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Sammanfattning av studien 

Hur ska EU agera med anledning av de höjda kraven på våra livsmedels- och 

jordbrukssystem i samband med befolkningsökningen i världen, förändrad kosthållning och 

konkurrens om jordbruksmarken? Denna rapport ger ett perspektiv på hur EU skulle kunna 

bidra till att möta dessa utmaningar de kommande årtiondena och belyser några av de 

alternativ som är särskilt värda att uppmärksamma. Rapporten är inriktad på alternativ för 

att öka jordbrukets produktivitet, samtidigt som man anpassar det till klimatförändringens 

effekter och minskar utsläppen från jordbruket, åtgärder för att bryta den fortsatt minskade 

biologiska mångfalden på åkermarkerna, minskning av livsmedelssvinnet, sätt att uppnå en 

mer resurseffektiv livsmedelssektor samt alternativ för att använda avfall och skörderester 

för att tillgodose behoven av biomaterial och bioenergi på ett hållbart sätt. Den är en 

sammanfattning av analyser och resultat från fem uppdragsstudier som belyser nuläget och 

en del av den viktigaste utvecklingen i tidsperspektivet fram till 2050. EU har utarbetat en 

tydlig miljö- och jordbrukspolitik, och nyligen genomfördes en reform av den gemensamma 

jordbrukspolitiken med större tonvikt på både miljö och innovation, vilket ger 

medlemsstaterna möjlighet att inleda en förändring i den riktningen. Samtidigt står man 

inför stora utmaningar när det gäller att öka produktiviteten på lämpligt sätt och samtidigt 

minska den negativa inverkan på europeiska jordbruks- och naturresurser och på den 

biologiska mångfalden. Det blir viktigt att producera mer med mindre resurser i Europa och 

att minska svinnet. 
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1. INLEDNING  

Enligt FN:s prognoser väntas världens befolkning uppgå till tio miljarder någon gång mellan 2050 och 

2100. På vilket sätt skulle EU kunna bidra till att möta den fortsatta utmaningen att få livsmedlen att 

räcka för en mycket större världsbefolkning de kommande årtiondena? Hur skapar man ett hållbarare 

jordbruk parallellt med en hållbarare livsmedelsförsörjningskedja? Målen är inte bara utrotning av 

den varaktiga svälten i världen och mat åt en större befolkning, utan även en bättre och näringsrikare 

kost i stora delar av världen. I denna globala strävan är det viktigt att skapa hållbara jordbrukssystem 

som kan existera inom de miljömässiga gränser som blir alltmer uppenbara. De nuvarande 

jordbruksmetoderna är en stor källa till föroreningar, minskad biologisk mångfald och 

markförstöring i stora delar av världen. 

Det finns vitt skilda uppfattningar om framtidens globala livsmedelssystem. Vissa handlar främst om 

att utöka de befintliga systemen för livsmedelsförsörjning och marknaderna i samband med detta. 

Andra är mer visionära med sådana alternativ som väsentligt förändrade kostvanor, ökade satsningar 

på högteknologiskt jordbruk, återgång till mer traditionella jordbrukssystem samt införande av nya 

handelsmönster. Att fortsätta som nu, om än med omfattande åtgärder för att öka jordbrukets 

produktivitet, framstår som otillräckligt om vi ska nå de många och ibland motstridiga mål som vi 

har framför oss. 

I denna rapport behandlas bara en del av ett mycket omfattande område. Den tar upp hur EU skulle 

kunna bidra till att möta dessa utmaningar de kommande årtiondena och belyser några av de 

alternativ som är särskilt värda att uppmärksamma. EU har många resurser att använda, bland annat 

ett produktivt jordbruks- och livsmedelssystem, relativt tålig mark, en blandning av högintensivt och 

lågintensivt jordbruk, välutvecklade infrastruktur- och stödtjänster i de flesta länder samt gott om 

forskningsinstitut. Det råder dock skilda meningar om vad som bör prioriteras. I den senaste debatten 

om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) gick åsikterna vitt isär. Å ena sidan 

förespråkades en omedelbar ökning av produktionen i Europa, och å andra sidan efterlystes större 

tonvikt på hållbarhet och miljöanpassning.  

Mot denna bakgrund gav Europaparlamentets Stoa-panel i uppdrag att genomföra fem studier om 

viktiga aspekter av förhållandet mellan livsmedel och relaterad bioenergi i ett europeiskt perspektiv. 

