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Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural 
Science and Technology for Development – världens hittills största tvärvetenskapliga utvärdering av hur 
kunskap, vetenskap och teknik inom jordbruket kan bidra till en hållbar utveckling.

Jordbruket vid ett vägskäl:  

hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?
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Agroekologi (agroecology) är både den vetenskap och det praktiska 

jordbruk som använder kunskap om ekologi och andra principer för 

hållbarhet för att studera, designa och bruka livsmedelsproducerande 

system. Förhållningssättet ser jordbruket som en multifunktionell helhet 

snarare än som producent av enskilda grödor och inkluderar ett stort an-

tal tekniker, tillämpningar och innovationer – inklusive lokal och traditionell 

kunskap – för att öka hållbarheten. Agroekologi underlättar arbetet mot 

ett brett spektrum av mål kopplade till hållbar livsmedelsproduktion, till 

exempel Millenniemålen att halvera extrem fattigdom och hunger samt 

säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling.
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Det här är en svensk sammanfattning av iaastd, International Assessment of 
Agricultural Science and Technology for Development, världens hittills största 
tvärvetenskapliga utvärdering av jordbruket i världen. Den övergripande fråge-
ställningen för iaastd var: Hur kan vetenskap, kunskap och teknik inom jord-
bruket på bästa sätt användas för att minska hunger och fattigdom i världen och 
främja en rättvis (”equitable”) och hållbar global utveckling? 

Initiativtagare till iaastd var bland andra Världsbanken och en rad fn-organ. 
Projektet inleddes år 2002 och sammanförde politiker, forskare, producenter, 
konsumenter och icke-statliga organisationer från hela världen. Efter en inle-
dande konsultationsprocess med alla dessa intressentgrupper fick sedan cirka 400 
experter i uppdrag att genomföra studien under en treårsperiod. iaastd finan-
sierades av de initiativtagande organen och regeringarna i Australien, Kanada, 
Finland, Frankrike, Irland, Sverige, Schweiz, usa och Storbritannien, samt Euro-
peiska kommissionen.

58 av 63 deltagande länders regeringar ställde sig bakom de slutsatser som 
presenteras i Global Summary for Decision Makers och den exekutiva samman-
fattningen av iaastd:s syntesrapport. De länder som reserverade sig uttryckte sig 
samtidigt väldigt positivt om stora delar av studien och om det faktum att iaastd 
samlat så många olika intressenter och gjort en sådan ambitiös genomgång av 
detta viktiga område. 

Arbetet med iaastd resulterade i en global rapport och fem regionala rap-
porter med fokus på: (1) Centrala och västra Asien och Nordafrika, (2) östra och 
södra Asien och Stillahavsområdet, (3) Latinamerika och Karibien, (4) Nordame-
rika och Europa, och (5) Afrika söder om Sahara. Dessa rapporter följdes även 
av sex sammanfattningar för beslutsfattare samt en syntesrapport ”Jordbruket 
vid ett vägskäl” (Agriculture at a Crossroads) med tillhörande exekutiv sam-
manfattning. Syntesrapporten fokuserar på åtta förbestämda teman: bioenergi, 
bioteknik, klimatförändring, människors hälsa, förvaltning av naturresurser, tra-
ditionella kunskaper och lokal innovation, handel och marknader, samt kvinnor i 
jordbruket. 

Förord
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Trots iaastd-studiens långtgående slutsatser och breda deltagande har den fått 
förvånansvärt lite uppmärksamhet bland jordbruksexperter, politiker, och bi-
ståndsorganisationer runt om i världen. Även i Sverige är kunskapen om iaastd 
relativt liten och dess slutsatser har endast i begränsad utsträckning påverkat den 
svenska debatten om jordbrukets roll i utvecklingsprocessen och omställningen 
till ett hållbart samhälle. Detta trots att Sverige är ett av de länder som finansie-
rat och ställt sig bakom iaastd:s slutrapport. Lantbrukarnas Riksförbund (lrf), 
Naturskyddsföreningen och Svenska kyrkan har därför gemensamt tagit initiativ 
till den här svenska presentationen av iaastd-studiens huvudslutsatser.

iaastd:s alla rapporter utgör ett omfattande, komplext och mångfacetterat 
utredningsarbete på flera tusen sidor. Att ge en både heltäckande och rättvisande 
bild av detta i en kortfattad svensk sammanfattning låter sig förstås inte göras 
utan svårigheter. Texten är skriven av Fredrik Moberg på Albaeco i samråd med 
lrf, Naturskyddsföreningen och Svenska kyrkan. Ambitionen har varit att göra 
ett balanserat urval av iaastd:s slutsatser och rekommendationer och att återge 
dem på ett både rättvisande och lättillgängligt sätt. Men strukturen på samman-
fattningen, urvalet av slutsatser och specifika formuleringar är till syvende och 
sist ändå författarens i samråd med redaktionsrådet och bör därför ses som en 
tolkning. Den intresserade läsaren rekommenderas därför att gå tillbaka till de 
faktiska iaastd-rapporterna (se slutnoter och källhänvisningar). 

Helena Jonsson Svante Axelsson Erik Lysén
Ordförande  Generalsekreterare Internationell chef
lrf  Naturskyddsföreningen  Svenska kyrkan  
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Hur kan vetenskap, kunskap och teknik inom 
jordbruket användas på bästa sätt för att minska 
hunger och fattigdom i världen och främja en rätt-
vis och hållbar global utveckling? Detta är en minst 
sagt livsavgörande fråga som handlar om att nå en 
rad viktiga miljö- och utvecklingsmål som världs-
samfundet enats om. I ett försök att besvara den 
initierades International Assessment of Agricultural 
Science and Technology for Development (iaastd) 
av bland andra Världsbanken och en rad fn-organ, 
som unep, unesco, fao och who. Projektet sam-
lade politiker, forskare, producenter, konsumenter 
och icke-statliga organisationer från hela världen. 
Efter en inledande konsultationsprocess med alla 
dessa intressentgrupper fick sedan cirka 400 exper-
ter i uppdrag att genomföra studien under en tre-
årsperiod. 

När iaastd presenterade sina resultat i april 
2008 konstaterades att det finns stora möjligheter 
för vetenskap, kunskap och teknik inom jordbruket 
att bättre bidra till minskad hunger och fattigdom 
i världen samt främja en rättvis och hållbar global 
utveckling. iaastd poängterar också att det finns 
en stor mångfald av olika och ibland motstridiga 
tolkningar av hur jordbruket utvecklats över tiden 
– till exempel vad gäller miljöpåverkan och bidrag 
till att minska hungern i världen – och att dessa 
olika tolkningar måste lyftas fram och respekte-
ras. 1 Med hänsyn taget till detta drar iaastd ändå 
slutsatsen att det behövs ett genomgripande nytän-

kande inom jordbruket till förmån för miljömässigt 
hållbara odlingsmetoder som inte bara kommer 
de storskaliga intensiva jordbruken till godo utan 
även världens flera hundra miljoner fattiga småbru-
kare, särskilt kvinnorna .2 Så här beskriver iaastd-
studiens huvudförfattare, Professor Robert Watson, 
själv situationen:

