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God morgon! 

Naturskyddsföreningen har varit en viktig drivkraft bakom den ökade 
försäljningen av ekologiska livsmedel som pågått i Sverige sedan 2004. Inte 
minst genom Miljövänliga Veckans återkommande fokus på ekologisk mat. 
Men nu backar ekoförsäljningen i Sverige för första gången på 20 år. 
 
Miljövänliga Veckan infaller under vecka 40. 2022 är kampanjtemat 
”Ekofrukost”. Under de kommande årens Miljövänliga Veckor vill vi 
tillsammans slå ett slag för ekologisk mat och vilket bra val det är, #byttilleko.  
 
Naturskyddsföreningens samlade bedömning utifrån senaste vetenskap är att 
valet av ekologiskt fortsatt är det mest hållbara valet om man vill hantera så 
många miljöfrågor som möjligt samtidigt. Det gör det lätt att välja rätt!  
 
I detta faktaunderlag hittar du mycket matnyttigt. Du kan läsa mer om hur 
ekoförsäljningen i butik gick 2021, och om hur du kan tänka när du ska välja 
livsmedel i butiken. Vill du fördjupa dig, så läser du i slutet av underlaget om 
vad som är sant och falskt vad gäller ekologisk matproduktion. Då kan du 
hjälpa oss att avliva sega myter.  
 
Naturskyddsföreningen kämpar hårt för att få politiker och handel att styra i 
en hållbar riktning, men ofta är det miljökloka medborgare som visar vägen. 
Vad vi lägger i varukorgen skickar viktiga signaler om i vilken riktning vi vill 
att matproduktionen ska utvecklas. Råkar just din butik släpa efter på 
ekofronten? Fråga efter mer. Igen och igen.  
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Inledning 

Vi är många som vill handla hållbar mat idag och det är fantastiskt. Men det är 
också så att fler och fler miljöfrågor kommer emot oss och ibland ställs emot 
varandra. Vi ska äta vego för klimatet, svenskt för att stärka den svenska 
landsbygden, vi ska äta mat som gynnar den biologiska mångfalden i våra 
landskap, som inte utarmar våra jordar eller skapar övergödning i våra vatten. 
Det har lett till en viss inflation i hållbarhetsmärkningar, som märkningar för 
klimat och svenskodlat. Det kan göra det svårare att veta vad man ska välja.  
 
Naturskyddsföreningens samlade bedömning är att välja ekologiskt fortsatt är 
det mest hållbara valet om man vill hantera så många miljöfrågor som möjligt 
samtidigt. Det gör det lätt att välja rätt! Poängen med att handla ekologiskt är 
inte en, utan många.  
 
Pågående kostnads- och säkerhetskris har tydliggjort fördelarna med ett 
ekologiskt kretsloppsbaserat jordbruk utifrån lokala resurser, utan kemiska 
bekämpningsmedel eller importerad och miljöskadlig konstgödsel. Eko 
handlar om en omställning till ett motståndskraftigt och långsiktigt hållbart 
matsystem.  
 
Redan innan Rysslands invasion av Ukraina så kämpade lantbruket med en 
kostnadskris. På kort tid steg priset på både el, diesel, konstgödsel och foder. I 
och med pågående säkerhetskris har situationen blivit värre. Sårbarheterna i 
det insatsberoende svenska lantbruket har nu blivit tydliga. Man brukar säga 
att Sverige har en självförsörjningsgrad av livsmedel på runt 50 procent. Men 
räknar man in allt konstgödsel och alla kemiska bekämpningsmedel som det 
oekologiska lantbruket är beroende av så blir självförsörjningsgraden väldigt 
låg. 
 
Undantaget är eko! Ekobönderna har hjälpt till att höja miljöprestandan inom 
hela lantbruket samtidigt som de bidragit till nationella miljömål som ett rikt 
odlingslandskap och en giftfri miljö. Det är tydligt att de har tagit viktiga steg 
mot en mer motståndskraftig och självförsörjande matproduktion. Det blir 
särskilt tydligt på de gårdar som har en bra balans mellan djurantal och 
åkermark eftersom de då slipper köpa in foder. Det här ger Miljövänliga Veckan 
goda förutsättningar att förstå, prata om ekologisk mat som något mer än 
giftfritt. Eko handlar om omställning till ett motståndskraftigt och långsiktigt 
hållbart matsystem där vi i större utsträckning förlitar oss på lokala resurser.  
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Ekoeffekten – vad händer när en familj 
byter till eko?  
 
Tänk dig en familj med fyra personer som byter till ekologisk potatis, 
ekomejerier eller ekologiskt spannmål under ett år. Gör det verkligen någon 
skillnad? Absolut. Och tänk om 100 eller 1000 familjer gör samma sak. Det blir 
enormt stora skillnader för naturen, djuren och oss människor.  
  
En familj byter till ekologiska spannmål  
 

• Om EN familj med fyra personer byter till produkter av ekologisk 
spannmål under ett år så:  
• Stoppas användningen av 40 liter kemiska bekämpningsmedel 
(brukslösning).    
• Stoppas besprutning med cirka 10 olika preparat vid 10-15 olika 
tillfällen.    
• Stoppas användningen av 58 kilo konstgödsel.    

  
En familj byter till ekologiska mejerier  
  

• Om EN familj med fyra personer byter till ekologiska 
mejeriprodukter (ost, smör, mjölk osv) under ett år. Gör det verkligen någon 
skillnad? Absolut! Familjens ekologiska mejerier stoppar:   
• Användningen av 60 liter kemiska bekämpningsmedel (brukslösning).    
• Besprutning med 10-15 olika preparat vid 8-12 olika tillfällen.    
• Användningen av 200 kilo konstgödsel.    

• Dessutom ger familjens byte mjölkkorna möjligheten att beta 2 ton 
mer gräs direkt från marken. Genom att välja ekologiskt bidrar 
familjen också till naturbetesarealen ökar med över 200 
m2. Underbart!   
• Tänk dig då om 100 familjer gjorde samma sak, eller varför inte 
1 000? Det blir enormt stora skillnader för naturen, djuren och oss 
människor.  

  
En familj byter till ekologisk potatis  

 
Om EN familj med fyra personer byter till ekologisk potatis under ett år 
så:  

• Stoppas användningen av 15 liter kemiska bekämpningsmedel 
(brukslösning).    
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• Stoppas besprutning med cirka 8-12 olika preparat vid 8-10 olika 
tillfällen.    
• Stoppas användningen av 15,5 kilo konstgödsel. 1  

  

 
Hur går det för eko? 

Försäljningen av ekologisk mat och dryck i Sverige sjunker för första gången 
sedan 2004. Det som är oroväckande är ekoförsäljningen i dagligvaruhandeln 
som backade med 1,1 miljarder kronor 2021. Dagligvaruhandeln är den 
viktigaste motorn för ekologiskt och står för 60 procent av försäljningen. 2 
 

 
Figur 1. Fördelning av försäljning av ekologiska livsmedel mellan olika kanaler, Ekologiska 
årsrapporten 2021 

 
 
I statistiken ser vi att ekologiska lantbrukare lämnar den ekologiska 
certifieringen som ett svar på den minskade efterfrågan. Prognosen är att 26 
000 hektar ekologisk jordbruksmark i Sverige kommer att ställas om till 
konventionellt odlad mark till 2023. Det motsvarar ungefär 200 medelstora 
ekologiska gårdar. Den här utvecklingen är väldigt olycklig av flera skäl. 
Framför allt behöver vi öka produktionen av ekologiskt i Sverige för att gynna 

 
1 Naturskyddsföreningen hemsida 2022, Ekoeffekten 
2 Ekologiska årsrapporten 2021, Ekologiska lantbrukarna 
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klimatet och den biologiska mångfalden och fortsätta ligga i framkant när det 
gäller hållbar livsmedelsproduktion.  
 