Studierna ger en bredare analys av vilka produktionsalternativ som är sannolika i framtiden. Detta 

framtidsperspektiv gör det sedan möjligt att särskilt inrikta sig på vissa brådskande aktuella frågor, 

till exempel hur man ska stoppa minskningen av åkermarkernas biologiska mångfald och få den att 

öka, på vilka sätt man kan minska livsmedelssvinnet väsentligt och vilka alternativ som finns för att 

på ett hållbart sätt tillgodose behovet av biomaterial och bioenergi med hjälp av avfall och 

skörderester. Denna rapport är ett sammandrag av analyser och resultat från de fem studierna och 

belyser nuläget och en del av den viktigaste utvecklingen i tidsperspektivet fram till 2050. 

Rapportens två delar utgörs av ett kort övergripande sammandrag följt av en utförligare 

sammanfattning med hänvisningar till respektive rapport.  
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2. FRAMTIDENS LIVSMEDEL OCH JORDBRUK I EUROPA 

Det är osäkert exakt hur mycket livsmedelsproduktionen behöver öka i framtiden för att ge nyttig 

kost som räcker till en större och mer välmående världsbefolkning. Det beror delvis på befolkningens 

storlek, om ökningen planar ut vid omkring tio miljarder och i så fall när det sker. Hur mycket mat 

som behövs styrs även av hur väl man lyckas med att utrota utbredd fattigdom och 

fattigdomsrelaterad undernäring, vilka välståndsnivåer som råder i framtiden (vilket påverkar 

mängden kött och mejeriprodukter som konsumeras), hur kostpreferenserna förändras samt vilka 

åtgärder som vidtas avseende biobränslen, bioenergi och andra faktorer. FN:s livsmedels- och 

jordbruksorganisation betonar i sina senaste prognoser att mycket är osäkert men att 

livsmedelsproduktionen kan behöva öka med 60 procent till 2050. 

Ökad produktion behövs, men det är bara en del av ekvationen. För närvarande finns det 

sammantaget på global nivå ungefär så mycket mat så att det skulle räcka till alla. Ändå är det upp 

till en miljard människor som lider av kronisk undernäring. Ytterligare ungefär en miljard är 

drabbade av ”dold svält”, vilket innebär brist på vitaminer och mineraler. Fattigdom är den främsta 

orsaken till brist på tillgång till mat. För att få bukt med fattigdomen och bristen på tillgång till såväl 

mat som hälso- och sjukvård krävs åtgärder för utveckling, inkomstfördelning, kvinnors egenmakt, 

en lämplig handels- och biståndspolitik samt många andra faktorer. Ökad livsmedelsproduktion i 

Europa är för närvarande ingen lösning på dessa problem.  

Tvärtom kan investeringar som förbättrar den lokala jordbruksproduktionen vara ett effektivt sätt att 

minska svält och undernäring i många utvecklingsländer, eftersom de flesta extremt fattiga till stor 

del försörjer sig på jordbruk och jordbruksrelaterad verksamhet. Att investera i småskaligt jordbruk 

är därför ofta ett viktigt sätt att förbättra livsmedelstryggheten i fattigare länder med stor 

landsbygdsbefolkning. Investeringar i livsmedelsproduktion där det behövs och där det har betydelse 

för att genom en bredare insats minska fattigdomen och stödja utvecklingen är avgörande för allt 

seriöst arbete för att bekämpa undernäring och ge mat åt en växande värld. I framtiden kommer det 

att behövas en gemensam insats i Europa för att den europeiska jordbruksavkastningen ska öka och 

ge tillräckligt med livsmedel. Men det viktigaste just nu är att öka jordbruksproduktionen på andra 

platser, särskilt i Afrika och i delar av Asien, och inte i första hand inom EU, där behovet och likaså 

befolkningsstorleken väntas ligga kvar på en relativt stabil nivå.  

Det betyder dock inte att EU saknar betydelse för det globala livsmedelssystemets framtid. Tvärtom 

har EU flera mycket viktiga funktioner, som utgör denna rapports huvudteman. Det handlar om att 

göra ett antal grundläggande förberedelser inför nya utmaningar, inte om att på kort tid dramatiskt 

öka livsmedelsproduktionen i Europa. I detta ingår också att bidra väsentligt till insatserna i andra 

delar av världen. EU:s nya roll kan beskrivas på olika sätt men sammanfattas här i sex övergripande 

punkter.  

1. EU:s egna produktionsresurser måste bevaras, så att jordbruket förblir tåligt och har kapacitet att 

bidra mer eller på andra sätt till de framtida behoven, allteftersom de uppstår. Om man kan bevara 

eller i vissa fall återställa EU:s främsta resurser i form av jordbruksareal, välförvaltad mark, tillgång 

till rent vatten, välunderhållen infrastruktur, högkompetent arbetskraft, avancerade leverantörsled 

och forskningskapacitet, utgör detta i sig ett väsentligt bidrag till den globala livsmedelstryggheten. 