”Om vi fortsätter med business-as-usual3, kom-
mer jordens befolkning inte kunna mättas under 
det närmaste halvseklet. Det kommer att innebära 
mer miljöförstöring, och klyftan mellan de rika och 
fattiga kommer att öka ännu mer. Vi har en möjlig-
het nu att mobilisera våra intellektuella resurser för 
att undvika den sortens framtid.”

iaastd:s analys av jordbruket innefattar produk-
tion av livsmedel, foder, bränsle, fibrer och andra 
produkter och inkluderar såväl produktion av in-
satsvaror (till exempel utsäde och gödningsmedel) 
som konsumtionen av de färdiga produkterna. Stu-
dien tar ett helhetsgrepp på jordbruket och analy-
serar det ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt 
perspektiv utifrån insikten att det inte bara fyller en 
viktig funktion genom att producera råvaror utan 
även bidrar genom att generera till exempel ekosys-
temtjänster, social trygghet och kulturella värden4  
(se fig. 1). Denna sammanfattning tar fasta på detta 
helhetsperspektiv och redovisar iaastd:s slutsat-
ser utifrån en tvärsektoriell genomgång av alltifrån  
klimat, vatten och biologisk mångfald till fattig-
dom, handel och jämställdhet. 

1. Inledning
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Fig. 1. Ett multifunktionellt perspektiv på jordbruket. I IAASTD används begreppet multifunktionalitet för att tydliggöra att jordbrukets olika roller och 
funktioner är sammankopplade. Detta perspektiv poängterar att jordbruket inte bara producerar livsmedel, foder, fibrer och biobränslen, utan även im-
materiella nyttigheter som ekosystemtjänster, social trygghet och kulturella tjänster.
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Alla har inte fått del av skördeökningarna
iaastd framhåller att världen idag visar upp en 
väldigt ojämlik utveckling, ohållbar användning av 
naturresurser och fortsatta problem med fattigdom 
och undernäring i stora delar av världen5. Omkring 
en miljard människor lider idag av hunger och 
kronisk undernäring samtidigt som en stor del av 
jordens befolkning lider av fetma och en rad kro-
niska sjukdomar som kan härledas till ett överdri-
vet kaloriintag. De stora produktionsökningar som 
åstadkommits inom jordbruket de senaste 30 åren6 
med hjälp av teknik och vetenskap har med andra 
ord fördelats alldeles för ojämnt och i för liten ut-
sträckning nått fram till världens fattiga. I de drab-
bade områdena hämmar akut hunger och kronisk 
undernäring samhällsutvecklingen på en rad olika 
sätt och medför ett enormt personligt lidande.7 

Ensidigt fokus på ökade skördar tenderar att ge 
negativ miljöpåverkan
I många årtionden var jordbruksforskningen mest 
inriktad på att öka produktionen genom utveckling 
av ny teknik. När konstbevattning, högavkastan-
de utsäde, bekämpningsmedel och mineralgödsel 
kombinerades med faktorer som bättre utbildning 
och infrastruktur ökade skördarna avsevärt på 
många håll i världen under den gröna revolutionen. 
Priserna på de stapelgrödor som föder större delen 
av världen sjönk under lång tid, fram tills nyligen, 
och fler har fått tillgång till mat.8 Men det finns 

en baksida. Alla har inte råd med de insatsvaror 
som krävs för att öka skördarna och med tiden har 
det visat sig att de intensiva jordbruksmetodernas 
allt för ofta har en miljöskadlig baksida på grund 
av till exempel den ökande användningen av ke-
mikalier och vatten (se fig. 2). Försaltade jordar, 
förorenade brunnar, minskad biologisk mångfald, 
sänkta grundvattennivåer och övergödda sjöar 
samt skuldsatta småbönder är några av de negativa 
bieffekterna.9 Dessutom kvarstår en rad sociala och 
ekonomiska problem för de fattiga i utvecklingslän-
derna, som i allmänhet har gynnats minst av detta 
uppsving i produktionen. 

 
Världens fattiga småbrukare har inte gynnats 
tillräckligt
Hittills har världens småjordbrukare och lands-
bygdsbefolkningen i utvecklingsländerna i alldeles 
för liten utsträckning fått ta del av de möjligheter 
som vetenskap, teknik och handel med jordbruks-
produkter kan erbjuda.10 Det ekonomiska mer-
värdet per jordbruksarbetare i oecd-länderna var 
23 081 usa-dollar under år 2003 med en tillväxt 
på 4,4 procent per år mellan 1992 och 2003. För  
Afrika var motsvarande siffror 327 usa-dollar res-
pektive 1,4 procent11. Dessa skillnader är ett resul-
tat av en rad historiska, sociala och ekonomisk-
politiska faktorer och nuvarande politik. Om ingen 
ändring sker förväntas utvecklingsländerna också 
bli alltmer beroende av importerade livsmedel, 

2. Tecken på att det behövs  
 en förändring av jordbruket i världen
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Fig. 2. Globala trender i produktion av spannmål och kött, användning av kväve- och fosforgödningsmedel, bevattning och bekämpningsmedel.  
Källa: Tilman et al., 2002
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eftersom den lokala produktionen ofta inte är lön-
sam eller konkurreras ut av billigare importerade 
livsmedel. Ökad sysselsättning i andra sektorer 
kommer inte nödvändigtvis hålla jämna steg med 
förlusten av försörjningsmöjligheter inom jordbru-
ket, och även om andelen personer som arbetar i 
jordbruket kommer att minska med den pågående 
urbaniseringen, förväntas inte befolkningen på 
landsbygden att minska.12 

Handel och marknad 
Jordbrukets förmåga att tillsammans med kunskap, 
vetenskap och teknik på området driva utvecklingen 
mot minskad fattigdom, tryggad livsmedelsförsörj-
ning och en från miljösynpunkt hållbar utveckling 
kan stärkas av handelspolitiska reformer.13 Jord-
brukshandel kan erbjuda möjligheter för fattiga 
men dagens system har i mindre grad gynnat små-
bönder och boende på landsbygden. Handelsrefor-
mer skulle kunna göra förhållandena mer rättvisa, 
till exempel genom att anpassa regelverken och ge 
fattiga länder särskild och differentierad behand-
ling i handelsavtal. Avskaffande av handelshinder 
för produkter för vilka utvecklingsländerna har en 
konkurrensfördel; sänkta tullar på import av be-
arbetade varor; förbättrat tillträde till exportmark-
nader för världens fattigaste länder; satsningar på 
infrastruktur på landsbygden; förbättrad tillgång 
till krediter samt förbättrade satsningar på kunskap 
och teknik till jordbruket är andra marknadsrelate-

rade frågor iaastd lyfter fram som viktiga.14 
iaastd påtalar också att det finns en växande 

oro för att framväxande jordbrukssektorer riskerar 
att undermineras om länder alltför snabbt – innan 
grundläggande infrastruktur och institutioner för 
jordbruket är på plats – öppnar upp nationella jord-
bruksmarknader för import, vilket skulle kunna få 
långsiktigt negativa konsekvenser för fattigdoms-
bekämpning och en hållbar utveckling.15 iaastd 
nämner även avskaffande av miljöskadliga subven-
tioner, ändrad skattepolitik (till exempel genom att 
beskatta koldioxidutsläpp, förorening av vatten 
och kemikalieanvändning) och nya marknader för 
ekosystemtjänster som några viktiga åtgärder för 
en mer hållbar utveckling.16 