I andra delar av Europa ökar ekoförsäljningen i såväl absoluta tal som i andel 
av den totala försäljningen. I Tyskland, som är världens näst största 
ekomarknad efter USA, ökade försäljningen av ekologisk mat med 22 procent 
under 2020 och den preliminära siffran för 2021 är en uppgång med ytterligare 
6 procent.3 
 
Danmark har världens högsta andel ekologiskt i handeln och för många 
ekologiska råvaror och produkter är ekoandelen mer än dubbelt så hög som i 
Sverige. Danmarks folketing klubbade dessutom i slutet på 2021 igenom en 
historisk satsning på inhemsk produktion av växtbaserad mat (motsvarande 
1,7 miljarder svenska kronor) där hälften av pengarna är öronmärka för 
ekologisk produktion. I svensk politik finns mål satta av S+MP-regeringen i 
livsmedelsstrategins handlingsplan: till 2030 är målet att 30% av 
jordbruksmarken ska vara ekologisk och att 60% av maten i offentlig 
upphandling ska vara ekologisk. Alla partier står dock inte bakom 
målsättningarna, antingen för att man inte vill se politiska mål eller för att man 
inte tror att eko är bra.  
 
Handeln har bytt fokus  
 
Bakom den vikande försäljningen av ekologisk mat och dryck i 
dagligvaruhandeln döljer sig flera faktorer som med stor sannolikhet 
samverkar. Dels har dagligvaruhandeln minskat sina rikstäckande kampanjer 
för ekologiskt under fyra år i rad.4 När kampanjerna minskar påverkar det i sin 
tur hur de ekologiska varorna exponeras i butik – eftersom det är 
kampanjvaror som lyfts fram. Alla de stora dagligvarukedjorna förutom Axfood 
har också minskat sina uttalade ambitioner beträffande eko. Ekologiskt har 
även fått ökad konkurrens från andra mervärden som svenskt, närproducerat 
och växtbaserat. I stället för att lyfta fram dessa mervärden i kombination 
framställs det ofta som att det är mervärden som man måste välja mellan. 
Livsmedel som både är ekologiska, svenska, lokalproducerade eller 
växtbaserade uppfattas dock som attraktiva bland medvetna konsumenter.  

 
3 Ekologiska årsrapporten 2021, Ekologiska lantbrukarna 
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Mjölken tappar mark och det saknas eko-alternativ inom växtbaserat och ost 
 
En annan faktor bakom nedgången är att vi svenskar köper mindre ekologisk 
mjölk, som alltid varit ett draglok inom svensk ekoproduktion. Vi köper i stället 
mer växtbaserade och förädlade mejeriprodukter som ost, crème fraiche och 
glass. Problemet är att utbudet av ekologiska alternativ i de här 
produktsegmenten har minskat eller saknas helt.   
 
 
Liten förändring i köpbeteende skulle få stor betydelse för ekomarknaden  
 
En viktig insikt från Ekologiska årsrapporten 2021 är att en relativ liten andel 
av de svenska konsumenterna står för en mycket stor andel av konsumtionen 
av till exempel ekologiska mejeriprodukterna. Samtidigt som en mycket stor 
andel av de svenska hushållen sällan eller aldrig köper vare sig ekologisk 
mjölk, fil och yoghurt eller ekologisk ost. Det betyder att en liten förändring i 
köpbeteendet hos en majoritet av konsumenterna skulle få stor betydelse för 
marknaden för ekomejeri – inte minst för den ekologiska osten!  
  
Konsumentstudier visar att en majoritet av svenskarna vill handla hållbart, 
men att det upplevs svårt att navigera i informationen som rör matens 
hållbarhet. Två av de högst rankade kriterierna vid val av hållbara livsmedel är 
god djurvälfärd och att maten är odlad utan naturfrämmande 
bekämpningsmedel. Detta är några av de tydligaste mervärdena med ekologisk 
produktion.  
 
 
Ekologiska marknadsandelar i Sverige och Danmark 2020 
 
Det kan därför vara intressant att jämföra ekoandelarna för några produkter 
med motsvarande i Danmark. För nästan alla produkter är ekoandelen 
väsentligt högre i Danmark än i Sverige. Av all konsumtionsmjölk som såldes 
av handeln i Sverige var 14 procent ekologiskt, se figur nedan. I Danmark var 
samma siffra 2020 dryga 34 procent. För morötter ligger ekoandelen i Danmark 
på 47 procent och i Sverige på nära 25 procent.  En intressant produkt är osten. 
I Sverige utgör ekologisk ost knappt 2 procent av all såld ost. I Danmark är 
motsvarande siffra 8,5 procent.4 
 

 
4 Ekologiska årsrapporten 2021, Ekologiska lantbrukarna 
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Bakgrunden till att en större andel av dagligvaruhandelns 
livsmedelsförsäljning i Danmark är ekologisk diskuteras ofta. Några skillnader 
som brukar framhållas är att det i Danmark råder politisk enighet om att öka 
såväl produktion som konsumtion och export av ekologisk mat. En annan 
faktor som ibland lyfts fram är strukturen inom dagligvaruhandeln och det 
faktum att det finns en handelskedja (Irma) som länge aktivt har använt sig av 
ekologiskt för att bygga sitt varumärke. 
 

 
MJ LK 14,1% 
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Figur 2. Försäljning av ekologiska livsmedel i Sverige 2021, Ekologiska lantbrukarna 
	
	

Kronor och ören 

Under några generationer har bönder haft det otacksamma jobbet att producera 
maximalt med mat till lägsta möjliga pris. Det är hög tid att ge dem ett nytt 
uppdrag, med goda förutsättningar och skäligt betalt inskrivet i kontraktet. Så 
att de ska kunna producera god och näringsrik mat, och kunna tillhandahålla 
och även få betalt för alla de andra ekosystemtjänster som i slutändan ger en 
frisk natur och levande landsbygd.  
 
Om vi börjar med att titta på hushållsekonomin, så lägger vi svenskar en 
förhållandevis liten del av vår disponibla inkomst på mat (vi är medvetna om 
att livsmedelspriserna är på väg upp), i våra hem slängs mängder av ätbar mat 
varje dag – samtidigt som vi inte tycker oss ha råd att handla ekologiskt. Vi 
lägger en stor del av matutgifterna på kakor, läsk och andra tomma kalorier. 
Och vi köper så mycket kött att det har blivit både ett folkhälso- och ett 
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miljöproblem. Om vi skulle stuva om i våra matkassar, med mindre kött, 
halvfabrikat, sötsaker och mer grönsaker och ekologiskt – så skulle det inte 
märkas i våra plånböcker. Äter vi dessutom upp all mat vi köper hem, skulle vi 
spara tusenlappar varje år. Och få pengar över till annat. Eller till mat som är 
bättre – både för oss och för planeten. Skulle kemikaliejordbruket stå för 
kostnaderna för hälsoskador, övergödning, utarmning av biologisk mångfald, 
vattenrening, då skulle vi få veta vad maten egentligen kostar – och att det i 
själva verket är den typen av mat som är dyr. Jättedyr faktiskt. Fast vi uppfattar 
den som billig. Det är bara det att billiga saker ofta har betalats dyrt av någon 
annan. I matens fall är det bönderna, djuren och naturen. Det bör man ta med i 
beräkningen.  
 
