 
som är direkt eller indirekt verksamma 
inom länders jordbruksnäringar har ett 
stort ansvar. De ska inte utveckla eller 
medverka till verksamheter som även-
tyrar hållbart nyttjande, skadar biolo-
gisk mångfald eller kränker urfolks och 
lokalbefolkningars rättigheter. 

Försvara markrättigheter. 
I samband med ökad konkurrens globalt 
om tillgången till mark- och naturresur-
ser	ökar	tvångsförflyttningar	av	små-
brukare, inklusive urfolk, från den mark 
som de traditionellt bebott och brukat. 
Tillgång till och rätten att försvara och 
bruka sin mark kan för många småbru-
kare, i synnerhet kvinnor, vara avgörande 
för att ta sig ur fattigdom. Marken inne-
bär inte bara försörjningsmöjligheter 
utan är även grundläggande för kultur 
och	sociala	strukturer.	Trots	flera	glo-
balt överenskomna frivilliga riktlinjer, 
såsom	för	investeringar	i	land,	fiske	och	
skog, brister många aktörer som inves-
terar i mark i låg- och medelinkomst-
länder i att ta hänsyn till miljöpåverkan 
och den lokala befolkningens rättighe-

14



ter. Dessa aktörer, vilka bland andra är 
stater, internationella företag och pen-
sionsfonder, måste respektera de globalt 
överenskomna riktlinjerna och regel-
verken och därmed uppfylla rättigheter 
för både människor och miljö. 

Säkerställ tillgång till information och 
delaktighet. 
En förutsättning för hållbar förvaltning 
av mark- och vattenresurser är öppen-
het, tillgång till information och möjlig-
het för jordbrukare och andra relevanta 
aktörer att aktivt delta i utformning av 
skötsel och brukande. Brist på transpa-
rens underminerar möjligheter till an-
svarsutkrävande och folkligt deltagan-
de och ökar dessutom risken för 
korruption. Allmänheten ska ha rätt till 
information från offentliga myndighe-
ter, rätten att delta i beslutsprocesser 
och rätten till rättslig prövning inom 
miljöområdet. Konsumenter ska också 

ha rätt att få information om hur en vara 
har producerats för att på så vis kunna 
göra ett väl genomtänkt val. 

Anta ett rättighetsbaserat och jämställt 
förhållningssätt för ett hållbart jordbruk. 
Global utveckling blir jämställd endast 
om kvinnor, män och unga är delaktiga i 
och främjas av både produktion och för-
säljning samt ses som jämställda part-
ners. Jämställdhet är avgörande för 
jordbrukets utveckling och en tryggad 
livsmedelsförsörjning, liksom för en 
rättvis tillgång till insatsvaror och 
andra resurser. De senare kan exempli-
fieras	av	bland	annat	land,	boskap,	ar-
betskraft, rådgivning och krediter. 
Vidare behöver kvinnor, män och unga 
inkluderas i beslutsprocesser på samtli-
ga	nivåer	och	det	ska	finnas	ett	genus-
perspektiv i länders styrdokument lik-
som deras jordbrukspolicyer.
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Ekologiskt jordbruk
Globala jordbrukssystem ska vara eko-
logiskt, ekonomiskt och socialt hållba-
ra. Jordbruk som följer agroekologiska 
principer är de produktionsformer som 
bidrar mest till att uppnå detta.16 Vid 
brukande enligt agroekologiska princi-
per anpassas jordbruket till lokala förut-
sättningar, till exempel klimat, jordart 
och vattentillgång och förutsätter inte 
användning av kemiska insatsmedel. 
Man använder till exempel kompost, 
kvävefixerande	grödor,	samodling	och	
biologiska bekämpningsmedel istället 
för kemiska insatsmedel. Detta skiljer 
agroekologisk odling från kemikalie-
jordbruket, som bygger på regelbunden 
användning av kemiska insatsmedel 
som konstgödsel och växtskyddsmedel. 
Däremot kan man i ett agroekologiskt 
jordbruk undantagsvis använda kemiska 
bekämpningsmedel eller konstgödsla 
som en punktinsats. 

En stor del av världens småbrukare 
odlar agroekologiskt. Många av dem an-
vänder inga kemiska insatsmedel, del-
vis på grund av att de inte har råd, och 
odlingen är därmed i praktiken ekolo-
gisk,	men	certifieras	inte.	Andra	odlare	
har inte heller råd att köpa insatsmedel 
men använder inte agroekologiska me-
toder i tillräcklig omfattning och jordar-
na riskerar då att utarmas. En övergång 
till hållbara jordbrukssystem, där ett 
agroekologiskt jordbruk dominerar, är 
förutom för miljön också viktigt ur ett 
fattigdoms- och nutritionsperspektiv, 
då det möjliggör för småbrukaren att 

förbättra sina livsvillkor och minska 
fattigdom.17 

Naturskyddsföreningen anser att 
ekologiskt	jordbruk	är	den	certifierade	
produktionsform som kommit längst på 
vägen mot hållbarhet. Med ekologisk 
produktion avses i Sverige och EU pro-
duktionsformer som följer EU:s regler 
för ekologisk produktion. I Sverige kan 
produkterna dessutom vara KRAV-
märkta. KRAV:s regler för ekologiska 
varor följer EU:s regler för ekologisk pro-
duktion men har därutöver strängare 
regler. Reglerna för ekologisk produktion 
tillåter till exempel aldrig konstgödsel 
eller kemiska bekämpningsmedel. 
Ekologisk djurhållning utgår från dju-
rens naturliga beteende och hälsa och 
djurproduktionen är knuten till marken 
genom grundregeln att fodret i första 
hand ska komma från den egna gården 
eller från gårdar i närheten. Ekologisk 
produktion bygger i likhet med mycket 
annat jordbruk på agroekologiska prin-
ciper. Jordbrukares erfarenhet och kun-
skap om ekologi är grundstenar. 
Välplanerade växtföljder, att djuren 
betar mer samt att inga kemiska be-
kämpningsmedel används gynnar art-
rikedomen och ökar jordbrukets resi-
liens.	Tack	vare	ett	flertal	olika	odlings-
metoder	finns	det	på	en	ekologisk	gård	i	
genomsnitt 30 procent högre biologisk 
mångfald än på en konventionell gård.18   

Det	finns	också	flera	viktiga	åtgärder	
inom det ekologiska jordbruket som 
minskar klimatpåverkan. Skillnaden i 
klimatutsläpp och läckage av näringsäm-

16. FAO: Family farming knowledge platform http://
www.fao.org/family-farming/themes/agroecology/en/
17. FAO: Family farming knowledge platform http://
www.fao.org/family-farming/themes/agroecology/en/
18. Tuck, Sean L.et al, Land‐use intensity and the 

effects of organic farming on biodiversity: a hierarchi-
cal meta‐analysis. Journal of Applied Ecology. Volume 
51, Issue 3, June 2014, Pages 746-755. https://besjour-
nals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-
2664.12219
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nen från ekologisk produktion jämfört 
med konventionell är inte entydig. 
Utsläppen varierar mellan enskilda går-
dar beroende på vad gården producerar 
och vilka åtgärder som vidtas. 

Sverige har konkurrensfördelar för 
ekologisk produktion gentemot andra 
länder. Naturliga förutsättningar, som 
klimat, tillgång på mark och vatten, få 
skadeinsekter, samt att jordbruket i 
Sverige är innovationsdrivet, ger goda 
förutsättningar att odla ekologiskt. Det 
gynnar miljön, ökar djurvälfärden, ger 
hälsosam mat, håller landsbygden le-
vande och ökar lönsamheten i hela det 
svenska jordbruket. 

Naturskyddsföreningen anser att:
• hela det svenska och europeiska  

  jordbruket ska vara ekologiskt,  
  vilket innebär att all använd-  
  ning av kemiska bekämpnings- 
  medel och konstgödsel ska upp- 
  höra snarast, i så väl jordbruket,  
  grönsaksodlingar, odling av   
  snittblommor och krukväxter,  
  som parkmiljöer och privata   
  trädgårdar,

• agroekologiska principer ska   
  vara vägledande i hela världens  
  jordbruk vilket innebär att den  
  systematiska användningen av  
  kemiska bekämpningsmedel   
  och konstgödsel ska avvecklas,

 
• det svenska och europeiska ut-  

  vecklingssamarbetet ska priori- 
  tera jordbruksutveckling som   
  vilar på agroekologiska princi-  
  per, samt stimulera marknads-  
  åtgärder som gynnar ekologisk  
  produktion och konsumtion, 

• svensk ekologisk produktion   
	 	 ska	stimuleras.	 