Klimatförändringar och klimatpåverkan
Jordbruket i världen är en stor källa till utsläpp av 
växthusgaser. Omvandling av skog till jordbruks-
mark, produktion av mineralgödsel, djurhållning 
och förlust av markens organiska material är några 
av orsakerna till de stora utsläppen. Förutom ut-
släpp av koldioxid står världens jordbruk för 60 
procent respektive 50 procent av de globala ut-
släppen av växthusgaserna metan och lustgas17, 
sammantaget 20-25 procent av alla växthusgaser 
räknat som koldioxidekvivalenter. Klimatföränd-
ringarna hotar att oåterkalleligt skada naturresurser 
och utarma eko   systemtjänster som jordbruket är 
beroende av.18 I vissa områden kan visserligen en 
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Fig. 3. Stabiliseringsnivåer och sannolikhetsintervall för olika temperaturökningar. I figuren nedan illustreras vilken typ av följder som kan förväntas när 
jorden kommer i jämvikt med en ökad halt växthusgaser. Källa: Rapport 5711, Naturvårdsverket (Figuren fanns med i IAASTD och kommer ursprungli-
gen från The Stern Review on the Economics of Climate Change, 2006)
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måttlig uppvärmning öka skördarna något. Men 
totalt sett förväntas de negativa konsekvenser att 
dominera på sikt om den globala medeltemperatu-
ren fortsätter att stiga (se fig. 3). Översvämningar 
och torka blir vanligare och kraftigare, något som 
sannolikt kommer att påverka jordbrukets produk-
tivitet och försörjningsmöjligheter på landsbygden, 
och öka risken för konflikter om mark och vatten. 
Dessutom påverkar klimatförändringarna sprid-
ningen av skadedjur, främmande arter och vissa 
sjukdomar.19

Klimatrelaterade förändringar medför redan idag 
minskade möjligheter att trygga tillgången till mat 
i världen. Många torra länder som redan är väldigt 
utsatta, riskerar dessutom att drabbas ytterligare 
med utbredd hunger och undernäring som följd. 
Jordbruket måste enligt iaastd förändras så att det 
både minskar sin klimatpåverkan och bättre anpas-
sas till att klara framtida klimatförändringar.20

Nya matvanor och ökad efterfrågan
Mellan år 2010 och 2050 beräknas planeten få drygt 
två miljarder nya munnar att mätta, det vill säga en 
ökning med cirka en tredjedel. Samtidigt tenderar 
urbanisering och inkomstökningar i många delar av 
världen att leda till mer resurskrävande matvanor 
då människor äter alltmer kött och mejeriproduk-
ter. Om denna utveckling fortsätter måste världens 
jordbruksproduktion öka kraftigt till år 2050. Den 
globala efterfrågan på spannmål förväntas enligt 

iaastd att öka med 75 procent mellan 2000 och 
2050 och för kött förväntas en fördubbling under 
samma period.21 Mer än tre fjärdedelar av denna 
ökande efterfrågan på både spannmål och kött be-
räknas ske i utvecklingsländerna. 

De förändrade matvanorna beräknas därför att 
öka konkurrensen om mark, påverka priset på 
spannmål samt utlösa strukturella förändringar 
inom djurhållningen som kan få betydande konse-
kvenser för miljön. iaastd konstaterar att den för-
väntade ökningen av köttproduktionen till år 2050 
är problematisk och förespråkar ökade anslag till 
forskning som tar ett helhetsgrepp på förhållandet 
mellan betesmarker, vall och djurhållningssystem 
för att lösa de många problem som intensiv djur-
uppfödning dras med, och ta fram bättre kunskaps-
underlag för att uppnå hållbara lösningar.22

Ökad efterfrågan på biobränslen 
Bioenergi är värme, el eller drivmedel som fram-
ställs av växt- eller djurmaterial. Denna typ av  
energi har fått ett uppsving på grund av ökande 
kostnader för fossila bränslen, oro för energisäker-
het i många oljeberoende länder och ökad med-
vetenhet om klimatförändringen. Dessutom är en 
betydande del av världens fattiga människor fort-
farande beroende av traditionell bioenergi som ved 
och träkol för matlagning och uppvärmning, något 
som tenderar att vara både ohållbart och innebära 
stora hälsorisker.23  
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Det har producerats alltmer bioetanol och bio-
diesel från jordbruksgrödor som majs, sockerrör, 
vete och oljeväxter under senare år. Samtidigt har 
ökad användning av denna typ av grödor till bio-
bränsle varit omdiskuterad eftersom det kan bidra 
till höjda livsmedelspriser och minskad förmåga 
att producera mat åt de hungrande i världen.24 De 
negativa sociala effekterna riskerar att förvärras i 
de fall där småskaliga jordbrukare blir marginali-
serade eller drivs från sin mark. Dessutom behövs 
det stora mängder energi vid odling, transport och 
bearbetning, vilket orsakat stor debatt om vissa 
biobränslens nettovinst i form av minskade utsläpp 
av växthusgaser.25 

Vad gäller så kallade andra generationens bio-
bränslen (utvinns ur träflis, blast och andra restpro-
dukter istället för ur råvaror som kan användas till 
mat) är iaastd-studien mer positivt inställd. Förfat-
tarna manar samtidigt till försiktighet när det gäller 
alla former av bioenergi och uppmanar beslutsfat-
tare runt om i världen att noga väga fördelarna med 
bioenergi mot andra hållbara energialternativ och 
de sociala, miljömässiga och ekonomiska kostna-
derna.26
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Utifrån de problem och utmaningar som jordbruket 
i världen står inför konstaterar iaastd att det finns 
stora möjligheter för jordbruket att genomgå en 
genomgripande kursändring så att vetenskap, kun-
skap och teknik på ett bättre sätt kan bidra till att 
minska hunger och fattigdom i världen på ett rätt-
vist och miljömässigt hållbart sätt. Om detta ska bli 
verklighet bör odlingssystemen bli mindre kemika-
lieintensiva och baseras mer på vattensnål bevatt-
ningsteknik, multifunktionalitet, biologisk mång-
fald och ekosystemtjänster än på monokulturer och 
fossila bränslen. Det behövs även ett ökat stöd till 
världens småbrukare – särskilt alla de fattiga kvin-
nor som utgör majoriteten av denna grupp – och 
reformer inom handels- och jordbrukspolitiken. 

Värt att notera i detta sammanhang är att iaastd 
poängterar att studiens resultat egentligen inte ska 
ses som faktiska rekommendationer, utan snarare 
som förslag på möjliga åtgärder. De förslag på åt-
gärder som presenteras har inte heller någon priori-
tetsordning eftersom de vänder sig till en rad olika 
intressentgrupper, som alla har olika mycket ansvar 
och bör få göra sina egna prioriteringar utifrån de 
socioekonomiska och politiska förhållanden som 
gäller i den kontext där de verkar.27

Ett multifunktionellt lantbruk för hållbart nytt-
jande av naturresurser 
iaastd framhåller ett diversifierat eller “multifunk-
tionellt” jordbruk, som en möjlig strategi för säk-

rare inkomster, större livsmedelssäkerhet och bättre 
miljö.28 Ett exempel är så kallat trädjordbruk (agro-
forestry), där träd och buskar kombineras med 
jordbruksgrödor för skörd eller bete på ett sådant 
sätt att de ingående komponenterna samverkar med 
varandra. De träd som väljs är ofta av den typ som 
tillför marken kväve med hjälp av symbios med 
luftkvävefixerande bakterier i knölar på rötterna. 
Både blad och frukter fungerar ofta som djurfoder 
och kan bidra till markens bördighet genom att öka 
humushalten. 

