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”Konventionell odling är bra 
för klimatet, för det är 

rationellt och effektivt”

”Ekologisk odling är bra för 
klimatet, för det sker i 

samklang med naturen”

SVAR: Båda dagens ekologiska eller konventionella jordbruk har stor 
klimatpåverkan.

Klimatpåverkan från livsmedel är 
• mycket olika stor mellan olika livsmedel
• behäftad med stora variationer och osäkerheter
• sammantaget ganska lika mellan ekologiska och

konventionella produkter



Utsläpp av växthusgaser från jordbruket
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Klimatfördel ekologiskt vad gäller klimat:
• Mindre mängd gödsel och ingen konstgödsel

• Lokala fodermedel

• Mer vallodling

• Krav på förnybar el, sparsam körning m.m. i regelverket

Klimatfördel konventionellt vad gäller klimat:
• Högre skördar

• Lägre markanvändning



Inte helt lätt att jämföra klimatpåverkan från olika 
odlingssystem



Klimatpåverkan per kg livsmedel

Källa: ekofakta.se med data från Clark and Tillman (2017) Comparative analysis of environmental impacts of agricultural production systems, agricultural input efficiency, and food choice



Inte helt lätt att jämföra klimatpåverkan från olika 
odlingssystem



Avgörande vad som händer med marken som 
”blir över”?

Källa: https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/nyheter/Sidor/Ekologisk-mat-samre-for-klimatet.aspx

https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/nyheter/Sidor/Ekologisk-mat-samre-for-klimatet.aspx


Inte bara klimat – livsmedelsförsörjningen påverkar 
på många sätt

Source: Moberg et al (2020) Benchmarking the Swedish Diet Relative to Global and National Environmental Targets—Identification of Indicator Limitations and Data Gaps. 

Andra hållbarhetsaspekter att beakta: 

• Andra miljöfrågor

• Antibiotikaanvändning

• Djurvälfärd

• Markbördighet

• Arbetsmiljöfrågor

• Vackra landskap

• Kulturella värden

• En rad andra socioekonomiska 
aspekter



Jämförelse eko – konv fler aspekter än klimat

Källa: Reganold and Wachter (2016) Organic agriculture in the twenty-first century. Nature Plants



Gäller att väga många olika aspekter



Behöver hitta en ”lagom” nivå på jordbruket

Källa: IPCC (2019) Climate change and land use.  



Tre huvudsakliga sätt att minska på
utsläppen från livsmedelssystemet

• Produktionsförbättringar
• Ökad effektivitet
• Tekniska lösningar
• Bästa möjliga management

• Förändrad konsumtion

• Minskat svinn och minskade förluster

Hur långt kommer vi 
med olika åtgärder?



Djurens roll i agroekologiska system

Image: van Zanten H et al (2018) Defining a land boundary for livestock production. Global Change Biology, 24(9):4185-4194



Kött och mjölk från restprodukter och bete – ger det 
en hållbar kost?

Foto: Adam Arnesson.



Tänk dig följande system:
• Betesmarkerna används för kött- och mjölkproduktion
• Grisar och fågel föds upp på restprodukter
• Åkermarken ska användas för i första hand mat, men även  

vinterfoder till betesdjur och foder för att kunna utnyttja 
restprodukterna behövs

• Kosten ska vara näringsriktig (enligt NNR)
• Kosten får inte ta mer än 0,21 hektar åkermark per person i 

anspråk vilket innebär att vi ska producera mat åt 13,5 miljoner 
människor från svensk mark

• Allt utom kaffe, te, tropiska frukter och nötter produceras i Sverige
• Förnybar energi (biogas) till jordbruket produceras från gödsel, 

matavfall och vall

Källa: Röös et al. 2016. Limiting livestock production to pasture and by-products in a search for sustainable diets. Food Policy 58:1-13. 



Restprodukter som går till foder
• Kli och bagerirester
• Vassle
• Rapskaka
• Betfiber
• Potatis och rotfrukter
• Drav
• Baljväxtrester

Källa: Röös et al. 2016. Limiting livestock production to pasture and by-products in a search for sustainable diets. Food Policy 58:1-13. 



Hagmarkerna utnyttjas till extensiv mjölkproduktion

• Mjölkkor, stutar och kvigor betar på 
naturbeten

• Nötkreaturen äter (nästan) bara 
gräs

• Det mesta av restprodukterna går 
till grisar

Källa: Röös et al. 2016. Limiting livestock production to pasture and by-products in a search for sustainable diets. Food Policy 58:1-13. 



Kosten under en vecka skulle då ut så här:

Källa: Röös et al. 2016. Limiting livestock production to pasture and by-products in a search for sustainable diets. Food Policy 58:1-13. 



Bioenergi från vall, gödsel och matrester ger ett 
fossilfritt jordbruk

”Sparad” mark, 
gödsel och matrester



Hur stor blir då klimatpåverkan?

Källa: Röös et al. 2015. Evaluating the sustainability of diets–combining environmental and nutritional aspects. Environmental Science & Policy 47:157-166 

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

SNÖ Riksmaten LCHF Djur på rester

kg
 C

O
2e

 p
er

 k
os

to
ch

 å
r

Vegetabilier Mejeri och ägg Kött och fisk

Utsläpp Inlagring

Klimatgränsen i EAT-
Lancet fördelad lika över 
jordens befolkning 2050 

(10 miljarder)



Sammanfattningsvis:
• Allt jordbruk delar vissa hållbarhetsutmaningar

– Utsläpp av växthusgaser
– Näringsläckage
– Påverkan på biologisk mångfald
– Användning av fossil energi
– Djurvälfärd

• Konventionellt jordbruk behöver (generellt) minska beroendet av 
bekämpningsmedel, säkerställa bra växtföljder, vidta åtgärder för 
ökad biologisk mångfald

• Ekologisk jordbruk behöver producera mer vegetabilier, se till att 
inte ”konventionaliseras”, öka produktionen, hitta sätt att inte låta 
EUs regelverk hämma innovation och utveckling



Tack!

Elin Röös
elin.roos@slu.se
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