Biologisk mångfald  
Förlust av biologisk mångfald i odlings-
landskapet pågår världen över, men tak-
ten och orsakerna skiljer sig åt. I Sverige 
har biologisk mångfald i odlingsland-
skapet minskat drastiskt det senaste 
seklet.19 Detta hänger samman med de 
stora förändringar som skett i jord- och 
skogsbruket under samma period. Små 
gårdar och åkrar har slagits ihop till 
större, ofta specialiserade enheter. Nya 
brukningsmetoder med större maskiner, 
användandet av konstgödsel och ke-
miska bekämpningsmedel samt utdik-
ning och sjösänkningar har förändrat 
landskapet och förutsättningarna för 
den biologiska mångfalden. Många livs-
miljöer som var vanliga tidigare är i dag 
borta, till exempel har nästan hela den 
tidigare våtmarksarealen försvunnit i 
södra Sveriges slättlandskap. Liknande 
gäller för stora delar av Europa. I vissa 
områden	är	intensifieringen	av	jordbru-
ket det största hotet mot den biologiska 
mångfalden, medan det i andra delar är 
igenväxning av ängar och hagar. Många 
arter är anpassade efter det äldre jord-
brukslandskapet och dess odlingsmeto-
der och saknar idag livsutrymmen. 
Jordbruket förändras ständigt och nya 
odlingsmetoder och politiska ramverk 
kommer att skapa ett jordbruksland-
skap med nya förutsättningar. Detta 
kommer att påverka den biologiska 
mångfalden. En del arter kommer att 

19. Sveriges miljömål.se. http://www.sverigesmiljo-
mal.se/miljomalen/ett-rikt-odlingslandskap/
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gynnas och andra kommer att missgyn-
nas. Den fortsatt pågående strukturra-
tionaliseringen leder till att utveckling-
en går åt fel håll.  Även invasiva arter är 
ett växande problem både i Sverige och 
globalt.

Det går att bedriva ett lönsamt och 
rationellt jordbruk samtidigt som biolo-
gisk mångfald bevaras och stärks. 
Förutsättningar för att bevara och öka 
den	biologiska	mångfalden	finns	på	alla	
gårdar. Ekologisk produktion är den 
metod som gynnar biologisk mångfald 
mest. Utan ett hållbart aktivt jordbruk 
kommer	ännu	fler	av	livsmiljöerna	på	
sikt att försvinna. Ett variationsrikt 
åkerlandskap,	fler	betesdjur	i	hagmar-
kerna och minskad användning av ke-
miska bekämpningsmedel är delar av 
lösningen. Detta ökar resiliens och är 
dessutom en förutsättning för anpass-
ning till oundvikliga klimatförändringar. 
Utan en rik biologisk mångfald kommer 
livsviktiga ekosystemtjänster, till exem-
pel pollinering, att minska drastiskt.

Genvariationen i odlad mångfald och 
domesticerade husdjur är också viktig. 
Nuvarande grödor är i hög grad förädla-
de	för	de	produktionssystem	som	finns	i	
dag och livsmedels- och foderproduk-
tionen förutsätter stora mängder insats-
medel, högavkastande jordar och regel-
bunden nederbörd för att upprätthålla 
höga skördar. För djurhållningen gäller 
liknande problematik. Utvecklingen 
har gått från robusta raser till snabb-
växande, högavkastande raser som krä-
ver näringstätt foder med höga halter av 

protein. Dessa raser i kombination med 
intensiva produktionssystem gör djuren 
känsligare för sjukdomar.

Naturskyddsföreningen anser att:
• odlingslandskapets vilda och   

  brukade mångfald ska öka, 

• jordbruket ska ersättas ekono-  
  miskt för de kollektiva nyttighe- 
  ter och andra samhällsvärden  
  det producerar, både genom po- 
  litiska styrmedel och mark-  
  nadsåtgärder, 

• ersättningarna inom ramen för  
  EU:s gemensamma jordbruks-  
  politik ska enbart ersätta kol-  
  lektiva nyttigheter och andra   
  samhällsvärden samt ska prio- 
  ritera åtgärder för biologisk   
  mångfald,

• den pågående strukturrationali- 
  seringen ska stoppas och gårdar  
	 	 med	diversifierad	produktion		 	
  ska stimuleras,

• möjligheter för arter att sprida  
  sig i landskapet ska stärkas och  
  jordbruket ska bedrivas utifrån  
  ett landskapsperspektiv där   
  även till exempel skötsel av väg- 
  kanter, åkerholmar och skogs-  
  bryn ingår,

• värdefulla livsmiljöer, till exem- 
  pel åkerholmar, diken, gärdes-  

20. Sirami Clélia et al (2019):Increasing crop heteroge-
neity enhances multitrophic diversity across agricul-
tural regions. Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 116(33), Centrum för miljö-och klimatforsk-

ning (CSC). https://www.forskning.se/2019/07/30/
sma-falt-och-olika-grodor-ger-mangfald-i-jordbruks-
landskapet/
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  gårdar, våtmarker, småvatten,   
  bryn och kantzoner för vilda   
  växter och djur i odlingsland  
  skapet, ska bevaras och stärkas,  
  samt att konstgjorda livsmiljöer  
  till exempel skalbaggsåsar och  
  blommande kantzoner ska sti- 
  muleras,

•   areal och kvalitativ hävd av   
 ängs- och naturbetesmark ska  
 öka, samt att marker med ängs- 
 vegetation, till exempel vägkan- 
 ter, ska hävdas, 

•  den biologiska mångfalden i jor- 
 den, markmikrolivet, ska beva- 
 ras och öka,  

•  forskning ska prioritera arbets- 
 metoder, raser och sorter som   
 bidrar till ett hållbart jordbruk,  

•  utsäde anpassade för lokala od- 
 lingsbetingelser och produk-  
 tionssystem ska säkerställas   
 samt upprätthållande av frö-   
 och genbanker för bland annat  
 kultursorter och lantraser,  

•  den gemensamma nyttjanderät- 
 ten av genetiska resurser, till ex- 
 empel rätten att förädla, spara   
 och byta utsäde, ska stärkas.

Djurhållning, klimat och betande djur
Att	ha	diversifierad	produktion	på	lokal	

nivå är viktigt både ur ett hållbarhets- 
och ett landskapsperspektiv. Betesdjur 
utnyttjar marker som inte går att använ-
da till annan livsmedelsproduktion och 
bidrar till biologisk mångfald. Vallen, 
där vinterfoder odlas, har en viktig roll 
för att minska växtskadegörare och 
ogräs samt har potential för kolinlag-
ring. Gödseln från djuren är viktig re-
surs ur näringstillförselsynpunkt. 

Världens mycket omfattande och in-
tensiva djurhållning orsakar emellertid 
stora miljöproblem. Djurhållningen är 
bland annat den enskilt största källan 
till växthusgasutsläpp, framför allt 
metan från idisslarnas ämnesomsätt-
ning och lustgas från gödsel. Metan 
skiljer sig från koldioxid med avseende 
på att det är en starkare växthusgas 
men med kortare nedbrytningstid i 
atmosfären.21 

Utvecklingen av ett hållbart jordbruk 
förutsätter ändrade konsumtionsmöns-
ter, i synnerhet i hög- och medelinkomst-
länder. En viktig faktor är minskad kon-
sumtion av animaliska produkter i 
länder där konsumtionen är hög, exem-
pelvis Sverige. 2019 importerades över 
hälften av allt kött och all ost som kon-
sumerades i Sverige från länder som 
har sämre djur- och miljöskydd än 
svensk lagstiftning.22 I dag äter majori-
teten av svenskar mer kött än vad som 
rekommenderas för miljö och hälsa23.  

Naturbetesmarker går inte att bear-
beta för odling och är därför inte lämpa-
de för annan livsmedelsproduktion än 

21. Röse, Elin (2019) Kor och klimat, Centrum för 
ekologisk produktion och konsumtion. https://www.
slu.se/globalassets/ew/org/centrb/epok/dokument/
koroklimat_web.pdf
22. LRF pressmeddelande 2019. https://www.lrf.
se/om-lrf/press/pressmeddelanden/2019/klimats-
mart-valja-svensk-ost/. 

23. Livsmedelsverket: Livsmedelsverket, kostråd: 
www.livsmedelsverket.se. https://www.livsmedelsver-
ket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/
rad-om-bra-mat-hitta-ditt-satt/kott-och-chark/
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bete. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det 
effektivt att omvandla bete till livsmedel 
och andra varor. Igenväxning av hag-
marker är ett stort hot mot den biologiska 
mångfalden. Naturbetesmarkerna är en 
av	de	mest	artrika	miljöerna	som	finns	i	
Sverige. 1900-talets omvandling av jord-
bruket har inneburit att endast en min-
dre andel återstår av all naturbetesmark 
som nyttjades förr. Särskilt drabbade är 
skogs- och mellanbygderna där många 
av	de	hotade	arterna	finns.	I	vissa	delar	
av världen kan överbetning vara en del 
av problematiken och skötseln av natur-
betesmarker måste därför avgöras från 
regionens och landets förutsättningar. 
Sverige har åtaganden enligt EU:s art- 
och habitatdirektiv att sköta gräsmar-
kers hävd, så att de uppnår gynnsam be-
varandestatus. Statusen är på de allra 
flesta	typer	av	gräsmarker	mycket	dåligt,	
främst på grund av bristfällig hävd samt 
att arealen hävdade marker är för liten 
och för fragmenterad. 