 
Mer pengar till svensk landsbygd 
 
För varje hundralapp som du som konsument lägger på svenska oekologiska 
produkter går en stor del till att täcka kostnaden för importerade insatsmedel, 
som konstgödsel och bekämpningsmedel. När du köper svenska ekologiska 
produkter bidrar du till att mer pengar går till svenska landsbygd. 
 

 
 
Figur 3. Andel importerade insatsmedel för odling av höstvete i procent av intäkterna, Hur svenska är 
svensk mat? Gunnar Rundgren 2020. 
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Frågor och svar på hur du kan tänka när du handlar 
mat 

 
Vilka frukter och grönsaker ska man köpa?  
 
Det korta svaret är: Köp ekologiskt, helst Krav-märkt. Ät mer av lokala 
ekologiska frukter och bär, frossa i ekologiskt grönt och ät råvaror i säsong – 
det är det viktigaste du kan göra för klimatet och miljön. Och då menar vi inte 
bara gurka och sallad. Tänk rotfrukter, kål, bönor, linser, ärter, groddar, gröna 
blad och färgglada grönsaker. Men också andra saker från växtriket, som 
svamp, nötter, frön och alger. 
 
 

 
 
Och hur ska man tänka om man köper kött?  
 
Det korta svaret är: Köp sällan kött- och charkprodukter och välj då ekologiskt 
kött från betande djur, helst Krav-märkt kött, viltkött eller svenskt 
naturbeteskött.  
 
Minska också andelen kött på tallriken – mindre köttbit, mer grönsaker. 
 
Kyckling har lägre klimatpåverkan än fläskkött. Och fläskkött lägre påverkan 
än nöt- och lammkött. Men grisar och kycklingar kan inte äta gräs som kor och 
lamm. Istället består kyckling- och grisfoder till största delen av vete, korn, 
majs, ärter och soja – vegetabilier som vi människor skulle kunna äta utan att 
de tar den långa omvägen via djuren. Soja odlas dessutom inte i Sverige, utan 
importeras från andra länder där odlingen sliter hårt på miljön. Så även om 
uppfödningen av gris och kyckling har en lägre klimatpåverkan än den av kor 
och lamm, är den ändå problematisk. Återigen, det är inte djuren det är fel på, 
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utan sättet vi föder upp dem på. Kött från betande djur som har gått på 
naturbetesmarker bidrar till biologisk mångfald och fyller en viktig roll. Välj 
därför gärna detta när/om du äter kött! Men även om vi bara äter sådant kött 
måste köttkonsumtionen totalt minska, eftersom produktionen då går ned. 
 
Viltkött? Precis som gårdens idisslare ger älgar och annat idisslande vilt i våra 
svenska skogar upphov till utsläpp av växthusgasen metan. Men de vilda 
djuren är en del av skogens ekosystem och äter grödor som vi människor inte 
kan tillgodogöra oss. Och eftersom vilda djur normalt inte matas, påverkas inte 
heller miljön av någon foderproduktion. Därför är viltköttet ett bra alternativ ur 
miljösynpunkt, de gånger du väljer att äta kött. 
 
 
Hur är det med mjölk, yoghurt, smör, ost?  
 
Det korta svaret är: Ät sällan mejeriprodukter och när du gör det, välj 
ekologiskt, helst Krav-märkt. Variera gärna och ofta med växtbaserade 
ekologiska och Krav-märkta alternativ. Älskar du ost och crème fraiche? Dra 
ner på mängden, skippa helt eller prova växtbaserade varianter. Mejerivaror, 
framför allt ost, är en doldis bland klimatbovarna, då många liter mjölk är 
koncentrerade i en och samma produkt. 
 
Ägg då?  
 
Det korta svaret är: Ät färre ägg och när du gör det, välj ekologiska, helst Krav-
märkta. Hönor mår bra av att strutta omkring och picka i marken på jakt efter 
mat. De vill äta gröna växter, maskar och annat de hittar själva. Det får hönsen 
på Krav-märkta gårdar göra. De får också foder som är ekologiskt. Om hönan 
själv får välja så väljer hon faktiskt ekologiskt foder framför besprutat – det 
finns det studier som visat. Studier visar också att höns som får ekologiskt 
foder återhämtar sig snabbare från sjukdomar, jämfört med de som ätit 
besprutat foder.  
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Är all ekologisk mat hållbar?    
 
Det går som sagt inte att bruka jorden utan att klimat och miljö påverkas. Att göra 
det ekologiskt, utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel, och att 
bonden i större utsträckning försöker skapa ett kretslopp på gården, är mer 
hållbart än om gården drivs konventionellt. Men även ekologiska råvaror kan 
produceras storskaligt, vilket ofta är sämre ur miljösynpunkt eftersom det kan 
skapa monotona landskap, fattiga på biologisk mångfald.  
 
Ekologiskt kött har ungefär samma klimatpåverkan som oekologiskt, men det 
medför bättre djurvälfärd och har andra miljöfördelar. Ekologiska gårdar har 
generellt mindre klimatpåverkan per brukad hektar, men ungefär lika stor 
klimatpåverkan per producerad vara, eftersom skördarna ofta är lite lägre. I 
gengäld ökar den biologiska mångfalden både på och utanför den ekologiska 
gården, själva förutsättningen för livet på planeten. Pollinatörerna blir fler, 
mikrolivet i jorden rikare och mark och vattendrag hålls giftfria.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att det ekologiska jordbruket inte är 
perfekt. Det är, precis som det konventionella lantbruket, under ständig 
utveckling. Problemen, möjligheterna och förutsättningarna varierar från gård 
till gård och är olika i olika delar av världen.  
 
Det kortet svaret är med andra ord: Sett ur ett helhetsperspektiv är ekologisk 
odling bäst för miljön och klimatet. Vad du äter, och att minska matsvinnet, är 
också viktiga aspekter. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Närproducerat eller ekologiskt? 
 
För ekologiskt producerad mat finns det märkningar och juridiska förordningar 
att hålla sig till, när det kommer till närproducerad mat är det värre. ”Lokalt” 
betyder ju bara att det är producerat på ett visst ställe (på ett odefinierat 
avstånd från den som handlar) men inget om hur, eller på vilket sätt.  Har ägget 
värpts av en höna som aldrig varit utomhus, eller av en som fått picka fritt?  
Hur “svensk” är till exempel en snabbväxande Ross 308 kyckling som bara ätit 
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besprutad soja från Brasilien och konstgödslad spannmål från länder utanför 
EU? Har grannbonden använt importerat konstgödsel och importerade 
kemiska bekämpningsmedel i sin potatisodling? 
 