Trädjordbruk är alltså ett av flera exempel på 
ett multifunktionellt jordbruk som baseras på ett 
agroekologiskt angreppssätt.29 Det producerar inte 
bara livsmedel utan också en rad andra produkter 
och tjänster. Det kan, särskilt för fattiga småbönder 
i tropikerna, ge tryggare inkomster än monokul-
turodlingar samtidigt som det har visat sig kunna 
bidra till biologisk mångfald, minska utsläppen av 
växthusgaser, öka upptaget av kol och tillhanda-
hålla fler ekosystemtjänster.30 Dessutom kan odling 
av många olika grödor medföra att jordarna behål-
ler sin bördighet, att vattenanvändningen blir mer 
effektiv och att jordbrukets sårbarhet inför häftiga 
regn, värmeböljor, skadeinsekter och sjukdomar 
minskar. Användningen av växtföljder och odling 
av baljväxter för att kväveberika jorden är några 
av komponenterna i det agroekologiska, multi-
funktionella och diversifierade jordbruket, liksom 
stärkandet av lokala kretslopp av näringsämnen ge-

3. Vägen framåt  
 – utvecklingsvägar för framtidens jordbruk
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nom balanserad samverkan mellan växtodling och 
djurhållning31. Multifunktionalitet lyfts även fram 
när det gäller fisk- och skaldjursodlingar i så kall-
lade vattenbruk, där flerartsodlingar nämns som en 
möjlighet att göra denna typ av odlingar mer miljö-
mässigt hållbara.32

Ett klimatanpassat jordbruk
Jordbruket står för stora utsläpp av växthusgaser 
– genom omvandlingen av skog till jordbruksmark 
och utsläppen av växthusgaser vid odling, djurhåll-
ning, transport och förädling. iaastd visar dock 
att det finns stora möjligheter att förändra detta. 
Genom en omläggning av produktionsmetoderna 
kan stora delar av jordbruket minska sina utsläpp 
eller bli en sänka för koldioxid och på så sätt bi-
dra till att bromsa den globala uppvärmningen. Det 
handlar till exempel om att plantera träd, återställa 
skadad mark, använda stallgödsel och kompost 
effektivare, samt att minimera användningen av 
energikrävande kvävegödning och att ta fram nya 
fodertyper som minskar växthusgasutsläppen från 
boskap.33 Ett annat sätt är ”plöjningsfritt” jord-
bruk34, vilket anses extra viktigt i tropikerna där 
plöjning annars exponerar de känsliga jordarna för 
stark sol och regn, något som snabbt minskar mar-
kens halt av organiskt material och därmed dess 
kolbindande förmåga. Trädjordbruk (agroforestry) 
som bygger på biologisk mångfald, ekosystemtjäns-
ter och lokala insatsvaror har en särskilt stor po-

tential att bli en viktig koldioxidsänka och minska 
jordbrukets klimatpåverkan. Samtidigt är de i regel 
mindre sårbara mot förändrade och extrema väder-
händelser.35 

Några möjligheter att med politiska styrmedel 
främja ett klimatsmart jordbruk är att skapa eko-
nomiska incitament för att odla träd, minska av-
skogningen och utveckla förnybara energikällor. 
Jordbruk och andra verksamheter på landsbygden 
måste även integreras i framtida internationella kli-
matöverenskommelser. Eftersom vissa förändringar 
i klimatet är oundvikliga krävs även en aktiv po-
litik för att förbättra jordbrukets anpassningsför-
måga och stärka odlingssystemens resiliens. Detta 
kan ske genom att gynna ett mångfaldsbaserat 
jordbruk som nyttjar till exempel traditionella eller 
biotekniskt utvecklade sorter med egenskaper som 
tålighet mot översvämningar, torka, försaltning och 
värme.36

Mer mat per droppe: så får vi vattnet att räcka 
Med hjälp av vetenskap, teknik och andra typer av 
kunskap kan framtidens jordbruk bli bättre på vat-
tenhushållning, bland annat genom precisions- och 
droppbevattning, utveckling av torktåliga sorter 
samt nya skötselåtgärder och odlingsmetoder. Den 
största potentialen att förbättra vattenhushållning-
en finns i det regnförsörjda jordbruket i utvecklings-
länder. Här kan konturplöjning, konstruktion av 
vallar uppströms, plöjningsfritt jordbruk, kompos-

3. Vägen framåt  
 – utvecklingsvägar för framtidens jordbruk
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tering för att öka halten av organiskt material i mar-
ken samt water harvesting (ett antal olika metoder 
för att samla regnvatten och spara till torrperioder) 
öka den vattenhållande förmågan och minska av-
rinningen.37 Stora dammar och bevattningssystem 
behöver utformas och förvaltas på ett bättre sätt 
för att undvika igenslamning och försaltning samt 
andra negativa ekologiska effekter på mark, sjöar 
och vattendrag. Detta är också en förutsättning för 
en rättvisare fördelning av vattenresurserna mellan 
användare uppströms och nedströms. 

Betydelsen av jämställdhet för ett hållbart  
lantbruk
De flesta lantbrukarna i världen är fattiga kvinnor 
och i utvecklingsländerna har de ofta huvudansva-
ret för familjelantbruken. Trots denna ansvarsbör-
da, och även om vissa framsteg har gjorts, fortsätter 
kvinnor att diskrimineras och marginaliseras genom 
begränsad tillgång till utbildning, krediter, mark och 
sociala trygghetssystem samt genom låga inkomster 
och undermåliga arbetsförhållanden.38 Ökande 
konkurrens inom jordbruket försvårar kvinnors 
liv ytterligare genom såväl försämrade lönevillkor 
som förstärkta krav på flexibilitet hos arbetskraf-
ten. Dessutom har många fattiga kvinnor på lands-
bygden drabbats av ett ökande antal konflikter om 
tillgången till naturresurser. 

Trots att majoriteten av alla lantbrukare i värl-
den är kvinnor har de ofta begränsad tillgång till 

beslutsfattande kring jordbrukets utveckling. Det 
är därför av avgörande betydelse att möjliggöra 
kvinnors delaktighet i beslut som rör jordbrukets 
utveckling samt bevarande, hållbart nyttjande och 
rättvis fördelning av den biologiska mångfaldens 
nyttigheter (ekosystemtjänster). Fattiga kvinnors 
ställning behöver stärkas och deras kunskaper, fär-
digheter och erfarenheter tas tillvara.39