För att bevara den biologiska mång-
falden i Sveriges behövs naturbetesmar-
ker som betas av framförallt nötkreatur, 
men även får. Det är mest hållbart ur ett 
helhetsperspektiv om så många djur 
som möjligt producerar både mjölk och 
kött. I ett hållbart system baserat på 
bete kommer det dock bland annat att 
vara nödvändigt att andra raser än da-
gens högpresterande raser korsas in. 
Det kan innebära en lägre mjölkproduk-
tion per ko. Även idag är mjölkproduk-
tion en viktig motor för upprätthållan-
det av bete och biologisk mångfald då 

handjur, ungdjur och sinkor ofta betar 
på värdefulla marker. 

Många kultursorter och lantraser är 
mer motståndskraftiga för sjukdomar, 
uthålligare vid förändringar i omgiv-
ningen och kan klara att omvandla 
foder till livsmedel på ett foder med 
lägre näringsvärde jämfört med dagens 
högproducerande raser. Dessa är dock 
hotade och det pågår bevarandeprogram 
med syfte att öka populationerna. På 
många håll i världen brister djurhåll-
ningen. Sverige har en av världens 
striktaste och bästa djurskyddslagstift-
ningar, som med fördel kan spridas till 
andra länder.

Det	finns	en	målkonflikt	mellan	att	
bevara den biologiska mångfalden i na-
turbetesmarker och att samtidigt nå de 
uppsatta klimatmålen. Om Sverige upp-
rätthåller det bete som beskrivs ovan, 
förutsätter det att samhällets fossila ut-
släpp av koldioxid och metan snarast 
minskar till noll. 

År 2016 fanns det cirka 350 000 häs-
tar	i	Sverige,	vilket	är	fler	än	antalet	
mjölkkor.24		De	flesta	hästar	betar	i	dags-
läget i liten utsträckning på marker som 
är värdefulla för den biologiska mång-
falden. För hästar är regelverken inte 
lika strikta då det gäller djurtäthet och 
gödselhantering som för andra djur 
inom jordbruket. Att ha många hästar 
på en liten yta ökar näringsläckaget ef-
tersom marken blir söndertrampad och 
gräset får svårt att växa. Eftersom åke-
rarealer tas i anspråk för hästars foder 
konkurrerar de om den gemensamma 

24. Jordbruksverket; JO 24 SM 1701, korrigerad 
version 2017-02-22 https://www.scb.se/conten-
tassets/3a26a20c92ee42c993081cc209972f56/
jo0107_2016m06_sm_jo24sm1701.pdf
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åkerarealen. Idag använder fortfarande 
vissa stall torv som strömedel, vilket inte 
är hållbart på grund av torvbrytning. 
Idag (2019) äter vi väldigt lite hästkött i 
Sverige bland annat på grund av karens-
tider efter läkemedelsanvändning25  och 
kulturella skäl, vilket är ett resursslöseri. 

För att minska jordbrukets klimatpå-
verkan är det centralt att förändra djur-
hållningen. Gris och fjäderfä är enkel-
magade och har därmed en lägre 
klimatpåverkan från matsmältnings-
systemet än till exempel kor och lamm 
som är idisslare. Uppfödning av gris och 
fjäderfä bidrar dock sällan till någon 
miljönytta eftersom de inte betar. Idag 
(2019) består grisars och kycklingars 
foder till största delen av spannmål och 
baljväxter. Att låta mat som människor 
kan äta direkt passera genom djur är en 
energiförlust. Dagens storskaliga pro-
duktion av gris och fjäderfä måste 
minska drastiskt och de djur i storska-
lig	produktion	som	finns	kvar	behöver	
födas upp enbart på grovfoder och rest-
produkter. Gris och fjäderfä kan dock 
vara viktiga ur ett självhushållsper-
spektiv, inte minst i låg-och medelin-
komstländer. Gris och fjäderfä i ekolo-
gisk storskalig produktion äter 
ekologiskt foder samt har tillgång till 
utevistelse vilket är att föredra framför 
konventionell produktion. Dock tar de 
också stor mark i anspråk för foderpro-
duktion och bidrar inte heller till ökad 
biologisk mångfald genom bete. 

Brasilien och USA är två av de länder 
som exporterar soja som ingår i foder-
stater för att komplettera proteinnivån i 
de europeiska djurens foder. Att vara be-
roende av en gröda som på många håll i 
världen inte odlas hållbart och som 
också innebär att näringsämnen trans-
porteras över jorden är problematiskt. I 
Sverige pågår ett större skifte mot att 
istället använda inhemska proteinfo-
dermedel som åkerböna och raps.26 ,27 

Naturskyddsföreningen anser att: 
• alla lantbrukets djur ska födas  

  upp enbart på bete, grovfoder   
  och restprodukter,

• import av soja, palmoljeproduk- 
  ter, och övriga produkter som   
  producerats ohållbart till foder,  
  bör upphöra, 

• djurantalet av fjäderfä och gris i  
  storskalig produktion ska kraf- 
  tigt minskas på grund av kon-  
  kurrens med humankonsum-  
  tion och låg miljönytta, 

• animalieproduktionen i huvuds- 
  ak ska producera naturbetes-  
  mjölk och naturbeteskött samt  
  miljönyttor såsom biologisk   
  mångfald,

25. Livsmedelsverket: Kontroll av restsubstanser 
i levande djur och animaliska livsmedel (2016). 
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/
publikationsdatabas/rapporter/2018/restsubstan-
ser-kontrollen-2016-livsmedelsverket-nr-6-2018.pdf
26. Jordbruksverket/LRF/Länsstyrelserna: Greppa 

näringen: Ersätt sojan med eget proteinfoder (2019). 
http://greppa.nu/atgarder/ersatt-sojan-med-eget-pro-
teinfoder.html
27. SLU Proteinfoder till mjölkkor (2015). https://www.
slu.se/globalassets/ew/org/centrb/epok/dokument/
proteinfoder_mjolkkor_webb.pdf
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• alla betesdjur ska beta under 
 betessäsong, därför ska bland   

  annat uppfödning av tjurar på   
  spalt upphöra,

• djur ska beta på naturbetesmar- 
  ker eller skogsbete, med inslag  
  av produktionsbete i liten grad  
  vid behov, och dessa ska betas  
  på ett hållbart sätt,

• antibiotika endast ska användas  
  till sjuka djur och att hormoner  
  inte ska användas systematiskt,  
  till exempel i tillväxtsyfte,

• jordbrukets djur ska ha ett vär- 
  digt liv, kunna få utlopp för sina  
  naturliga beteenden, som att   
  böka, picka i marken, sandbada,  
  ströva fritt och vara ute samt   
  beta under betesperioden,

• transport, bedövning och slakt  
  av djur ska ske utan onödig   
  smärta, stress och lidande. 

• metan- och lustgasutsläpp från  
  djurhållningen ska minska   
  genom till exempel bättre göd-

 selhantering, foderval och foder- 
  utnyttjande samt förbättring av  
  stallar.

Vatten i jordbrukslandskapet
Vattenresurserna på jorden är ojämnt 
fördelade och i stora delar av världen är 
grundvatten en bristvara. Vissa impor-
terade jordbruksprodukter kommer från 
områden som är hårt pressade av vat-
tenbrist. Vattentillgången i Sverige är 
som helhet god, men klimatförändring-

arna kan påverka tillgången i framti-
den. Planering av vattenanvändning är 
viktig för att inte överuttag ska ske och 
leda till vattenbrist och vattenkvalitets-
förändringar.

Globalt sett står jordbruket för den 
största delen av all sötvattensanvänd-
ning	från	sjöar,	floder,	vattendrag	och	
grundvatten, cirka 70 procent, vilket 
främst används för bevattning och vat-
tenbehovet förväntas öka. Det stora ut-
taget av grundvatten på många platser 
orsakar sjunkande grundvattennivåer. 
Största delen av jordbruksmarken glo-
balt sett är regnförsörjd och hanteringen 
av det regn som faller på åkern är av 
vikt för möjligheten att erhålla en god 
skörd och hantera erosionsproblematik. 
I Sverige räcker för det mesta det regn 
som faller under växtsäsongen för grö-
dorna och endast några få procent av 
den odlade arealen behöver bevattnas, 
detta görs främst genom användning av 
ytvatten. I ett förändrat klimat kommer 
förmågan	att	infiltrera,	lagra	och	leda	
bort vatten bli allt viktigare, både för 
jordbruket, men också för intilliggande 
områden.