Hur råvaran producerats spelar faktiskt en betydligt större roll än var. Av just 
den anledningen kan det vara bättre att välja ekologiska italienska äpplen än 
oekologiska svenska. Bananer, kaffe och kakao utgör också ett mycket större 
problem om de är oekologiskt producerade, än transporten av dem till Sverige. 
För kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och enorma odlingar med en 
enda gröda belastar miljön mycket mer än vad fartygsfrakten av varorna gör. 
Merparten av den importerade maten transporteras med båt och lastbil, vilket 
ger relativt små utsläpp per kilo mat, även om mycket finns kvar att göra. 
Väldigt lite fraktas med flyg, främst ömtåliga färska råvaror med kort 
hållbarhet som vissa bär och exotiska frukter.  

 
Rekommendationen är alltså att välja ekologiskt, odlat och producerat på så 
nära håll som möjligt. Köp direkt från en ekobonde om du har möjlighet – 
kanske finns det någon i din närhet?  

 

Ekologiska märkningar 

De oberoende tredjepartsmärkningar på mat som Naturskyddsföreningen 
rekommenderar är Krav och EU-ekologiskt – båda uppfyller EU:s förordning för 
ekologiskt jordbruk. 
 

 
 
EU-ekologiskt  
 
Märkningen garanterar att maten är producerad utan konstgödsel och kemiska 
bekämpningsmedel samt med omsorg om djur och natur. På en EU-ekologisk 
gård får djuren komma ut i friska luften och äta ekologiskt foder. Den EU-
ekologiskt producerade maten ska vara framställd på ett så naturligt sätt som 
möjligt och därför tillåts endast ett fåtal tillsatser och inga som förändrar smak 
och färg. Allt styrs av en EU-förordning och kontrolleras av oberoende 
kontrollorgan.  
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Krav 
 
Krav är ett svenskt miljömärke för ekologisk mat som ställer högre krav än EU-
ekologiskt (se ovan). Krav-märkningen visar att maten är producerad utan 
konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel, att bonden eftersträvar ett lokalt 
kretslopp på gården, och att bara ett fåtal tillsatser är tillåtna. Kravs regler 
uppfyller EU:s förordning för ekologisk produktion, men har dessutom fler 
regler när det gäller till exempel djuromsorg, klimatpåverkan och social 
hänsyn. Krav har även regler för fisk och skaldjur som säkerställer hållbart 
fiske och odling. Krav är en ekonomisk förening där vinsten går till att sprida 
kunskap och öka försäljningen av Krav-märkta varor. Bland medlemmarna 
finns Arla, Scan och Ica, men också intresseföreningar som 
Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna och Ekologiska Lantbrukarna. Krav 
kontrolleras av oberoende kontrollorgan. 
 

 
 
Demeter 
 
Demeter är en märkning för biodynamiskt framställda råvaror och produkter. 
Samma krav som ställs på EU-ekologiskt och Krav (se ovan) ställs också på det 
biodynamiska. Utöver dem tillkommer ytterligare regelverk. Grundläggande för 
det biodynamiska jordbruket är att gårdens olika delar skapar en helhet som 
hänger samman. Utifrån gårdens förutsättningar eftersträvas balans mellan 
växtodling och djurhållning och att man i möjligaste mån ska vara 
självförsörjande när det gäller foder och gödsel, man arbetar enligt 
kretsloppsprincipen. En biodynamisk gård kontrolleras både av ett ekologiskt 
kontrollorgan och av Demeterförbundet. 
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Märkningar av livsmedelsbutiker 

 
Bra Miljöval 
 
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens 
miljömärkning. Kriterierna för livsmedelsbutiker 
omfattar både olika delar av sortimentet och driften av 
butiken. En butik som är märkt med Bra Miljöval 
uppfyller nära 70 obligatoriska krav. I dagsläget har 
över 200 butiker i Sverige märkningen. 
 
En butik som är märkt med Bra Miljöval: 
• har ett brett utbud av miljömärkta och ekologiska varor som är lätta 
för kunden att hitta 
• ska öka den ekologiska försäljningsandelen av livsmedel över tid 
• säljer inte de värsta miljöbovarna, som exempelvis jätteräkor 
• minskar butikens egen miljöpåverkan genom att använda miljömärkt 
el, minska mängden osorterat avfall och använda miljömärkta 
rengöringsmedel 
• utbildar sin personal i hållbarhet 
• arbetar med att minska butikens matsvinn  
 
Svanen 
 
Svanen är de nordiska ländernas miljömärkning. Svanen-
märkningen för butik omfattar allt från varor i hyllorna och 
energiförbrukning till hur effektivt butiken sorterar avfall 
och arbetar med sitt matsvinn. Svanen har obligatoriska 
krav och krav som ger extra poäng vid bedömningen. Idag 
har drygt 160 butiker i Sverige märkningen. 
 
En Svanen-märkt butik: 
• har ett brett urval av miljömärkta och ekologiska varor 
• drivs energieffektivt för att minska klimatpåverkan 
• har fokus på avfallssortering och på att minska sitt 
matsvinn  
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Andra märkningar på mat 
 
För importerade produkter från låginkomstländer är Fairtrade en märkning 
som Naturskyddsföreningen förespråkar. För fisk och annan sjömat 
rekommenderas Krav- och MSC-märkning. Om man ska köpa kött förespråkar 
Naturskyddsföreningen Krav-märkt kött och Svenskt Sigill Naturbeteskött. 
Observera att bland dessa är det bara Krav som är ekologisk. 
 
 

Fördjupning för den som vill 
 
I dessa avsnitt finner du texter som är hämtade från 
www.naturskyddsforeningen.se Om du går in på hemsidan hittar du texterna 
med ett flertal länkar där du kan läsa ännu mer kring Sant och falskt om 
ekologiskt, och det oekologiska jordbrukets utveckling. Du hittar då också alla 
källor till uppgifter som presenteras här. 
 

Sant eller falskt om ekologiskt 

Vad ska du egentligen tro när ekologiskt debatteras i medierna? Är eko så bra 
som du trodde? Här bemöter våra experter olika påståenden kring ekologisk 
mat, kryddat med alla källor du kan behöva. 
 
 
1. Man kan inte lita på eko, det pågår ju fusk överallt. 
 
Falskt. Allt som är ekologiskt kontrolleras noggrannare än annan mat. Och 
Krav har ännu strängare regler. Det är med andra ord större risk att du blir 
lurad om du äter mat som inte är ekologisk eftersom den helt enkelt 
kontrolleras mindre. 
 
 
2. Bekämpningsmedel i maten finns i låga halter och är därför inget problem  
 
Falskt. Även om rester av kemiska bekämpningsmedel generellt hittas i låga 
halter i vår mat, så kan de fortfarande innebära en risk. Vad som anses vara en 
säker halt kan nämligen ändras över tid när nya rön tillkommer. Ett exempel är 
bekämpningsmedlet klorpyrifos som förbjöds inom EU våren 2020 på grund av 
dess negativa effekter på nervsystemets utveckling. Innan förbudet trädde i 



 18 

kraft fanns klorpyrifos i var femte citrusfrukt som testades i Sverige.5 Halterna 
låg under dåtidens gränsvärde, men skulle idag anses vara för höga. Förbudet 
och det nya gränsvärdet infördes efter att EFSA (EU:s myndighet för 
livsmedelssäkerhet) konstaterat att det inte går att fastställa en säker halt av 
substansen, även de allra lägsta halterna hade negativa effekter.6  
 
Bekämpningsmedel kan också ha effekter som inte undersöks i de tester som 
utförs av tillverkare. Vilka tester som har utförts kan variera beroende på vilka 
tester företaget ansåg vara relevanta och hur lagstiftningen såg ut det år 
substansen godkändes. Ett annat problem med testerna är att de endast görs på 
enskilda substanser, en i taget, trots att vi idag utsätts för många problematiska 
kemikalier samtidigt. Risken är att kemikalierna samverkar och 
ger en starkare effekt, en så kallad kombinationseffekt.  Man undersöker 
inte heller effekterna av exponering för låga doser under lång tid. Varken 
för enskilda substanser eller för flera olika substanser samtidigt.   
 