Bioteknik
iaastd poängterar att bioteknik kan vara alltifrån 
användning av jäst vid bröd- och alkoholproduk-
tion, via användning av genmarkörer vid växtför-
ädling, till genetiskt modifierade (gm) grödor som 
fått arvsanlag införda från andra arter. iaastd är 
med denna breda definition positiv till fortsatt ut-
veckling av bioteknik, men uttrycker samtidigt 
en stark oro för att gentekniken hittills utvecklats 
mycket snabbare än vår kapacitet att granska dess 
miljö- och hälsoaspekter. Dessutom har genmodifie-
ring av grödor tenderat att koncentrera ägande av 
resurser, driva upp kostnaderna, hämma oberoende 
forskning och undergräva den fortsatta utveckling-
en av lokala jordbruksmetoder och möjligheterna 
att spara utsäde.40 iaastd menar dock att många 
problem skulle kunna lösas om biotekniken istället 
fokuserade på lokala prioriteringar som identifieras 
genom öppna deltagardrivna processer som inklu-
derar alla berörda parter.
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Traditionell kunskap och modern forskning för 
framtidens hållbara jordbruk
Forskare och lantbrukare har mycket att lära av 
varandra. Forskningen levererar viktiga kunskaper 
som inte kan nås på andra sätt, men många inno-
vationer genereras lokalt med hjälp av traditionell 
kunskap och praktisk erfarenhet hos ursprungsbe-
folkningar och lokalsamhällen snarare än genom 
formell vetenskaplig forskning.41 Traditionella kun-
skaper hos lokala lantbrukare har på så sätt till ex-
empel bidragit med ovärderlig kunskap för bättre 
bevarande av biologisk mångfald, hushållning med 
vattenresurser, växtförädling, och recirkulering av 
näringsämnen och anpassning till klimatföränd-
ringen. 

Forskare och lantbrukare i såväl Nord som Syd 
bör därför samarbeta mera i gemensamma lärande-
processer för att hitta nya vägar mot en hållbar ut-
veckling. Genom att kombinera ny forskning med 
lokal praktisk erfarenhet har de stora möjligheter 
att ständigt utveckla och förbättra odlingsmetoder-
na och göra dem mer hållbara.42 Vetenskapen bör 
samarbeta mer med lokala brukare, och traditionel-
la metoder bör få en högre profil i naturvetenskap-
lig utbildning. Ansträngningar bör även göras för 
att bättre dokumentera och utvärdera traditionell 
lokal kunskap för att på ett mer rättvist sätt än idag 
skydda den under internationell immaterialrättslig 
lagstiftning.43
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1. Bekämpa fattigdomen och förbättra försörj-
ningen på landsbygden
Det småskaliga jordbruket i utvecklingsländer 
behöver få ökad tillgång till kunskap, teknik och 
krediter samt mer politisk makt och bättre infra-
struktur. De behöver även tillgång till fungerande 
marknader och lagar som säkrar tillgång till mark 
och naturresurser, till exempel skydd mot att in-
ternationella företag utan skälig kompensation tar 
patent på växters genetiska material och den tra-
ditionella kunskapen om dessa växter. Framförallt 
måste jordbrukare runt om i världen kunna ta ut 
skäliga priser för de livsmedel och ekosystemtjäns-
ter som de producerar.

2. Trygga tillgången till mat för alla
Tryggad livsmedelsförsörjning handlar inte bara 
om att producera tillräckligt med mat, den måste 
också vara tillgänglig för dem som behöver den 
mest. Möjliga politiska åtgärder som kan förbättra 
situationen är kontanta stöd för att stärka köpkraf-
ten hos de mest utsatta (sociala trygghetssystem), 
insatser för minskade kostnader för mellanhänder 
och gynnande av lokala marknader, samt interna-
tionella överenskommelser om bättre system för att 
hantera plötsliga prisförändringar och extrema vä-
derförhållanden. 

3. Gynna ett multifunktionellt och klimatsmart 
jordbruk 
Ett hållbart jordbruk bibehåller eller ökar produk-
tiviteten samtidigt som naturresurser och ekosys-
temtjänster bevaras och används effektivt och so-
lidariskt. För detta behövs mer ekologiskt hållbara 
metoder baserade på biologisk mångfald, förnybar 
energi och ekosystemtjänster istället för fossil-
bränslebaserade insatsmedel, samt nya incitament 
för en hållbar förvaltning av vatten, boskap, skog 
och fiske. Vetenskap och teknik bör med andra ord 
inriktas på att säkerställa att jordbruket inte bara 
producerar mat utan också blir mer multifunktio-
nellt, det vill säga att det även uppfyller en rad mil-
jömässiga, sociala och ekonomiska funktioner, till 
exempel minskad klimatpåverkan och bevarande 
av den biologiska mångfalden. Politiska beslutsfat-
tare bör arbeta för att avskaffa missriktade subven-
tioner och skapa incitament för hållbar förvaltning 
av ekosystemtjänster och naturresurser. 

4. Utveckla bioteknik med förnuft och lokal 
förankring
Det behövs en mer öppen och problemorienterad 
strategi för forskning och utveckling av ny biotek-
nik. Detta gäller särskilt den moderna gentekniken 
där investeringarna bör riktas in på lokala priori-
teringar som identifieras genom delaktighet och 
transparenta processer med fokus på multifunktio-
nella lösningar på lokala problem. iaastd är mot 

4. Sju slutsatser från IAASTD  
 för ett mer hållbart lantbruk44
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denna bakgrund positiv till fortsatt utveckling av 
bioteknik, men uttrycker en oro för att gentekniken 
hittills utvecklats mycket snabbare än vår kapacitet 
att granska dess miljö- och hälsoaspekter. 

5. Tydliggör kopplingarna mellan mat, miljö och 
hälsa 
Människors hälsa kan förbättras genom insatser 
för mer varierade kostvanor och ökat näringsinne-
håll, genom framsteg inom teknik för bearbetning, 
konservering och distribution av mat, samt genom 
mer integrerad politik för hälsa och miljö. För att 
minimera risken att olika livsmedel ska utsätta 
konsumenter för hälsorisker på lång eller kort sikt 
behövs investeringar i infrastruktur, folkhälsa och 
veterinärkapacitet och bättre lagstiftning för att 
kontrollera biologiska och kemiska risker. Arbets-
relaterade risker kan minskas genom att se till att 
befintliga regelverk för hälsa och säkerhet verkligen 
följs. Spridning av smittsamma sjukdomar som få-
gelinfluensa måste också begränsas, till exempel ge-
nom bättre samordning över hela livsmedelskedjan. 

6. Arbeta för större jämställdhet i jordbruket 
Såväl fattigdomsbekämpning som omställningen till 
ett mer hållbart lantbruk underlättas om kvinnors 
ställning stärks och deras kunskaper, färdigheter 
och erfarenheter tas tillvara. Alla de fattiga kvinnor 
som utgör merparten av världens lantbrukare bör 
få större möjlighet att påverka beslut om använd-

ning och förvaltning av naturresurser, tillgång till 
mark, krediter och marknader, immateriella rättig-
heter, handelsavtal och skydd av landsbygdsmiljön. 