De	flesta	sjöar	och	vattendrag	i	det	
svenska jordbrukslandskapet uppnår 
inte god ekologisk status. Läckage av 
näringsämnen från åkermark övergöder 
vattendrag, sjöar och hav. Kemiska be-
kämpningsmedel förs vidare till vatten i 
jordbrukslandskapet där djur och väx-
ter påverkas negativt. För att öka åker-
markens produktivitet har mark dikats 
ur, vilket har lett till stora förändringar i 
hur vattnet rör sig i landskapet och 
minskad biologisk mångfald. Samtidigt 
har risken för vattenbrist under torra 
somrar ökat eftersom vattnet inte når 
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grundvattenmagasinen. Jordbruket på-
verkar även grundvattnets kvalitet, till 
exempel förorenas grundvattnet av ni-
trat från jordbruksmark.

Behovet av vatten i jordbruksproduk-
tionen är beroende av produktionsmeto-
der, val av grödor och klimatåtgärder. 
Restaurering av våtmarker och vatten-
drag i jordbrukslandskapet är också av 
stor vikt. En stor andel, cirka 80 procent 
av vattnet som jordbruket använder 
kommer från ytvattentäkter. Det är av 
vikt att ytvattentäkterna inte förorenas, 
att vattenuttaget sker hållbart och att 
vattnet används effektivt. I ett mer ex-
tensivt jordbruk där vatten hålls kvar i 
landskapet är risken för vattenbrist 
lägre. 

Naturskyddsföreningen anser att:
•	 det	ska	finnas	skydds-	och	bruk-	

  ningsfria zoner som inte bearbe- 
  tas eller gödslas vid sjöar, vatten- 
  drag och runt ytvattenbrunnar. 
  Dessa fångar upp närings-  
  ämnen och miljögifter samt   
  gynnar den biologiska mångfal- 
  den både i vatten och på land,

• våtmarksarealen i jordbruks-  
  landskapet måste öka kraftigt.  
  Genom att återskapa våtmarker  
  ökar jordbrukslandskapets buff- 
  rande och vattenhållande för-  
  måga, vattnets naturliga förmåga 
  till självrening gynnas samtdigt 
  som grundvattnet ökar och   
  den biologiska mångfalden gyn- 
  nas, funktioner både för vatten- 
  levande organismer skall beva- 
  ras och stärkas i det brukade   
  landskapet,

• jordbrukslandskapets vatten-  
  drag ska restaureras. Om mer   
  vatten får strömma utan vand- 
  ringshinder och kanalisering   
  återskapas naturliga vattenmil- 
	 	 jöer	som	gynnar	fisk	och	andra		
  vattenorganismer,

• grundvattnet i jordbruksland-  
  skapet ska skyddas. Kraven på  
  åtgärder för att minska läckage  
  av kemiska bekämpningsmedel  
  och näringsämnen till grund-  
  vatten bör skärpas samt att   
  grundvattenövervakningen i   
  jordbruksområden bör ökas,

• jordbrukets uttag av grund- och  
  ytvatten inte får försämra förut- 
  sättningarna för livet i våtmar- 
  ker, sjöar och vattendrag eller   
  riskera människors dricksvat- 
  tenförsörjning,

•	 förbättrade	metoder	för	infiltra-	
  tion, uppsamling och lagring av  
  nederbörd behöver implemente- 
  ras globalt för att minska risk för  
  torkskador och negativa miljö-

 effekter nedströms.

Markanvändning 

Marken som resurs. Jordbruksmarken är 
en begränsad resurs och i tätbebyggda 
områden konkurrerar livsmedels-, ener-
gi-	och	fiberproduktion,	infrastruktur	
och levande ekosystem om marken. 
Jordbruksmarkens produktionsförmå-
ga kan påverkas genom jordbruksmeto-
der som främjar markstruktur och bio-
logiska processer i jordlagret. 
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Animalieproduktion och vissa andra 
livsmedel tar inte sällan stora markare-
aler i anspråk. Det är därför av vikt att 
minska bland annat köttkonsumtionen 
och istället prioritera hälsosamma nä-
ringstäta hållbart framställda livsmedel 
för humankonsumtion. Att reducera 
konsumtion	av	fibrer,	exempelvis	texti-
lier, är också av vikt för en hållbar om-
ställning.

Jorderosion är det största hotet mot 
markhälsa och markekosystemtjänster i 
många regioner i världen och stora area-
ler jordbruksmark försvinner eller degra-
deras kraftigt. Erosionen påverkas bland 
annat av jordbruksproduktion, avskog-
ning och överbetning. Den är speciellt 
allvarlig i områden med erosionskänsli-
ga jordarter eller där humuslagret är tunt 
och marken är utsatt för vind- och/eller 
vattenpåverkan. Klimatförändringar 
medför en ökad risk för erosion och 
översvämningar både på landsbygd och 
i städer. När marken blir bar ökar påver-
kan av bland annat vind och vatten. 
Produktionsmetoder som minskar 
vind- och vattenerosion är till exempel 
minskad jordbearbetning, plantering av 
träd i jordbrukslandskapet och val av 
grödor som täcker marken en stor del av 
året. Erosion minskar inte bara mängd 
och kvalité på odlingsmark utan orsa-
kar också betydande skador i omgiv-
ningen. Vatten och vind tar med sig hu-
muspartiklar som leder till igen-
slamning av vattendrag och dricksvat-
tenkällor samt påverkar livsmiljöer när 
slam	följer	med	vattnet	i	floderna	ut	i	
havet.  

Avskogning påverkar i hög grad jord-
bruksproduktionen utifrån ett hållbar-
hetsperspektiv. När skogstäcket föränd-

ras ökar erosionen, vattentillgången 
minskar och mikroklimatet liksom den 
biologiska mångfalden påverkas nega-
tivt. I tropiska länder är avskognings-
problematiken ofta kopplad till föränd-
rad markanvändning där jordbruks- och 
plantageproduktion dominerar land-
skapsbilden.

Naturskyddsföreningen anser att:
• åkermarken i första hand ska   

  användas för att uppnå hållbar  
  livsmedelstrygghet där hälso-  
  samma, näringstäta och håll-  
  bart framställda livsmedel prio- 
  riteras och markerna i hög grad  
  ska producera grödor som   
  människor kan äta. Detta inne - 
  bär till exempel att djur främst  
  födas upp på bete, grovfoder och  
  restprodukter,

• jordbruksmetoder som förhin-  
  drar erosion, främjar markstruk- 
  tur och biologiska processer i   
  jordlagret ska premieras,

• odling av baljväxter för human 
  konsumtion ska stimuleras,

• en ökad produktion av biomassa  
  för energiändamål inte får under- 
  gräva livsmedelstryggheten,   
  ekosystemens produktionsför- 
  måga eller minska den biologiska 
  mångfalden,

• åker-, ängs- och naturbetesmark  
  ska skyddas från exploatering  
  från andra syften än jordbruks 
  produktion,  
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• åker-, ängs- och naturbetesmar- 
  kens produktionsförmåga ska   
  bevaras och stärkas.

Organogena jordar. 
I slutet på 1800-talet påbörjades en stor 
utdikning av sjöar och våtmarker för att 
skapa mer jordbruksmark för livsmed-
elsproduktion. Den största andelen, 
cirka en tredjedel, av det svenska jord-
brukets utsläpp av växthusgaser kom-
mer från odling på utdikade våtmarker, 
så kallade organogena jordar. Markens 
produktionsförmåga varierar från ex-
tremt produktiv till närmast sterila 
marker. Utsläpp av lustgas och koldioxid 
är hög även om marken inte aktivt bru-
kas. Den mest effektiva åtgärden för att 
minska utsläpp är att reglera vattenytan 
på de organogena markerna, återvät-
ning	till	våtmark	är	i	de	flesta	fall	fördel-
aktigt. En avvägning bör ske vid varje 
större våtmarksåterställning för att 
maximera samhällsnyttan i form av 
biologisk mångfald, näringsretention, 
vattenhållande förmåga och minskade 
utsläpp av växthusgaser. Även perenna 
grödor, mellangrödor och odling av vall 
kan ge viss klimatnytta på organogena 
jordar. Nyttan från en reglerad vattenyta 
är dock så mycket större att återvätning 
eller produktion med höjd vattenyta bör 
prioriteras. 

Naturskyddsföreningen anser att:
• organogena jordar i första hand  

  ska återvätas. Där detta är omöj- 
  ligt eller olämpligt bör marken  
  vara permanent bevuxen och   
  till exempel användas till slåtter  
  eller bete, 

• en avvägning bör göras i varje   
  fall av återvätning för att säker- 
  ställa klimatnytta, närings-

 retention, vattenhållande för  
  måga och biologisk mångfald,

• forskning och rådgivning kring  
  återvätning av organogena jor - 
  dar bör prioriteras, 

• ersättning bör utgå till de mark- 
  ägare som väljer att anlägga   
  och sköta våtmarker istället för  
  att fortsätta med jordbruk på 

 organogen mark med höga ut  
  släpp av växthusgaser.