När det gäller barn är riskerna högre då barn inte är ”små vuxna”. Barn är 
känsligare eftersom de fortfarande utvecklas. De har dessutom ofta en ensidig 
kost och utsätts för en högre exponering eftersom de äter och dricker mer än 
vuxna per kilo kroppsvikt. Livsmedel som innehåller för höga halter kemiska 
bekämpningsmedel hittas också regelbundet i Livsmedelsverkets 
stickprovskontroller. Dessa stickprovskontroller är inte heltäckande, de 
kontrollerar endast en väldigt liten del av de livsmedel som finns att köpa i 
butik.    
Forskning visar också flera allvarliga effekter och risker för både naturen och 
arbetare inom lantbruket. 
 
  

 
5 Svt nyheter, 2019-12-04 

6 What is the current status of chlorpyrifos and chlorpyrifos-methyl in the EU?, EU-kommissionens 
hemsida, 2019-12-06 
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3. Ekologisk mat är inte hälsosammare    
 
Nja. Vi vet alltså att ekologiskt är bättre för de som arbetar inom 
jordbruket. Men det är svårt att bevisa att ekologisk mat gynnar hälsan för den 
som äter maten. Sådana studier är omöjliga att göra då vi människor utsätts för 
problematiska kemikalier från flera källor samtidigt och effekter kan uppstå 
långt efter att vi exponerats för ämnena. När det gäller näringsinnehåll hittar 
man heller inga stora skillnader mellan eko och oekologiskt.   
 
Livsmedelsverket har tidigare larmat om både oekologiska vindruvor och 
meloner med hälsoskadliga halter av bekämpningsmedel, som redan hade nått 
butikerna.  Liknande larm dyker upp med jämna mellanrum, men de kan 
räknas som undantag – generellt är det absolut inte akut farligt att äta 
oekologisk frukt med rester av kemiska bekämpningsmedel. Men det är viktigt 
att försöka minska alla onödiga, farliga kemikalier som vi människor utsätts 
för. Att välja ekologisk mat är ett av flera sätt.   
I en rapport av Naturvårdsverket är det tydligt att storkonsumenter av citrus, 
kaffe, vindruvor, viss sorts spannmål och grönsaker har högre halter av 
bekämpningsmedel i sin urin. Dessa oekologiska produkter har vi flaggat för 
under lång tid, just för att de besprutas så hårt.  
 
Det sprids också en myt om att oekologisk mat kan innehålla mer naturliga 
gifter, som mögelgifter. Det stämmer inte enligt Livsmedelsverket. Deras tester 
visar att det inte är någon skillnad på mängden mögelgifter i oekologiska och 
ekologiska produkter.  

 

4. Ekologisk odling är inte bättre för klimatet 
 
Falskt. Generellt påverkar ekologiskt och konventionellt jordbruk klimatet 
ungefär lika mycket. Men debatten hamnar allt för ofta snett. Så låt oss 
förtydliga: Ekojordbruket har en lång rad fördelar för miljön, naturen och 
djuren. En stor del av jordbrukets utsläpp är desamma i ekologisk och 
konventionell produktion. En viktig skillnad är att användningen av 
konstgödsel i konventionell odling ger utsläpp i produktionen och genom 
utsläpp av lustgas (den starkaste växthusgasen) från åkrarna. Även ekologiska 
åkrar läcker lustgas, det avgörande är den totala mängden kväve som tillförs i 
systemet, inte var den kommer ifrån.7  Ekologisk odling tillför mindre kväve 
vilket ger mindre klimatpåverkan per hektar. Jämför man istället per kilo 

 
7 Vad-saeger-forskningen-om-ekologiskt-lantbruk/klimat-och-ekologisk-produktion, Ekofakta.se 
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produkt kan siffrorna vara annorlunda, eftersom konventionell produktion kan 
ha högre avkastning per hektar, men då på bekostnad av andra värden som 
biologisk mångfald.   
 
Vill man äta klimatsmart handlar det om att äta mer mat från växtriket och att 
dra ned på både kött och mejeriprodukter. Den som alltså äter mycket från 
växtriket och mycket eko gör en dubbel samhällsinsats.  
 
Värt att känna till är också att ekojordbruket ger oss bättre förutsättningar att 
klara av pågående klimatförändringar. Runt ekojordbruken finns nämligen fler 
djur och växter som ökar våra möjligheter att klara av till exempel 
översvämningar, torka och insektsangrepp. Jordbruk, speciellt det ekologiska, 
minskar utsläpp av koldioxid genom att använda odlingsmetoder som 
förbättrar matjorden och därmed ökar kolinlagringen. Ekologiska gårdar 
använder dessutom gödsel från gårdens djur istället för att köpa in 
konstgödsel vilket också kraftigt minskar påverkan på klimatet.  
 
Det nämns idag att ekologisk produktions något lägre skördar skulle vara ett 
stort hot mot miljön och livsmedelsförsörjningen. Men ihop med en 
omställning till lägre köttkonsumtion och minskat matsvinn, räcker världens 
åkerareal till en helt ekologisk produktion. En stor del av världens åkermark 
används idag för att producera djurfoder. I Sverige minskar dessutom 
åkerarealen då den bebyggs eller växer igen.  
 
5. Ekologisk odling är sämre för miljön 
 
Falskt. Om vi tittar på Sverige så har Jordbruksverket kommit fram till att det 
ekologiska regelverket innebär; minskad spridning av kemikalier, ökat 
livsutrymme för vilda växter och djur samt ett bättre liv för lantbrukets djur.8  
 
Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram en rapport som visar att det 
ekologiska jordbruket dessutom bidrar mer till att uppnå Sveriges miljömål.   
Och när Sveriges lantbruksuniversitet analyserade nyttan med att stödja 
ekologisk produktion var de tydliga med att ”ekologisk produktion bidrar till att 
uppfylla en rad miljömål och en positiv utveckling av landsbygden.” Därför 
anser lantbruksuniversitetet att ”den ekologiska produktionen är en 
samhällsekonomisk resurs, vilket motiverar nya och högre ställda 

 

8 Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion 
i landsbygdsprogrammet 2014-2020, Jordbruksverket 
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målsättningar för omfattningen av den, samt en miljöersättning för den miljö- 
och samhällsnytta som produktionen bidrar till.”   
 
Det finns också flera forskningsrapporter som visar på att ekologiska gårdar 
har 30 procent högre biologisk mångfald, och upp till 50 procent för de 
viktiga pollinatörerna.9  

 
Även globalt ger ekojordbruket viktiga miljöfördelar. Det visar världens hittills 
största tvärvetenskapliga utvärdering av det globala jordbruket, beställd av FN 
och Världsbanken.  
 