7. Kombinera traditionell kunskap med modern 
forskning
iaastd betonar att forskare och praktiker har 
mycket att vinna på att samarbeta för att finna 
nya vägar mot en hållbar utveckling inom jordbru-
ket. Traditionella och lokala kunskaper behöver 
samverka bättre med vetenskap och teknik för att 
svara mot det ökade trycket på jordens klimat och 
ekosystem. Det kan till exempel åstadkommas ge-
nom att ge traditionella metoder en högre profil i 
naturvetenskaplig utbildning. Många nyskapande 
innovationer genereras lokalt och bygger snarare 
på kunskap och expertis hos ursprungsbefolkning-
ar och lokalsamhällen än på formell vetenskaplig 
forskning. 
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lrf, Naturskyddsföreningen och Svenska kyrkan 
välkomnar iaastd:s breda genomgång av frågorna 
ur såväl ekologisk, social som ekonomisk synvin-
kel och har utifrån studiens resultat kommit fram 
till ett antal gemensamma rekommendationer för 
ett mer hållbart lantbruk 

En viktig utgångspunkt är att lantbruk är nöd-
vändigt i de allra flesta länder för att skapa ett 
mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart 
samhälle. Det handlar om att lantbruket produce-
rar livsmedel, fibrer och energi, men också en rad 
kollektiva nyttigheter, ekosystemtjänster, som ofta 
inte är prissatta på marknaden. Vi menar också att 
jordbruket kan och måste bli mer hållbart genom 
effektivare resursutnyttjande, minskad klimatpå-
verkan och en ekologiskt hållbar intensifiering 
som baseras mer på förnyelsebar energi, biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster än på kemiska 
insatsvaror och fossila bränslen. 

Vi stödjer iaastd:s huvudslutsatser så som de pre-
senteras i Global Summary for Decision Makers 
och Executive Summary of the iaastd Synthesis 
Report. Våra rekommendationer utgår dessutom 
från våra egna erfarenheter av att arbeta med 
jordbruksfrågor ur olika perspektiv och är inrik-
tade på vad vi tycker olika aktörer bör fokusera på 
framöver. 

Vi vill också lyfta fram ytterligare några aspekter, 
som finns väl behandlade i underlagsrapporterna, 
men inte i huvudslutsatserna i de två ovan nämnda 
sammanfattande rapporterna:

•	 Bioenergi	som	produceras	i	jord-	och	skogsbru-
ket för att användas lokalt och regionalt kan 
både bidra till en bättre ekonomi för lantbru-
karna och till en mer hållbar energiförsörj-
ning. Att utveckla metoder som kombinerar en 
hållbar produktion av till exempel vegetabilier, 
kött och bioenergi, biologisk mångfald och låg 
miljöpåverkan som till exempel trädjordbruk/
agroforestry är en potential som kan nyttjas mer 
både i utvecklingsländer och i Sverige. 

•	 Lönsamhet	är	basen	för	lantbrukarnas	produk-
tion av livsmedel, fibrer och energi för markna-
den. I annat fall handlar det om självhushållning 
och att odla för den egna överlevnaden. Med 
högre priser till producenter och fungerande 
marknader skapas starka motiv för ökad pro-
duktion och då ökar i regel också lantbrukarnas 
efterfrågan på mer kunskap och forskning. Då 
är rådgivning en nyckelfaktor för ökad produk-
tivitet.

•	 En	rad	åtgärder	behövs	för	att	återföra	växtnä-
ringsämnen både i det lokala kretsloppet och i 
den stora skalan. Det behövs en bättre balans 

5. Efter IAASTD: vad bör hända nu?
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mellan växtodling och djurhållning och en säker 
hantering av toalettfraktioner och matrester. 

•	 Vad	vi	äter	måste	ses	i	ljuset	av	såväl	miljöpå-
verkan som till exempel ackumulering av växt-
näring, som en ökande ohälsosam överkonsum-
tion av animaliskt protein, dvs. diskussionen om 
behovet av mer hållbara matvanor. 

•	 Vi	vill	även	uppmärksamma	de	målkonflikter	
som kan uppstå om klimataspekterna inom 
jordbruket får mer tyngd än andra miljöaspek-
ter. Ett exempel är att så kallat plöjningsfritt 
jordbruk både kan ha många fördelar (minskad 
erosion, bättre kolinbindning, bättre vattenhål-
lande förmåga), och samtidigt riskera en ökad 
användning av växtskyddsmedel/bekämpnings-
medel. 

•	 Den	”agroekologiska”	omställning	som	bland	
annat iaastd diskuterar kan under själva om-
ställningen innebära lägre avkastning men ökad 
resurseffektivitet för de mest intensiva jordbru-
ken. Flera studier visat att lågintensiva jordbruk 
i Syd däremot kan nå betydande skördeökning-
ar tämligen omgående med bra lönsamhet utan 
att dyra insatsmedel som till exempel mineral-
gödsel, kemiska bekämpningsmedel och fossila 
drivmedel behöver köpas in.

Rekommendationer riktade till olika aktörer:

Kunskapsutveckling
•	 Forskning	om	jordbruk	i	Sverige	och	globalt	

behöver i högre grad än idag utgå ifrån jordbru-
kets multifunktionalitet. I stället för ökad av-
kastning av enstaka grödor behöver fokus riktas 
på hela jordbrukssystemet och aspekter som ef-
fektivare resursanvändning, minskat läckage av 
växtnäring och kemikalier samt stärkt förmåga 
att klara klimatförändringar. 

•	 För	att	utveckla	ett	långsiktigt	hållbart	jordbruk	
bör forskning och rådgivning i ökad utsträck-
ning även ta sin utgångspunkt i de situationer 
som brukarna själva vill förbättra. För att 
möjliggöra detta bör stödet till deltagardrivna 
processer och samarbeten mellan forskare och 
lantbrukare ökas. Det kan till exempel handla 
om att även testa odlarnas idéer i fältförsök och 
att forska mer om hållbara jordbruksmetoder 
som baseras på lantbrukarnas egna kunskaper 
och erfarenheter. Forskningsinstitutionerna bör 
ta ett mer aktivt ansvar för detta. 

•	 En	av	bristerna	med	många	av	de	nuvarande	
formella jordbruksutbildningarna är att de inte 
är lämpade för att leverera meningsfulla kun-
skaper, färdigheter, attityder för hållbar markan-
vändning och hållbar skötsel av lokala resurser. 
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Fler program bör startas på olika nivåer som 
sprider ny och befintlig kunskap om hållbar 
produktion. Kraftiga satsningar på information 
och rådgivning bör också göras i Syd. 

Biståndet
•	 Biståndet	till	jordbruksutveckling	måste	öka	

kraftigt från nuvarande låga nivå, så att det i 
ännu högre grad både prioriterar jordbrukssek-
torn och en ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
hållbar landsbygdsutveckling.

•	 Satsningar	på	kortsiktiga	avkastningsökningar	
som till exempel en snabb och kraftigt ökad an-
vändning av fossilbränslebaserade insatsmedel 
som mineralgödsel och kemikalier bör undvi-
kas. I stället bör mer stöd utformas i samarbete 
med lantbrukare för att utveckla lokalt anpas-
sade kretsloppsbaserade metoder, effektivare 
vattenhushållning och ökad bördighet som även 
motverkar klimatförändringar och miljöstör-
ningar.

•	 iaastd visar att stora befolkningsgrupper inte 
fått del av de satsningar som skett i jordbruket 
och att många fattiga i städerna och småskaliga 
odlare kan marginaliseras ytterligare när kon-
kurrensen om naturresurser ökar. Detta under-
stryker betydelsen av att skapa möjligheter för 
utsatta människor att försörja sig och för lands-

bygdsbor att få rätt till odlingsbar mark. Rätten 
till vatten gäller både i städer och på landsbyg-
den, lokalt såväl som regionalt. All diskrimine-
ring av kvinnor ska motverkas. Uppbyggnaden 
av medlemsbaserade jordbrukarorganisationer 
ska stödjas.