Klimatåtgärder 

Åkermarkens klimatpåverkan. 
Även markanvändningen orsakar växt-
husgasutsläpp. När kväveföreningar 
bryts ner i marken bildas lustgas. Ju 
större mängd kväve i produktionssyste-
met desto högre risk för lustgasutsläpp. 
Det är av vikt att marken är bevuxen så 
lång tid under året som möjligt och att 
en	optimal	växtföljd	med	kvävefixerande	
grödor, till exempel baljväxter, används. 
Vallen är viktig i växtföljden, både som 
kolsänka och för att öka mullhalten i 
jorden. Ökar kolinlagringen i marken 
ökar den biologiska mångfalden i mark-
mikrolivet och jorden klarar att lagra 
större mängd vatten vilket medför 
högre resiliens mot torka. 
Markbearbetning bidrar till förlust av 
organiskt material från marken, då 
mullhalten minskar. Mindre markbear-
betning är gynnsamt för att reducera 
och anpassa till klimatförändringar. 
Mycket odlingsmark, vatten och insats-
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varor som till exempel kemiska be-
kämpningsmedel går åt till produktion 
av textilier. En minskad konsumtion 
och ökad återanvändning av kläder och 
övriga textilier är därför av stor vikt. 

Jordbruket som kolsänka. 
Förutom det som tidigare har nämnts 
har jordbruket en roll som kolsänka 
genom att lagra in kol i mark och vege-
tation under lång tid och på så sätt mot-
verka klimatpåverkan. Forskning visar 
att inlagringspotentialen i teorin är stor, 
men i praktiken begränsad.28 Det är cen-
tralt att öka inlagringen i så stor ut-
sträckning som möjligt, vilket kan ske 
genom förändrade odlingsåtgärder, 
skötsel av betesmarker, återvätning av 
organogena jordar och degraderad mark 
samt förbättrad vattenhushållning. I 
agroekologisk produktion ingår många 
odlingsåtgärder som ökar mullhalten, 
som	odling	av	fleråriga	grödor	och	an-
vändning av stallgödsel, varför man 
efter omställning till agroekologisk pro-
duktion ser att markens kolförråd ökar. 
En ökad halt organiskt material i jorden, 
det vill säga kol, bidrar även till andra 
positiva effekter som ökad vattenhål-
lande förmåga, förbättrad markstruktur 
och näringstillförsel. 

Naturskyddsföreningen anser att:
• åkermarkens innehåll av orga- 

  niskt material ska öka, samt att  
  odlingsåtgärder som ökar bind- 
  ning av kol ska stimuleras ex-  
	 	 empelvis	odling	av	vall,	fleråriga		
  sädesslag, plöjningsfria odlings- 
  metoder och agroforestrymetoder,

• forskning och utbildning ska   
  omfatta minskning av jordbru- 
  kets nettoutsläpp av växthus-

 gaser, ökad kolinlagring och an- 
  passning av odlingssystemen   
  till att klara framtida klimatför- 
  ändringar.

Minska förbränning av fossila bränslen 
och ställ krav på hållbar bioenergi. 
Jordbruket orsakar också utsläpp av 
koldioxid genom förbränning av fossila 
bränslen, till exempel förbrukning av 
diesel. Dessutom används fossil energi 
till energianvändning, transporter samt 
produktion av konstgödsel. Efterfrågan 
på bioenergi har ökat efterfrågan på grö-
dobaserade råvaror, såsom palmolja och 
soja, vilket indirekt har lett till att eko-
system med hög biologisk mångfald och 
stora kolförråd avverkats. En övergång 
till en fossilfri ekonomi baserat på för-
nybara råvaror behöver förvalta den 
knappa tillgången på biomassa och od-
lingsbar mark på ett hållbart sätt. 

Naturskyddsföreningen anser att:  
• subventioner till användning av  

  fossila bränslen inom jordbru  
  ket bör avvecklas,

• lantbrukets samtliga sektorer   
  och samhället bör stötta den   
  teknikutveckling och föränd  
  ring som krävs, 

• strikta hållbarhetskriterier ska  
  tillämpas på produktion och   
  konsumtion av biobränslen och  
  biodrivmedel. 

28. Smith, Pete (2004): Carbon sequestration in cro-
plands: the potential in Europe and the global context. 
European Journal of Agronomy. Volume 20, Issue 3, 

February 2004, Pages 229-236. http://doi-org.libproxy.
helsinki.fi/10.1016/j.eja.2003.08.002
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Utnyttja biogaspotentialen.  
Biogas produceras genom att organiskt 
material, exempelvis kogödsel, rötas i 
en biogasreaktor. Biogas kan användas 
som råvara och bränsle inom industrin 
och efter förädling som bland annat for-
donsbränsle. För att kunna transporte-
ras behöver gasen dock komprimeras, 
vilket är en energikrävande process. 
Näringsinnehållet i rötresten är i prin-
cip samma som före rötningen. 
Fördelen är att delar av det organiska 
kvävet omvandlas till ammoniumkväve 
som grödan har lättare att ta upp. 

Naturskyddsföreningen anser att:
• ökat tillvaratagande av biolo-  

  giskt avfall och gödsel för bio-  
  gasproduktion ska främjas.
 
Insatsvaror 

Kemiska bekämpningsmedel. 
Kemiska bekämpningsmedel används 
för att bekämpa ogräs, insekter och 
svampsjukdomar. Skadetrycket avgörs 
av såväl produktionssystemets utform-
ning som det lokala klimatet. Varma 
och fuktiga förhållanden ger till exem-
pel större problem med svampsjukdo-
mar. Bekämpning sker även med biolo-
giska bekämpningsmedel som också i 
vissa fall kan påverka miljön negativt. 
Kemiska bekämpningsmedel är ett av 
de allvarligaste hoten mot biologisk 
mångfald i jordbrukslandskapet. När 

kemiska bekämpningsmedel används 
påverkas inte enbart de ogräs eller ska-
deinsekter som ska bekämpas, utan 
även till exempel markorganismer och 
nyttoinsekter som pollinerare.29 
Dessutom	finns	risk	att	rester	av	kemis-
ka bekämpningsmedel hamnar i vatten 
och livsmedel och påverkar människors 
hälsa samt djur och ekosystem. De kan 
också ha en direkt negativ hälsoeffekt 
på den som använder bekämpnings-
medlen. Gränsvärden för resthalter i 
livsmedel bestäms av såväl analysmöj-
ligheter som politiska kompromisser. 
Riskbedömningar av kemiska bekämp-
ningsmedelsrester i livsmedel görs för 
enskilda ämnen, ett i taget, utan att 
hänsyn tas till eventuella kombina-
tionseffekter.30 

I låg- och medelinkomstländer med 
svagare lagstiftning säljs ofta kemiska 
bekämpningsmedel som inte längre är 
tillåtna inom EU. Till exempel i sam-
band med produktion av exportgrödor 
som bomull, frukt och snittblommor an-
vänds stora mängder bekämpningsmedel 
vilket allvarligt drabbar miljön, ekosyste-
men och människorna i produktionslän-
derna.31  

Enligt de agroekologiska principerna 
motverkas skadegörare i första hand 
med hjälp av åtgärder som till exempel 
gynnsamma växtföljder och odlings-
metoder.32 Kemiska bekämpningsmedel 
kan emellertid användas i enstaka fall, 
exempelvis vid mycket omfattande in-

29.  Geiger, Flavia et al (2010): Persistent negative 
effects of pesticides on biodiversity and biological 
control potential on European farmland. Basic and 
Applied Ecology. Volume 11, Issue 2, March 2010, 
pages 97-105. https://www.sciencedirect.com/scien-
ce/article/pii/S1439179109001388
30. Kemikalieinspektionen/Bekämpningsmedel. 

https://www.kemi.se/bekampningsmedel 
31. Hallå konsument/Konsumentverket#textilsmart. 
https://textilsmart.hallakonsument.se/artikel/bom-
ull-och-miljo/ 
32. Ekologiska Lantbrukarna: Ekolantbruk.se. https://
www.ekolantbruk.se/nyheter/agroekologiskt-jord-
bruk-for-hogre-produktion-och-langsiktig-hallbarhet
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sektsangrepp där andra alternativ till 
lösning	saknas.	I	det	certifierade	ekolo-
giska jordbruket däremot är det inte till-
låtet att använda kemiska bekämp-
ningsmedel. Istället används i första 
hand förebyggande åtgärder.  

En ökande andel av åkerarealen i 
Sverige odlas helt utan kemisk bekämp-
ning och konstgödsel. Trots det minskar 
inte användningen av kemiska be-
kämpningsmedel i samma takt. 
Tvärtom bekämpas det allt mer inten-
sivt, sett till antal doser per hektar, på 
resten av arealen. 