6. Lösningen för jordbruket är konstgödsel (mineralgödselmedel)  
 
Falskt. För att ta det från början: växter behöver näring för att växa och frodas. 
Ett viktigt näringsämne är kväve. Trots att kväve är ett av de vanligaste 
kemiska ämnena på jordklotet, så finns det mycket lite kväve tillgängligt i 
marken som växterna kan ta till sig. I början av 1900-talet lyckades människan 
skapa växttillgängligt kväve på ett industriellt sätt, genom att fixera kvävgas 
från luften med hjälp av fossilenergi. Konstgödsel var uppfunnet. Det verkade 
smart till en början, men idag skapar människan mer “reaktivt” kväve än vad 
naturen gör. Det har rubbat hela det globala kvävekretsloppet och är 
grundorsaken till övergödningen av haven, och även en av de tunga faktorerna 
bakom klimatpåverkan, försurningen och ozonhålen. Minskning av 
konstgödsel är alltså en nyckel till att lösa flera stora miljöproblem.   
 
Enligt forskning måste jordbrukets tillförsel av kväve minska med hela 59 
procent på global nivå. Annars riskeras planetens hälsa. Dessutom innebär 
konstgödselanvändningen dyra pengar för oss skattebetalare. I Europa kostar 
samhällskadorna från kvävegödslingen mellan 20 och 150 miljarder euro. 
Denna samhällskostnad är högre än vad lantbrukarna tjänar på 
kvävegödslingen i form av ökad skörd.10   
 
I den ekologiska produktionen är konstgödsel förbjudet. Istället krävs noggrann 
planering, där grödor varieras och baljväxter är viktiga för att tillföra näring till 
marken. Varken ekologiskt eller oekologiskt jordbruk har löst problemen med 
näring, men att inte använda konstgödning är ett steg på vägen. I framtiden 
måste jordbruket hushålla ännu mer med växtnäringen och undvika 
nytillförsel av kväve.  Idag importeras allt konstgödsel som används i Sverige. 
 

 
9 Ekologisk odling gynnar biologisk mångfald 2014, SLU.se/ Epok centrum för biologisk mångfald 
10 Summary for policymakers, Mark A Sutton and Hans van Grinsven 
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7. Ekojordbruket minskar inte övergödningen av våra vatten 
 
Falskt. På Sveriges Lantbruksuniversitet är man tydlig: risken för läckage av 
kväve beror inte på vilken typ av gödsel man använder utan på den totala 
mängden samt gödslingstidpunkt. Den ekologiska produktionen har en lägre 
nivå av näringsämnen i marken, vilket ger lägre risk för de övergödande 
ämnena ska läcka till våra vatten. Slutsatsen blir därför att ekologisk 
produktion sannolikt minskar risken för övergödningen av hav och sjöar.11   
 

8. Ekologisk odling ger hälften så mycket mat 
 
Falskt. Enligt en studie i tidskriften Agricultural Systems från 2012 ger en 
ekologisk odling i höginkomstländer i snitt 80 procent av den skörd som 
oekologiska odlingar ger. Däremot ser det annorlunda ut i andra delar av 
världen.12 I de områden där behovet av mat är stort är det vanligt att 
skördarna ofta ökar med ekologiska metoder. Miljontals småbrukare i Afrika, 
Asien och Latinamerika har övergett kemikaliejordbruket och börjat satsa på 
ekologiskt. De lyckas odla ekologiskt i kruttorr mark, med hjälp av 
kompostering och snillrika bevattningssystem. Det ger ofta lika stora eller 
större skördar, bättre betalt och lägre utgifter. 
 
9. Ekologisk odling bidrar till svält 
  
Falskt. Teoretiskt skulle den mat som produceras idag kunna räcka till alla. 
Idag lider över 690 miljoner (FAO och WFP) människor av hunger. Men orsaken 
är inte brist på mat - på global nivå handlar problemen snarare om fattigdom, 
handelspolitik, infrastruktur, jämställdhet och demokrati.  
 
Just denna fråga har 400 experter och forskare studerat på uppdrag av FN och 
Världsbanken. Deras slutsats är tydlig. Det handlar inte om att fortsätta i 
jordbrukets gamla hjulspår. Lösningen är att hitta nya produktionsformer som 
tar sin utgångspunkt i ekologiskt hållbara metoder. Det är odlingsmetoder som 
utgår från platsens förutsättningar och inte förutsätter användning av kemiska 
bekämpningsmedel eller konstgödning. Det är bland annat utifrån denna 

 
11 Sammanfattning – förluster av växtnäring och biologisk mångfald, 2022-04-21, SLU.se/Epok 
centrum för biologisk mångfald 
12 Skördeskillnad mellan konventionell och ekologisk odling 2012-05-24, SLU.se/Epok centrum för 
biologisk mångfald 
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internationellt erkända och brett förankrade forskning som 
Naturskyddsföreningen driver frågan om ekologiskt i Sverige.13  
 
Globalt kan skördarna öka genom att förbättra odlingsjorden. Världens 
småbrukare försörjer redan runt halva världens befolkning. FN:s hungerexpert, 
Olivier De Schutter, menar att deras skördar kan dubbleras på tio år med 
ekologiskt hållbara metoder.14    
 
Dessutom används hela 60 procent av jordbruksmarken i världen för att föda 
upp djur. Delar av den marken skulle kunna användas till odling av mat som 
människan kan äta, vilket skulle ge betydligt mer mat på samma yta. 
 Samtidigt slängs 30 procent av all mat som produceras. Vi skulle alltså 
behöva använda bättre odlingsmetoder, minska konsumtionen av 
animalieprodukter från djur som är uppfödda på spannmål och ta tillvara på 
maten på ett mycket mer effektivt sätt.  
 
 

  

 
13 Jordbruket vid ett vägskäl 2017, Naturskyddsföreningen 
14 Livestocks on grazing lands, FAO 
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Dagens storskaliga jordbruk – 
frikopplat från lokala kretslopp och 
ekosystem  
 

 
 
Konstgödsel 
 
Det var på 1930- och 40-talet, när fossil energi i form av olja började användas i 
stor skala, som produktionen av konstgödsel kom i gång på allvar. Plötsligt var 
det möjligt att odla spannmål och andra grödor utan att ha djur.  
Att näringen varken behövde komma från djur eller kvävefixerande växter på 
gården gav bönderna större flexibilitet. Från och med andra världskrigets slut 
blev det allt vanligare att jordbruken på vissa platser specialiserade sig på 
växtodling, och då på en eller några få grödor istället för som tidigare, lite av 
varje. Medan man på andra håll valde att livnära sig på djuruppfödning, gärna 
en och samma djursort för smidighetens skull. När fossildrivna maskiner snart 
hade ersatt djuren som arbetskraft på fälten såg framtiden verkligen ljus ut. 
Jordbruket har blivit mycket mer effektivt vilket resulterat i färre gårdar, större 
djurbesättningar, högre skördar och i slutändan billigare mat. Allt det här 
verkade smart till en början, men det naturliga kretsloppet på gårdarna var nu 
brutet och balansen mellan djur och växter satt ur spel. I ena änden av landet 
fanns ett rejält överskott av näring i form av gödsel på djurgårdarna, medan 
man i andra delar behövde importera industriellt framtagen konstgödsel för att 
jordarna inte skulle utarmas efter varje skörd.  
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Idag står produktionen och användandet av konstgödsel för mer än en femtedel 
av jordbrukets samtliga växthusgasutsläpp. Det tillförs mer näring i form av 
kväve till ekosystemet än någonsin tidigare, mycket mer än vad växterna ens 
kan ta upp. Det har rubbat hela det globala kvävekretsloppet och är en av 
grundorsakerna till övergödningen av hav, sjöar och vattendrag, en tung orsak 
till klimatpåverkan, försurning. Vid användningen av konstgödsel frigörs alltså 
växthusgaser, framför allt lustgas. Och tillverkningen är en enormt 
energikrävande process som förbrukar massvis av fossil energi. Att använda 
betydligt mindre konstgödsel än vi gör idag, är alltså en viktig nyckel till 
lösningen av flera stora problem.  
 