•	 Sorter	med	nya	egenskaper	behövs	för	att	kunna	
öka och klimatanpassa jordbruksproduktionen. 
Gentekniken kan bidra, men har hittills varit för 
dyr för att utveckla sorter som är lokalt anpas-
sade. Oavsett om det är konventionella, gentek-
niska eller traditionella metoder som används, 
bör en relevant riskbedömning för miljö och 
hälsa göras innan sorter med nya egenskaper 
tas i bruk. Det behövs också lagstiftning som 
reglerar risker och ansvar.

•	 Biståndet	bör	skapa	långsiktiga	relationer	som	
är fördelaktiga för producenter i Syd, genom att 
stödja handelsutbyte av miljöteknik och kun-
skap för hållbar utveckling.

•	 Globalt	finns	idag	mat	nog	och	hungerfrågan	
kan inte enbart lösas genom att öka produktio-
nen. Köpkraften hos dem som idag lever på eller 
under gränsen för undernäring måste stärkas. 
Med kontanta stöd inom ramen för sociala 
trygghetssystem och ett stöd till inköp av lokalt 
producerade livsmedel för till exempel skolor 
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och äldre kan livsmedelstryggheten förbättras 
kraftigt.

Jordbrukspolitiken
•	 iaastd:s betoning på jordbrukets multifunk-

tionalitet ligger i linje med EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik (CAP) och stöds sedan tidigare 
av LRF, Naturskyddsföreningen och Svenska 
kyrkan (Jordbrukspolitik och internationell  
solidaritet. lrf, Svenska Naturskyddsförening-
en och Svenska Kyrkan 2006), det vill säga att 
ersättningar till jordbruket ska ges för de kollek-
tiva nyttigheter som jordbruksföretagen skapar, 
exempelvis natur- och kulturvärden, främjande 
och bibehållande av ekosystemtjänster som 
samhället efterfrågar, samt ersättningar för att 
tillgodose samhällsmål i fråga om till exempel 
landsbygdsutveckling, regionalpolitik, miljöhän-
syn, djuromsorg etc. 

•	 Världens	ledare	måste	erkänna	jordbrukets	
speciella och viktiga roll för en trygg livsmedels-
försörjning. Lönsamhet och framtidstro i jord-
bruksproduktionen är grunden för att världens 
bönder ska producera mer mat på ett resursef-
fektivt sätt. Här spelar regeringar och politiska 
ledare en avgörande roll. 

•	 Ett	snabbt	formulerande	av	lokal,	regional	och	
nationell jordbrukspolitik – i samarbete med 

jordbruket och dess organisationer, samt andra 
aktörer – skulle få avgörande betydelse för att 
stimulera investeringar i en hållbar jordbruks-
produktion.

•	 Länder	behöver	också	skapa	en	långsiktig	
politik för fungerande livsmedelsmarknader och 
därmed underlätta för näringslivet att medverka 
i en hållbar utveckling av jordbruks- och energi-
sektorn. Då tillförs entreprenörskap, kunnande 
och kapital som är förutsättningar för fortsatt 
utveckling. 

•	 Sverige	bör	fortsätta	att	arbeta	för	regelverk	
som bättre värnar den gemensamma nyttjande-
rätten av genetiska resurser inom jordbruket, 
till exempel genom att försvara friheten för 
världens småbrukare att förädla, spara och byta 
eget traditionellt utsäde och se till att villkoren 
för användning av nya sorter och nya bruk-
ningsmetoder inte skapar skuldfällor. 

•	 I	linje	med	politiken	för	global	utveckling	i	
Sverige, Policy Coherence for Development i eu 
samt eu-parlamentets respons på förslaget till 
jordbrukspolitisk reform bör inte eus jordbruks-
politik skada utvecklingsländernas kapacitet att 
producera livsmedel för självförsörjning eller 
hindra deras marknader.
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 Konsumenter
•	 När	ökad	konkurrens	om	mark	diskuteras	är	

det viktigt att lyfta fram behovet av ändrade 
kost- och konsumtionsvanor. IAASTD disku-
terar ökad konkurrens om mark på grund av 
odlingen av biobränsle (särskilt majs för etanol-
produktion i USA), men biobränsle upptar fort-
farande betydligt mindre mark än den snabbt 
ökande odlingen av djurfoder.

•	 Det	finns	många	åtgärder	som	konsumenter	
(och producenter) kan göra för att minska ma-
tens miljö- och klimatpåverkan. En av de allra 
viktigaste är att minska svinnet i hela kedjan 
från jord till bord och vidare till avfall. En an-
nan är att begränsa konsumtionen av kött från 
djur som fötts upp med låg effektivitet och dålig 
djuromsorg. På sikt kommer djur som fötts upp 
på grödor som människor kan äta direkt bli allt 
dyrare. Det blir viktigare att gynna betande djur 
som äter växter som människor inte kan äta 
och som bidrar till att bevara öppna landskap 
med hög biologisk mångfald. Idag försörjer de 
betande djuren ungefär en miljard människor i 
låginkomstländer. I Nord är det viktigt att äta 
mer vegetabilier och minska överkonsumtion av 
animaliskt protein. 

•	 Restauranger,	storkök	och	offentlig	upphand-
ling i Sverige kan säkerställa att mat producerad 

på ett hållbart sätt köps in bland annat till sko-
lor från bönder i närområdet. Sverige ska inte 
exportera miljöproblem till länder i Syd genom 
vår import av livsmedel. 

Avslutande kommentar
Glädjande nog ser vi en tydlig trend i den interna-
tionella diskussionen om jordbrukets utveckling: 
allt fler aktörer efterlyser inte bara ökade inves-
teringar i livsmedelsproduktion och landsbygdut-
veckling, utan också en genomgripande förändring 
i riktning mot mer hållbara produktionsmetoder. 
More of the same leder helt enkelt inte till att 
hunger och fattigdom minskar eller att jordbru-
ket kan möta dagens och morgondagens mycket 
allvarliga miljö- och klimatutmaningar. iaastd:s 
slutsatser om de hållbara metodernas potential att 
bidra till ökad produktion i utvecklingsländer har 
också bekräftats i flera senare rapporter. Ett ex-
empel är fn:s Specialrapportör för Rätten till mat, 
Olivier de Schutter, som i rapporten Agroecology 
and the right to food (2011) hänvisar till forsk-
ning som visar att agroekologiska metoder skulle 
kunna leda till en fördubblad produktion bland 
småskaliga odlare inom tio år. Liknande slutsat-
ser dras även i till exempel en stor unep-rapport 
inför Rio +20-mötet nästa år45 och en rapport från 
unctad46.
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Den här svenska sammanfattningen utgår främst 
från följande tre publikationer (kan laddas hem 
från www.agassessment.org, där man även hittar 
alla bakgrundsrapporter):

1)    Agriculture at a Crossroads – International 
assessment of agricultural knowledge, science and 
technology for development (iaastd): Summary 
for decision makers of the Global Report. 2009.

2)    Agriculture at a Crossroads – International 
assessment of agricultural knowledge, science and 
technology for development (iaastd): Executive 
summary of the Synthesis Report. 2009.