Naturskyddsföreningen anser att:
• jordbruket i första hand ska an- 

  vända sig av förebyggande åt-  
  gärder i växtskyddsarbetet till-  
  exempel växtföljd och sortval,

• kemisk bekämpning undan-  
  tagsvis kan accepteras i   
  agroekologiskt jordbruk, förut- 
  satt att agroekologiska   
  principer är vägledande, 

• hänsyn till kombinationseffek- 
  ter ska tas vid bedömning av 

 kemiska bekämpningsmedels- 
  rester i livsmedel. 

Kväve och fosfor. 
Kväve och fosfor är essentiella närings-
ämnen för allt liv. Sedan införsel av 
konstgödsel i jordbrukssystemen har 
kvävets och fosforns kretslopp kraftigt 
ändrats. Med skörd från åkermarken 
förs näring bort från jorden och ny nä-
ring måste tillföras. Detta sker främst 
genom gödselmedel som stallgödsel, 
odling	av	kvävefixerande	grödor	eller	
konstgödsel. Balansen mellan närings-

ämnena och deras växttillgänglighet är 
viktig för grödornas tillväxt och produk-
tion. Det är centralt för jordbruket att 
hushålla med växtnäringen. 
Kretsloppen mellan stad och land är i 
dagsläget mycket bristfälliga, eftersom 
näringsämnen förs bort från åkern via 
livsmedel och inte återförs på ett säkert 
sätt. Vid export och import av foder till 
djur,	förflyttas	näringsämnen	på	ett	
ohållbart sätt över jordklotet. 

Kväve	finns	i	stor	mängd	i	vår	atmos-
fär och binds naturligt till fast form 
framför allt genom biologiska processer 
av	vissa	bakterier.	Kvävefixerande	bak-
terier lever i symbios med bland annat 
baljväxter, vilket medför att odling av 
baljväxter i samodling eller enskilt till-
för kväve till marken. Kväve kan också 
bindas antropogent till konstgödsel. 
Processen att binda kväve på konstgjord 
väg kräver stora mängder energi. 

Fosfor	är	en	ändlig	resurs	som	finns	i	
jordskorpan. Fosfor i konstgödsel är i 
lättillgänglig form och bryts i gruvor. 
Genom ett rikt markmikroliv ombildas 
bunden fosfor till växttillgänglig form. 
Ett rikt markmikroliv är därför av stor 
vikt. I många delar av världen är jordarna 
fosforfattiga och måste gödslas för att 
kunna odlas. I Sverige är åkermarkerna 
unga i jämförelse med många andra 
länder och innehållet av fosfor är i jäm-
förelse högt men det är ofta hårt bundet 
och har därmed låg växttillgängligt. I 
det hållbara jordbruket återförs fosfor 
från stallgödsel från djur och renade 
fraktioner från stadens avloppssystem. 

Att skapa möjligheter för ökad återfö-
ring av näringsämnen från stad till land 
i form av rena kretslopp är en avgörande 
fråga för ett hållbart jordbruk. Närings-
ämnen, framförallt fosfor som är en 
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ändlig resurs, måste återföras till od-
lingsmarken. Reningsverkens avlopps-
slam innehåller mycket fosfor men bör 
inte spridas på åkermark i orenad form 
eftersom slammet innehåller olika mil-
jögifter. Särskilt allvarligt miljögift i 
slam är tungmetallen kadmium, som 
tas upp av grödor och ackumuleras i nä-
ringskedjan och har kraftiga negativa 
hälsoeffekter. Kadmium tillförs också 
åkermarken via luftnedfall samt som en 
förorening i fosforgödselmedel och in-
direkt via foder. 

Naturskyddsföreningen anser att:
• eftersom produktion av konst-  

  gödsel kräver stora mängder en- 
  ergi ska kvävebehovet i första   
  hand tillgodoses med biologiskt  
	 	 fixerat	kväve,

• ett hållbart jordbruk bygger på  
  kretslopp med recirkulation av  
  växtnäring. Långväga transport  
  av foder ska därför undvikas att  
  föras in i systemet, detsamma   
  gäller konstgödsel, 

• djurhållning och växtodling ska  
  integreras för bättre nyttjande   
  av växtnäring. Ekologisk pro-  
  duktion gynnar denna integre- 
  ring och ska stimuleras,

• hushållning av naturtillgångar  
  skall ske med kretsloppstänk,   
  nybrytning skall undvikas i   
  möjligaste mån, till exempel   
  gällande fosfor,

• fosforbalans ska råda lokalt så  
  att inte mer fosfor tillförs än vad  
  den växande grödan kan ta upp, 

• återföring av samhällets växt-  
  näring till jordbruket ska möjlig- 
  göras utan att miljögifter sprids  
  till åkermarken,

• spridning av avloppsslam i   
  Sverige ska vara förbjudet, tills  
	 	 teknik	finns	för	att	göra	det	rent		
  från miljögifter. Teknik för åter- 
  föring av ren fosfor och ytterligare  
  näringsämnen ska stimuleras, 

• all direkt antropogen nytillför- 
  sel av kadmium till åkermark   
  ska upphöra, samtidigt som åt- 
  gärder krävs för att stoppa indi- 
  rekt spridning av kadmium, till  
  exempel via luft. 

Konsumtion i Sverige
Vad människor konsumerar är centralt 
för utvecklingen av ett hållbart jord-
bruk. Val av livsmedel och övriga pro-
dukter från jordbruket är avgörande för 
graden av påverkan på biologisk mång-
fald, klimat, övergödning och spridning 
av miljögifter. Till exempel leder ökad 
animaliekonsumtion till ökade utsläpp 
av växthusgaser, ökat näringsläckage 
samt att stora arealer mark används för 
foderodling vilket gör att marken un-
danhålls från annan produktion. En 
hållbar kött- och mejeriproduktion för-
utsätter inte bara minskad konsumtion 
utan även val av kött och mejeriproduk-
ter från betande djur och djur uppfödda 
på restprodukter samt undvikande av 
kött från djur som fötts upp på sådant 
som människor kan äta direkt. 
Konsumtion av livsmedel är ojämnt för-
delad. I vissa delar av världen överkon-
sumeras mat och orsakar sjukdomar 
hos befolkningen, medan många invå-
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nare i stora delar av låg- och medelin-
komstländer lider brist på näringsämnen. 
Genom att importera livsmedel bidrar 
man till utsläpp och föroreningar i det 
land där varan är producerad. Dessa ut-
släpp räknas inte in i importlandets ut-
släpp men är så kallade konsumtions-
baserade utsläpp. I Sverige är de 
konsumtionsbaserade växthusgasutsläp-
pen från livsmedel cirka 60 procent.33 
Utöver växthusgasutsläpp tillkommer 
påverkan i produktionslandet från till 
exempel markanvändning och bekämp-
ningsmedel. 

Utvecklingen av nya proteinrika ve-
getariska produkter ökar. Det är av stor 
vikt att utvecklingen från en kosthåll-
ning till en annan sker på ett hållbart 
sätt. I detta inkluderas även nya produk-
tionssätt och till exempel vattenbasera-
de produktionssystem som akvaponi 
och hydroponi. 

Matsvinnet måste minska kraftigt. 
Svinnet i matproduktionen är stort, 
cirka en tredjedel av all mat som produ-
ceras går förlorad genom till exempel 
lagringsskador, skönhetsfel, genom att 
den blir för gammal i affärerna eller 
slängs i hushållen.34 I låginkomstländer 
sker det främst förluster vid skörd, 
transport och lagring medan svinnet i 
andra delar av världen också sker i han-
dels- och hushållsled. 

Konsumenternas möjligheter att 
göra miljöanpassade val måste öka, vil-
ket kräver omfattande informationsin-
satser för ökad kunskap. Livsmedels-
priserna speglar inte varans påverkan 
på miljö- och sociala aspekter, vilket 

medför att lågprisprodukter inte bär 
sina kostnader enligt principen att föro-
renaren ska betala. Det omvända gäller 
produkter där producenter bidragit 
extra till en hållbar utveckling, utan att 
detta premieras. Rätt använd är mil-
jömärkning en viktig drivkraft för håll-
bar produktion och konsumtion, dock 
kan märkning på felaktiga grunder 
ibland leda åt motsatt håll. Men allt an-
svar för livsmedlens miljö- och hållbar-
hetsaspekter kan inte läggas på konsu-
menten utan övriga led så som handel, 
grossister och restaurangsektorn, 
måste ta ansvar för sitt produktsorti-
ment och inte saluföra livsmedel som 
vid sin produktion har oacceptabel mil-
jöpåverkan, djuromsorgsbrister eller so-
ciala brister. Dessutom krävs politiska 
beslut som styr konsumtionens och 
jordbrukets utveckling. Offentlig sektor 
bör prioritera livsmedel som är hållbart 
producerade. 