Kemiska bekämpningsmedel 
 
En annan sak som ingav hopp för jordbrukarna när de gjorde entré, var de 
kemiska bekämpningsmedlen. Det var runt mitten av 1900-talet de började 
användas i riktigt stor skala, i syfte att hålla skadedjur borta så att skördarna 
kunde bli större. Med tanke på de många årtusenden som vi ägnat oss åt odling 
och strävat efter ökade skördar, är det lite konstigt att det är det 
kemikaliedrivna jordbruket som brukar kallas för det konventionella, för det 
har ju faktiskt bara bedrivits i drygt 70 år. 
 
Och på de 70 åren har vi lärt oss en hel del. Bland annat att 
bekämpningsmedlen inte enbart påverkar de ogräs eller skadeinsekter man 
vill åt, utan även livsviktiga nyttoinsekter, som pollinatörer och 
markorganismer. Med mer kunskap har flera ämnen i efterhand förbjudits. 
Medlen stannar inte heller bara på området de behandlar utan sprids i värsta 
fall till vattendrag, sjöar och grundvatten – och via regnvattnet – och kan i och 
med det skada såväl växter som djur, och utgöra ett hot mot dricksvattnet. De 
lämnar också spår efter sig i råvarorna som produceras – grönsaker, spannmål, 
kött, mejeriprodukter – och hamnar till sist i oss som äter maten. Det bedöms 
vara i låga halter, men kan ändå innebära en risk för oss. Idag har vi nämligen 
bara kunskap om hur dessa medel verkar när vi får i oss dem ett och ett. Vad 
som händer i våra kroppar när de utsätts för låga halter av flera olika kemiska 
ämnen samtidigt och under lång tid, så kallade kombinationseffekter, är 
fortfarande oklart. De som arbetar inom ett kemikaliedrivet jordbruk och 
exponeras för de här medlen varje dag är förstås än mer i riskzonen för att bli 
sjuka, speciellt de som arbetar i låginkomstländer där hanteringen är mindre 
kontrollerad. 
 



 26 

 
 
Specialisering 
 
En sammantagen effekt av mekanisering, konstgödsel och bekämpningsmedel 
var att jordbruket frikopplades från lokala kretslopp och ekosystem. På samma 
sätt började matproduktionen gradvis lösgöras från lokala ekonomier för att 
istället dikteras av allt bredare marknadskrafter, först nationellt och 
sedan internationellt. Idag är merparten av svensk livsmedelproduktion 
orienterad mot den globala marknaden. Dagens svenska jordbruk har gått mot 
en ökad grad av specialisering. Vissa regioner odlar endast spannmål medan 
andra fokuserar på djurhållning och köper in foder. Uppdelningen försvårar 
kretsloppet mellan djurens gödsel och näringsbehovet vid odlingen. För många 
djur i en region i relation till mark att sprida gödseln på, ökar risken för 
växtnäringsläckage, vilket övergöder omgivande vatten. Specialiseringen och 
den ökade effektiviteten har förändrat landskapet. Ängarna och hagarna har 
växt igen eller odlats upp, diken lagts igen, bäckar rätats ut och stenar plockats 
bort. Variationen i landskapet har minskat och i samma takt försvinner 
livsmiljöer för växter och djur. Förändringen är inte unik för Sverige utan följer 
samma mönster världen över.  
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Ekologisk odling – en modern 
traditionalist  
 
Parallellt med den här utvecklingen fanns det lantbrukare som fortsatte 
att eftersträva lokala kretslopp i sitt jordbruk, utan användning av kemiska 
bekämpningsmedel och konstgödsel. I början på 1980-talet introducerades flera 
olika konsumentmärkningar för dessa produkter. 1985 bildades 
Kontrollföreningen för Alternativ Odling, som förkortades till Krav. Allt fler 
lantbrukare och konsumenter fick upp ögonen för matens påverkan på miljön 
och jordbrukets roll i det bredare hållbarhetsarbetet. 1999 beslutade EU om 
gemensamma regler för ekologisk produktion och produkterna märktes med 
EU-lövet. 2019 utgjorde ekologisk produktion ca 20 procent av den totala 
arealen jordbruksmark i Sverige och av den totala försäljningen av livsmedel 
var ca 9 procent ekologisk.  
 
Några ekologiska metoder 
 
Många konventionella bönder använder kemiska bekämpningsmedel för att bli 
av med skadegörare och ogräs. En ekologisk bonde måste använda andra 
metoder. En viktig sådan är att variera växtföljden. Det betyder att samma 
gröda inte odlas på samma åker år efter år. Fördelen med att byta är att de 
skadegörare som angriper till exempel morötter inte lever kvar i jorden och blir 
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fler och fler. Dessutom suger olika grödor i sig olika sorters näring ur jorden, så 
genom att byta gröda behövs inte lika mycket gödsel. I stället för konstgödsel 
använder ekologiska lantbrukare gödsel från djur. Många odlar också 
baljväxter, vars rotknölar innehåller bakterier som fångar in kväve från luften. 
 

 
 

Djuren göder åkern 
 
I ekologiskt jordbruk måste växtodling och djurhållning vara i balans med 
varandra. Det innebär att djuren till största delen äter foder från gårdens åkrar 
och sedan ger tillbaka näring till samma åkrar i form av gödsel. Om foder köps 
in från andra gårdar måste det också vara ekologiskt producerat. Stallgödsel 
från andra ekologiska gårdar får användas och i vissa fall även stallgödsel 
oekologiska gårdar eller specialgödselmedel. 
 
Ekologisk odling går naturens väg 
 
På 1970-talet började intresset för ekologisk odling vakna i Sverige, eller 
alternativ odling som den – i motsats till konventionell odling – först kallades. 
I ekologisk växtodling förekommer varken konstgödsel eller kemiska 
bekämpningsmedel. Man använder sig av stallgödsel, kvävefixerande grödor, 
varierade växtföljder och biologiska bekämpningsmedel istället. Det finns en 
lång rad smarta lösningar som ekobonden tar till för att hantera skadedjur, 
svamp och ogräs. En del släpper loss skalbaggar som äter upp skadedjuren, 
andra kör med falska parningsdofter som förvirrar inkräktarna. Men framför 
allt väljer ekobönderna tåligare växtsorter som de odlar på olika platser från år 
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till år. Genom att med jämna mellanrum byta plats på sorter med olika 
egenskaper, utarmas inte jorden och risken för skadedjur och sjukdomar 
minskar. Det är just det som begreppet varierad växtföljd innebär. 
 