3)    Scientific Facts on Agriculture & Develop-
ment – A summary of the International assessment 
of agricultural knowledge, science and technology 
for development. (Populärvetenskaplig samman-
fattning av iaastd producerad av ”Greenfacts” 
i samarbete med forskare från iaastd-studien: 
http://www.greenfacts.org/en/agriculture-iaastd)

Lantbrukarnas Riksförbund, Naturskyddsförening-
en och Svenska kyrkan har tidigare skrivit rappor-
ten ”Jordbrukspolitik och internationell solidaritet” 
2006. Den finns att ladda ner som pdf-fil på: www.
svenskakyrkan.se/578828

6. Källhänvisningar

.
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1 Se sid 4 i ”Summary for decision makers of the Global Report”.
2 Se ”Key findings” 7-9 i ”Summary for decision makers of the Glo-

bal Report”.
3 Med business-as-usual inom jordbruket syftar Robert Watson på de 

senaste 30 årens alltför ensidiga fokus på produktionsökningar som 
fördelats alldeles för ojämnt och ofta medfört negativa effekter på 
klimatet och miljön.

4 Se under rubriken ”Context” sid 8 i ”Summary for decision makers 
of the Global Report”.

5 Se huvudslutsatserna (Key Findings) nr 2-4 i ”Summary for 
decision makers of the Global Report” samt kapitel 1, 3 och 4 i 
”Global report”.

6 Nettoökning i den globala tillgången på föda per person: från 2360 
kcal på 1960-talet till 2803 kcal per person och dag på 1990-talet 
(Key Findings nr 1 i ”Summary for decision makers of the Global 
Report”).

7 Se sid 15 i ”Summary for decision makers of the Global Report”.
8 Sid 12 i ”Summary for decision makers of the Global Report”.
9 Key Findings nr 3 i ”Summary for decision makers of the Global 

Report”.
10 Se Key Findings nr 2 i ”Summary for decision makers of the Global 

Report”.
11 Sid 16 i ”Summary for decision makers of the Global Report”.
12 Ibid.
13 Se till exempel Key findings nr 15 i ”Summary for decision makers 

of the Global Report”.
14 Sid 10 i ”Executive Summary of the iaastd Synthesis Report”
15 Ibid.
16 Key Findings nr 14 i ”Summary for decision makers of the Global 

Report” och sid 10 i ”Executive Summary of the iaastd Synthesis 
Report”.

17 Sid 16 ”Summary for decision makers of the Global Report”.
18 Se sid 24 i ”Summary for decision makers of the Global Report” 

och kapitel 3, 5, 6 i ”Global Report”.
19 Sid 8-9 i ”Executive Summary of the iaastd Synthesis Report”.
20 Ibid.

21 Se kapitel 3 och 5 i ”Global report” samt sid 15 i ”Summary for 
decision makers of the Global Report”.

22 Kapitel 3 och 5 i Global Report samt sid 15 i ”Summary for deci-
sion makers of the Global Report”.

23  Stycke 1 och 2 under ”Bioenergy”, sid 7 i ”Executive Summary of 
the iaastd Synthesis Report”.

24 Stycke 3 under ”Bioenergy”, sid 7 i ”Executive Summary of the 
iaastd Synthesis Report”.

25 Ibid.
26 Ibid.
27 Stycke 9, sid 4, ”Summary for decision makers of the Global Re-

port”.
28 Multifunktionalitet i jordbruket får stort utrymme i iaastd: s rap-

porter, se till exempel sid 4 i ”Executive Summary of the iaastd 
Synthesis Report” och sid 5 i ”Summary for decision makers of the 
Global Report”. Det konstateras dock att användningen av termen 
multifunktionalitet ibland varit kontroversiell och delvis ifrågasatts 
i globala handelsförhandlingar, och det har handlat om huruvida 
det behövs ”handelsstörande” jordbruksstöd om jordbruket ska 
kunna uppfylla alla dessa funktioner. 

29 ’Agroecological approach’ nämns till exempel på sid 5, 21 och 24 i 
”Summary for decision makers of the Global Report”.

30 De olika fördelarna med agroforestry nämns särskilt i kapitel 3.2. i 
”Global Report”

31 Olika sätt att bibehålla jordars bördighet med hjälp av växtföljder, 
odling av baljväxter och balans mellan växtodling och djurhållning 
avhandlas till exempel i kapitel 3.2, 6.6 och 6.8 i ”Global Report”.

32  Se kapitel 6.5 i ”Global Report”.
33  Se sid 9 i ”Executive Summary of the iaastd Synthesis Report”.
34  Se kapitel 7 i ”Global report” samt sid 24 i ”Executive Summary of 

the iaastd Synthesis Report”.
35  De många potentiella fördelarna med trädjordbruk behandlas i 

detalj i kapitel 6.4.1 i ”Global Report”.
36  Se till exempel kapitel 6.8 i ”Global Report”.
37  Se sid 23 i ”Summary for decision makers of the Global Report”.
38  Sid 18-19 i ”Summary for decision makers of the Global Report” 

7. Slutnoter

.
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beskriver behovet av en genusmedveten analys i detalj.
39  Ibid.
40  Sid 8 i ”Executive Summary of the iaastd Synthesis Report” tar 

upp denna kontroversiella fråga, där bland annat Kina och usa re-
serverade sig mot vissa av iaastd:s slutsatser på bioteknikområdet.

41  Se Key findings nr 10 i ”Summary for decision makers of the 
Global Report” och sid 10-11 i ”Executive Summary of the iaastd 
Synthesis Report”.

42  Ibid.
43  Ibid.
44  Dessa sju följer till stor del de huvudslutsatser som lyfts fram i 

den officiella populärvetenskapliga sammanfattning som gjorts av 
”Greenfacts” i samarbete med forskare från iaastd: http://www.
greenfacts.org/en/agriculture-iaastd

45 Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development 
and Poverty Eradication

46 Assuring Food Security in Developing Countries under the Chal-
lenges of Climate Change: Key Trade and Development Issues of 
a Fundamental Transformation of Agriculture (2011) från the un 
Conference on Trade and Development (unctad).
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Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är 

en intresse- och företagarorganisa-

tion för de gröna näringarna. De 

flesta av de 170 000 medlemmarna 

har sin bas i jord, skog, trädgård 

och landsbygdens miljö. LRFs 

medlemmar driver 90 000 företag 

och LRF är därmed Sveriges största 

småföretagarorganisation. Organi-

sationen har även en omfattande 

affärsverksamhet i sex dotterbolag.

Naturskyddsföreningen är Sveriges 

största miljöorganisation med kraft 

att förändra. Naturskyddsfören-

ingen sprider kunskap, kartlägger 

miljöhot, skapar lösningar samt 

påverkar politiker och myndigheter 

såväl nationellt som internatio-

nellt. Verksamheten finansieras 

huvudsakligen av medlemsavgifter 

och bidrag från privatpersoner 

och organisationer. Vår globala 

verksamhet finansieras till stor del 

av Sida. Naturskyddsföreningen har 

cirka 190 000 medlemmar.

Svenska kyrkans internationella 

arbete har mer än hundraårig erfa-

renhet av utvecklingsfrågor. Som 

medlem i ACT-alliansen, Action 

by Churches Together, samver-

kar Svenska kyrkan globalt med 

andra kyrkor och kyrkorelaterade 

organisationer gällande katastrofer, 

utvecklings- och påverkansarbete.