Naturskyddsföreningen anser att:
• matens pris ska spegla såväl ne- 

  gativ som positiv miljöpåverkan, 

• matsvinnet ska minska kraftigt,

• vid import av livsmedel och vid  
  import i samband med offentlig  
  upphandling bör livsmedel som  
  uppfyller motsvarande eller   
  högre miljökrav än svenskpro- 
  ducerade livsmedel premieras, 

• konsumtion av ekologiska pro- 
  dukter ska stimuleras,

33. Naturvårdsverket: Miljöpåverkan från svensk konsum-
tion-nya indikationer för uppföljning, ISBN 978-91-620-
6842-4. http://www.naturvardsverket.se/Documents/
publikationer6400/978-91-620-6842-4.pdf?pid=23308

34. Naturvårdsverket: Vad görs åt matsvinnet? ISBN 
978-91-620-6620-8. https://www.naturvardsverket.se/
Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppde-
lat-efter-omrade/Avfall/Matsvinn/
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• en större andel av kosten ska   
  vara säsongsanpassad och växt- 
  baseradmed ökade andelar balj- 
  växter och grövre grönsaker, 

• genomsnittskonsumtionen av  
  animaliskt protein i medel- och  
  höginkomstländer ska   
  minska avsevärt, 

• konsumenter i Sverige ska i för- 
  sta hand välja kött och mejeri-  
  produkter från betande djur i   
  svensk ekologisk produktion,   
  alternativt från naturbetesmarker,  

• grossister, handel och restau-  
  rang inte ska saluföra livsmedel  
  som vid sin produktion har stor  
  negativ miljöpåverkan eller   
  djuromsorgsbrister,

• konsumenter har rätt att få in-  
  formation om var och hur livs-  
  medlen är producerade, tillex-  
  empel djurhållning och använd- 
  ning av kemiska bekämpnings- 
  medel, 

• kunskapen om matens miljöpå- 
  verkan, matsvinn och resurs-  
  hushållning hos svenska kon-  
  sumenter ska öka.

För krav rörande tillsatser, livsmedelsför-
packningar och dylikt hänvisas till 
Naturskyddsföreningens	miljögiftspolicy. 

Genmodifierade organismer i jordbruket 
Utvecklingen	inom	växtförädlingen	går	
fort.	Flera	nya	tekniker	hamnar	i	gråzo-

nen	för	vad	som	enligt	lagstiftningen	
räknas	som	GMO,	en	genmodifierad	or-
ganism.	I	europeisk	lagtext	definieras	
en	genetiskt	modifierad	organism	som	
en	organism	vars	genetiska	material	
(DNA) har ändrats på ett sätt som inte 
sker	genom	parning	eller	naturlig	re-
kombination. Genom att påverka pro-
cesser	som	inte	gått	att	påverka	tidigare	
möjliggör	gentekniken	stora	vinster,	
men	samtidigt	följer	ofta	inte	bara	nya	
möjligheter	utan	också	nya	och	unika	
risker som kan vara oförutsedda eller 
svåra att bedöma och hantera. 
Dessutom	går	forskningen	snabbt	och	
är starkt fokuserad på produktsidan 
snarare	än	på	riskforskning.	
Omfattande	riskbedömningar	är	därför	
nödvändiga.	Det	är	också	av	stor	vikt	att	
undersöka	om	användandet	av	den	gen-
modifierade	organismen	överhuvudtaget	
utgör	lämpliga	strategier	för	att	hantera	
det	bakomliggande	samhällsproblemet,	
eller	om	det	kan	finnas	bättre	lösningar	
utifrån ett systemperspektiv. 

Att en egenskap kan påverka omgi-
vande	miljö	är	inte	specifikt	för	GMO	
utan gäller även exempelvis grödor med 
egenskaper som har blivit framtagna 
med traditionell växtförädling. När ge-
netiskt	modifierade	grödor	har	påverkat	
jordbruksekosystem, har det snarare 
varit frågan om indirekta än direkta ef-
fekter. Det har inte varit den förändrade 
egenskapen i sig som påverkat omgiv-
ningen	utan	den	genmodifierade	grö-
dan har till exempel medfört använd-
ning	av	ett	specifikt	ogräs-
bekämpningsmedel eller ändrad jord-
bearbetning, som i sin tur gett effekter i 
miljön. På så vis bygger användandet av 
GMO vidare på ett ohållbart system med 
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storskaliga monokulturer, som göds 
med konstgödsel och kontrolleras med 
kemiska bekämpningsmedel. Det är 
möjligt att en ny egenskap kan påverka 
ekosystemet också direkt, men för att ta 
reda på det krävs utökade studier. 

I diskussion kring genteknikens till-
lämpning, särskilt i ett globalt perspek-
tiv, är det viktigt att beakta den ojämna 
maktfördelningen mellan länder och 
folk, och vilka som kan vinna och förlo-
ra på introduktionen av GMO med dess 
möjligheter och risker på låg och kort 
sikt. Många låg- och medelinkomstlän-
der saknar dock resurser och tillräck-
ligt väl fungerande institutioner för att 
göra relevanta riskbedömningar. 
Jordbruksindustrin domineras av ett 
fåtal multinationella företag som ofta 
kontrollerar	flera	led	av	produktions-
kedjan, exempelvis kan samma företag 
dominera marknaden för såväl utsäde 
och insatsvaror som kemiska bekämp-
ningsmedel och konstgödsel. Detta på-
verkar också utvecklingen av nya föräd-
lade sorter. 

Genteknikens råmaterial är den bio-
logiska mångfalden, som sedan länge 
använts som till exempel naturläkeme-
del	av	lokalbefolkningar.	Det	finns	flera	
exempel på hur sådant genetiskt mate-
rial patenterats. Detta trots att det sna-
rare rör sig om upptäckter av hur natu-
ren är konstruerad än om en 
uppfinning.	Genteknikens	möjlighet	att	
ta patent på genetiskt material har 
också gjort att rätten att spara utsäde 
har begränsats. Den utvecklingen har 
förstärkt koncentrationen av ägande på 
marknaden för utsäde, som idag (2019) 
domineras av ett fåtal bolag. 
Hittills	är	det	främst	genmodifierade	

växter som utvecklats och satts ut i mil-
jön, men forskning och utveckling 
handlar	även	om	genmodifiering	av	
djur. Exempel på detta är kor som produ-
cerar laktosfri mjölk och grisar som 
hushåller med fosfor. I dessa fall aktua-
liseras, utöver möjligheter och risker ut-
ifrån ett miljöperspektiv, ett bredare 
djuretiskt perspektiv. Oavsett fördel-
ning av nytta och kostnad, och oavsett 
eventuella	effekter	på	djurens	välbefin-
nande,	så	kan	det	finnas	grundläggande	
etiska motiv för att säga nej till sådan 
genmodifiering.

Naturskyddsföreningen anser att:
• användning av genetiskt modi- 

	 	 fierade	organismer	i	ett	ohåll-	 	
  bart jordbrukssystem kan aldrig  
  anses vara hållbart, 

•	 grupper	med	lågt	inflytande	i		 	
  samhället riskerar att komma i  
  sista hand vid snabb teknikut- 
  veckling och att dessa intressen  
  måste vägas in vid bedömningen 
  en av genteknikens tillämpningar,

• lagstiftningen behöver inne-  
	 	 hålla	en	bred	definition	av	gene-	
	 	 tiskt	modifierade	organismer,			
	 	 som	fångar	befintliga	och	nya,			
  ännu ej reglerade, metoder för   
	 	 genetisk	modifiering	av	orga-	 	
  nismer, 

• marknadsgodkännande av GMO  
  måste föregås av omfattande   
  riskbedömningar, för att säker- 
  ställa ett fullgott skydd för   
  människors hälsa och miljön.   
  Risker och negativa effekter ska  
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  vägas mot eventuell samhälls- 
  nytta där frågor om ekonomisk  
  och social rättvisa också vägs   
  in. Oberoende riskforskning är  
  nödvändig och en förutsättning  
  för att kunna göra bra riskbe-  
  dömningar samt granskningar  
  av dessa, 

• det som utgångspunkt behövs  
  ett särskilt regelverk för bedöm- 
  ning och hantering av genmodi- 
	 	 fierade	organismer,	och	att	en			
  prövning ska ske i varje enskilt  
  fall, med möjlighet till förenkla- 
  de regler och beslutsprocesser i  
  de fall risker med tiden visar sig  
  vara enkla att bedöma och han 
  tera. Varje GMO ska bedömas ut 
  ifrån risk och nytta,

• försiktighetsprincipen ska til-  
  lämpas. Den som vill introduce ra  
  en GMO ska åläggas att visa   
  att risker hanteras tillräckligt   
  väl. Okända egenskaper bör   
  klassas som potentiellt proble- 
  matiska och gener som kodar   
  för erkänt farliga egenskaper   
  ska undvikas. Fortsatt sprid-  
  ning för GMO i miljön ska be-  

  gränsas, för att säkerställa ett   
  fullgott skydd för människors   
  hälsa och miljön,

•	 vid	utsättning	finns	en	risk	som		
  kan ge en ekonomisk innebörd,  
  därför är det viktigt att tydliggö- 
  ra vem som bär ekonomiskt an- 
  svar. Vid introduktion av GMO   
  kan eventuella effekter i ekosys- 
  temet uppträda lång tid efter   
  själva introduktionen.    
  Principen om att förorenaren   
  betalar ska tillämpas, 

• märkning av jordbruksproduk- 
  ter som består av, innehåller   
  spår av eller framställts med   
  GMO ska ske. Märkningen ska  
  utformas från ett konsument  
  perspektiv och vara tydlig och  
  enhetlig, 

• odlares rätt att fritt ta utsäde   
  samt att möjligheten att förädla  
  vidare på andras sorter ska ga- 
  ranteras enligt lag, 

•	 eventuella	modifieringar	av		 	
  ryggradsdjur ska föregås av en  
  bred etisk analys. 