Den ekologiska gården är rikare på liv. Tack vare att man skippar kemiska 
bekämpningsmedel, odlar flera olika grödor på fälten och oftare även har 
betande djur, kan den biologiska mångfalden bli hela 30 % större15 än på en 
konventionellt driven gård. Faktiskt är det så fiffigt att fler insekter, fåglar och 
markorganismer också hjälper grödorna genom ökad pollinering och förbättrar 
växternas näringsupptag.  
 
Kanske har du hört att alla typer av jordbruk påverkar klimatet och det 
stämmer. Så fort jorden brukas och plöjs, frigörs koldioxid och en del andra 
växthusgaser. När man återplanterar kommer nya växter som drar till sig 
koldioxiden igen. Det är ett balanssystem som när allt fungerar går plus minus 
noll. Ekologisk produktion förändrar inte jordbrukets stora källor till utsläpp av 
klimatgaser, men en stor fördel är att man skippat klimatbovarna konstgödsel 
och kemiska bekämpningsmedel. En annan fördel är att den ökade biologiska 
mångfalden bidrar till att göra naturen mer motståndskraftig vid 
klimatförändringar. Forskning har också visat att ekologisk odling ökar 
mängden förmultnade växtdelar i jorden. Och det är bra eftersom det gör jorden 
bördigare och samtidigt binder kolet i marken. Mätt per hektar har ekologiskt i 
snitt lägre klimatpåverkan än ekologisk produktion, medan skillnaden är 
mindre om man jämför per kg gröda. 
 
 
Utmaningar med ekologisk produktion 
 
Dagens ekologiska produktion är inte perfekt. Det finns utmaningar som 
behöver lösas med bland annat näringsförsörjning. Generellt sett är skördarna 
vid ekologisk produktion i Sverige lägre och ofta krävs det mer arbetskraft för 
att kunna driva en ekologisk gård. Det gör också att den ekologiska maten blir 
dyrare. Med vissa förändringar, som mindre kött i kosten och minskat 
matsvinn, kan ekologiskt försörja världen. På vissa platser i världen ökar 
dessutom skördarna med ekologiska metoder. En gemensam utmaning som 
både konventionellt och ekologiskt jordbruk står inför är att använda mindre 
fossila bränslen. 

 
 

15 Ekologisk odling gynnar biologisk mångfald, Tuck et al 2014 
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Mer om blommor och bin 
 
Därför klarar vi oss inte utan biologisk mångfald  
 
Den biologiska mångfalden ger oss flera ekosystemtjänster vi inte klarar oss 
utan. Det handlar bland annat om produktion av mat, ren luft, kolinlagring, 
matjordsbildning, och pollinering. Dessutom utnyttjar vi idag bara en bråkdel 
av alla jordens arter för mat, råvaror eller medicin. Rimligen finns tusentals 
arter som vi skulle kunna ha direkt nytta av, men vars betydelse eller existens 
vi ännu inte känner till.  
En hög artrikedom har dessutom visat sig göra ekosystemen mindre sårbara 
vilket ökar deras förmåga att klara av plötsliga förändringar i miljön. Det är en 
viktig faktor för att vi i framtiden ska klara av klimatförändringar med 
extremare väder.  
 
 

 
 
Betande djur ger rik natur 
 
Betande djur i hagmarker gör landskapet rikt på värdefulla växter, insekter och 
fåglar. En betad hage kan innehålla så många som 40 olika arter per 
kvadratmeter. Det är värdefullt i sig, men bidrar även till att göra naturen mer 
robust för att vi i framtiden ska klara av klimatförändringar.  
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Betande djur i naturbetesmarker är helt avgörande för att hålla stora delar av 
vårt landskap öppet.  Många växter, insekter, fjärilar, vilda bin och 
fåglar är beroende av naturbetesmarkerna och lever där i ett samspel med 
varandra.   
Naturbetesmarker är dåligt lämpade för annan livsmedelsproduktion än 
bete. Alternativet till betande djur är därför ofta att marken lämnas att växa 
igen. Om Sverige ska nå miljömålet om ett rikt odlingslandskap finns ett behov 
av att öka betandet på obrukade betesmarker. Det betyder inte att vi behöver 
fler betesdjur, utan att de djur vi har ska beta i större utsträckning, och på rätt 
ställe. Eftersom vi importerar mycket kött och långt ifrån alla betesdjur betar 
på naturbetesmarker, betyder det att merparten av köttet som konsumeras inte 
alls bidrar till miljömålet.  
 
Så gör betande djur skillnad  
 
På en betad mark tar ingen växt överhanden eftersom de ofta är näringsfattiga 
och ständigt betas ner och många arter kan därför samsas på en liten yta. De 
betande djuren sprider runt frön och trampar upp bar jord där nya frön kan gro. 
Dessa växter är anpassade för naturbetesmarker och slåtterängar, men blir lätt 
utkonkurrerade i andra miljöer. Markerna ger också foder till djuren utan vare 
sig jordbearbetning, sådd eller gödsling, och fodret skördas direkt av betande 
djur utan användning av dieselslukande maskiner. Djuren kan dessutom beta 
på steniga och otillgängliga platser där varken lien eller gräsklipparen 
kommer åt. Och deras dynga är föda för många insekter.  
Både ekologiska och konventionella djur betar naturbetesmarker. Inom den 
ekologiska produktionen finns dock regler att fler djur ska beta och under 
längre period varje år, vilket ger större förutsättningar för mer bete. 
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Arter beroende av öppna landskap  
 
Många växter, insekter, fjärilar, vilda bin och fåglar är beroende av öppna 
landskap och lever i ett samspel med varandra. I Sverige är, enligt 
Artdatabanken 2020, 4 746 svenska arter rödlistade, vilket motsvarar nästan 22 
procent av de bedömda arterna. I Sverige är igenvuxna landskap och 
avverkning av värdefull skog de största hoten mot dessa arter. Bland kärlväxter 
så som blomväxter, gräs, buskar och träd sker den mest negativa utvecklingen 
hos arter knutna till naturbetesmarker det gäller även vissa arter av fjärilar och 
skalbaggar.  
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Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöor-
ganisation 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 ar-
betsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och 
Sveriges Natur vår medlemstidning.
Välkommen att bli medlem, engagera dig eller 
skänk en gåva. Tillsammans har vi kraft att förändra.

Vi är många som vill handla hållbar mat idag. Men det är också så att fler 
miljöfrågor ibland ställs emot varandra. Det kan göra det svårare att veta 
vad man ska välja. Naturskyddsföreningens samlade bedömning är att 
ekologiskt fortsatt är det mest hållbara valet om man vill hantera så 
många frågor som möjligt samtidigt. Det gör det lätt att välja rätt! Poängen 
med att handla ekologiskt är inte en, utan många. Vad vi lägger i varukor-
gen skickar viktiga signaler om i vilken riktning vi vill att matproduktio-
nen ska utvecklas.
 
Naturskyddsföreningen har varit en viktig drivkraft bakom den ökade 
försäljningen av ekologiska livsmedel som pågått i Sverige sedan 2004. 
Inte minst genom Miljövänliga Veckans återkommande fokus på ekolo-
gisk mat. Men nu backar ekoförsäljningen i Sverige för första gången på 
20 år. Under de kommande årens Miljövänliga Veckor vill vi tillsammans 
slå ett slag för ekologisk mat och vilket bra val det är, #byttilleko.  