 

34



35



4
Ordlista
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Agroekologi: är både en vetenskaplig inriktning, ett praktiskt sätt att 
arbeta och en social utveckling. Det leder till ett hållbart jordbrukssys-
tem med höga och stabila skördar samtidigt som hänsyn tas till miljön, 
det ser på jordbruket som en multifunktionell enhet som också bidrar 
till rättvisa, ekonomisk stabilitet och en positiv kultur. 

Agroforestry: avser användandet av träd och buskar i jordbruks- och 
betessystem.

Akvaponi: kretsloppsodling	där	fiskodling	ger	näring	till	växtodling.

Diversifierat jordbruk: jordbruksenheter som driver både växtodling 
samt animalieproduktion vilket ger ett slutet kretslopp.

Domesticerade djur: till exempel kor, grisar, får och getter.

Ekologiskt: bygger på lokala, förnybara resurser, med ett kretsloppstänk 
där konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel inte används. 

Ekosystemansats: en arbetsmetod för att bevara och hållbart nyttja 
naturresurser, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Ekosystemtjänster: alla tjänster och produkter som människan får av 
ekosystemen i naturen och som bidrar till vår livskvalitet och välfärd. 
Exempel är pollinering, naturlig vattenrening och naturupplevelser.

Enkelmagade djur: djur som inte idisslar, exempelvis gris och höns.

Erosion: nednötning och transport av berg, jord eller annat material på 
grund av mekanisk eller kemisk påverkan.

Extensivt jordbruk: metodik för jordbruk som använder små insatser av 
arbete och kapital i förhållande till arealen av den jord som brukas.
Foderstat: beräkning av vad djur ska utfodras med. 

Försiktighetsprincipen: säger att när osäkerhet råder om huruvida ex-
empelvis en ny teknik, eller en politisk åtgärd, kan skada allmänheten 
eller miljön, och vetenskaplig konsensus saknas om tekniken eller
 åtgärden är farlig, skall tekniken eller åtgärden betraktas som farlig.

Grovfoder: foder som baseras på framför allt gräs till exempel hö och 
ensilage.
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Grovfoderbaserad foderstat: Foderstat med majoriteten grovfoder utan 
komplettering av kraftfoder. 

Grövre grönsaker: kål och rotfrukter.

Hydroponi: odling i vatten med tillsatt näring istället för i jord.

Hävda: skötsel av till exempel naturbetesmarker som omfattar bortför-
sel av gräs och örter genom bete eller slåtter.

Idisslare:	djur	med	flera	magar	som	processar	sitt	foder	flera	gånger	
innan det går vidare i tarmsystemet. 

Intensivt jordbruk: ett jordbruk som använder mycket tekniska hjälp-
medel och insatsvaror som konstgödsel, och kemiska bekämpningsme-
del. Bevattning och intensiv bearbetning av jorden är vanligt.

Invasiva arter: arter som introducerats till områden utanför de ur-
sprungliga utbredningsområdena och påverkar lokala ekosystem.

Kollektiva nyttigheter: värden och nyttigheter som alla i samhället har 
fördel av

Kolsänka: plats och/eller process där mer kol binds in än vad som släpps ut.
 
Konstgödsel: syntetiskt och industriellt framställda gödselmedel.

Kraftfoder: spannmål och annat foder med hög koncentration av energi 
och näringsämnen. 

Kvävefixering: att omvandla kväve från gasform till fast form. Vissa bak-
terier	är	naturligt	kvävefixerande	och	lever	i	symbios	med	till	exempel	
ärtväxter som därför kan användas som närande grödor i en växtföljd.

Matsuveränitet: innebär tillgång till hälsosam och hållbart producerad 
mat och människors rätt att själva bestämma över hur maten produceras. 

Monokulturer: miljö med ensidig odling, där man bara odlar ett växtslag 
åt gången, ensidigt jordbruk utan variation.

Naturbetesmark: Mark med lång kontinuitet som betesmark utan att varit 
påverkad av plöjning, gödsling eller insådd. Störningen från bete och slåt-
ter tillsammans med näringsfattiga förhållanden gynnar arter som inte 
kan konkurrera i ohävdade marker och ger därför mycket artrika marker.
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Näringsretention: näringen hålls kvar i systemet.

Organogena jordar: en organogen jord har högt innehåll av organiskt 
material, ofta är marken från en utdikad våtmark. 

Resiliens: förmåga att hantera förändringar, återhämta sig efter 
störningar och fortsätta att utvecklas.

Restprodukter: produkter som blir kvar från grundproduktionen, till 
exempel betfor från sockertillverkning och drav från öltillverkning. 

Sinko: en högdräktig ko som i väntan på kalvning inte mjölkar.

Slåtter:  avverkning av högt gräs i avsikt att få grovfoder till foder till 
djur. Idag sker slåtter i stor utsträckning för att gynna den biologiska 
mångfalden kopplad till denna biotop (se slåtteräng nedan).
 
Slåtteräng: Ogödslad och obruten mark som traditionellt skötts genom 
att gräs och örter slås av efter blomning och skörden förs bort. 
Störningen från bete och slåtter tillsammans med näringsfattiga för-
hållanden gynnar arter som inte kan konkurrera i ohävdade marker och 
ger därför mycket artrika marker.

Stallgödsel: gödsel med animaliskt ursprung, till skillnad mot konstgödsel.

Strukturrationalisering: små gårdar har slagits ihop till större enheter 
och ofta specialiserats. Detta har lett till ett intensivt jordbruk i slätt-
bygd och nedläggning av jordbruk i skogs- och mellanbygd. I vissa regi-
oner odlas nästan bara spannmål medan andra regioner domineras av 
djurhållning. Har i Sverige skett sedan cirka 1930-tal. 

Substitutionsprincipen: innebär att miljöfarliga produkter och ämnen 
byts ut mot miljövänligare.

Tjurar på spalt: tjurar som föds upp på ett golv med springor där urin 
och fekalier trampas ner i mellanrummen där det samlas upp och förs 
vidare till gödselbrunn.

Växtföljd: innebär att man roterar växternas placering varje år i en så 
kallad växtföljd. Detta för att undvika skadedjur, sjukdomar och att 
marken utarmas på näringsämnen.

Växttillgänglighet: då	näringsämnen	som	kväve	och	fosfor	finns	tillgäng-
liga i en kemisk form som växter, inklusive alger, kan tillgodogöra sig.
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Relaterade policydokument 
Det här dokumentet innehåller Naturskyddsföreningens ståndpunkter i 
frågor	som	rör	jordbruk.	Föreningens	ståndpunkter	i	sakfrågor	finns	i	
följande dokument.

Policyer
Föreningens långsiktiga och övergripande ställningstaganden beskrivs 
i föreningens policyer. Naturskyddsföreningen har policyer om följande 
områden:
•  Klimat
•  Skogen
•  Jordbruk 
•  Hav och vatten 
•  Miljögifter 
•  Jakt och viltförvaltning 
•  Mineral 
•  Globalkompassen

Du hittar alla aktuella policyer på vår webbplats naturskyddsföreningen.se.

Positionspapper 
Ett positionspapper innehåller föreningens mer detaljerade ställnings-
taganden i avgränsade frågor. Du hittar alla aktuella positionspapper på 
vår webbplats naturskyddsföreningen.se.

Remissvar 
Naturskyddsföreningen svarar årligen på ett stort antal remisser på rik-
snivå, regional nivå och lokal nivå. Riksföreningens remissvar publiceras 
också på vår webbplats naturskyddsföreningen.se.
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PG 90 19 09-2

Åsögatan 115
Box 4625, SE-116 91 
Stockholm, Sweden 

+46 (0)8 702 65 00
www.naturskyddsföreningen.se

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse 
som sedan 1909 står upp för naturen. Vi sprider kunskap, bildar opinion och 
påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. Klimat, skog, jordbruk, 
miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. 
Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. 
Tillsammans gör vi skillnad.