Om jordbrukskapaciteten minskar i denna breda bemärkelse, innebär det avsevärda kostnader att 

återställa den i det skick som krävs för en framtida och eventuellt större roll i den globala 

livsmedelsekvationen. Att bevara och förbättra det europeiska jordbrukets hållbarhet är emellertid 

ingen liten utmaning. Det krävs bestämda åtgärder för att få bukt med omfattande markförstöring, 

överexploatering av vattentillgångar för bevattning och en rad andra problem och likaså åtgärder för 

att kontrollera i vilken omfattning stadsbebyggelse tar jordbruksareal i anspråk. Marken är särskilt 

viktig. Se ruta 1. 



Tekniska alternativ för att ge mat åt tio miljarder människor  

– alternativ för hållbara livsmedel och ett hållbart jordbruk i EU 

3 

Ruta 1 – Förstöringen av åkermark i EU 

Livsmedelstryggheten är beroende av markens funktioner (när det gäller t.ex. markstruktur, 

vattenhållning, biologisk mångfald och livsmedelsproduktion). Markanvändning och vissa 

jordbruksmetoder har lett till ökad markförstöring och försämrade markfunktioner i Europa. 

Förstöringen är påtagligast i åkermarken och visar sig genom bl.a. minskat organiskt material i 

marken, markerosion på grund av vatten och vind, saltanrikning och försurning. Det finns flera 

jordbruksmetoder som kan inverka negativt på markens funktioner. Exempelvis kan utvecklingen 

mot att använda större skördemaskiner leda till kompaktering. Klimatförändringarna kan få 

ytterligare negativa effekter på marken genom högre temperaturer (snabbare evapotranspiration), 

ojämna nederbördsmönster och ökad torka. Detta skulle kunna skada markens 

vattenhållningssystem och bidra till markförstöring genom markerosion och ökenspridning. 

Minskningen av organiskt kolinnehåll i marken (SOC) är särskilt oroväckande i medelhavsregionen, 

där nedbrytningen kan påskyndas av höga temperaturer och torka. Man måste i varje enskilt 

jordbruk undersöka förhållandet mellan människoorsakade och icke människoorsakade faktorer i 

markförstöringen för att se vilka möjligheter som finns att förbättra markförvaltningen.  

Vissa av problemen i samband med att öka hållbarheten tas upp i de fem Stoa-studierna och senare i 

denna sammanfattning.    

2. Resurseffektiviteten måste öka i EU-jordbruket, så att man så småningom kan producera mer med 

mindre resurser, t.ex. vatten, jordbrukskemikalier och gödselmedel. Detta kommer att bidra till både 

produktivitet och hållbarhet i Europa samt till att öka jordbrukets livskraft och minska EU:s globala 

miljöavtryck. Forskning och utveckling bör inriktas ännu tydligare mot dessa mål.  

3. Man måste främja innovation och spridning av bästa praxis likväl som traditionell forskning och 

utveckling. Detta borde öka produktiviteten och den totala avkastningen, förutsatt att det sker inom 

ramen för miljömässig hållbarhet.  Det borde också bidra till att europeiskt jordbruk kan konkurrera 

på den globala marknaden och upprätthålla en hög produktionsnivå. Frikopplingen av det 

gemensamma jordbruksstödet kan leda till att odlingsmönstret ändras väsentligt och ge möjligheten 

att ersätta en del av de 30 miljoner ton djurfoder som importeras varje år. Det finns dock viktigare 

frågor. Skördarna i Europa är relativt stora, och produktionen ligger närmare vad man teoretiskt sett 

skulle kunna uppnå än i de flesta andra delar av världen. Avkastningsökningen inom Europas 

viktigaste grödor har planat ut, och det är oklart hur mycket mer den kan öka, särskilt med tanke på 

klimatförändringarna och begränsningarna när det gäller vattenförsörjning och användning av 

gödselmedel. Men det finns säkerligen ändå utrymme att utjämna skillnaderna mellan jordbruk med 

större och mindre avkastning. Möjligheten att öka skördarna är större i delar av Central- och 

Östeuropa än i Västeuropa, där intensivare metoder har använts längre. Överallt finns potential för 

kreativ innovation med prioritering av resurseffektivitet. Man bör öka inriktningen på både forskning 

och innovation för att stödja denna nya väg inom jordbruket. Innovation inte har prioriterats de 

senaste årtiondena, men detta håller nu på att förändras (se ruta 2). 

Ruta 2 – En politik för jordbruksinnovation i Europa 

Europeiska unionen har nyligen antagit åtgärder för att främja ökad innovation inom jordbruks- och 

livsmedelssystemen. Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) om produktivitet och hållbarhet i 

jordbruket syftar till att främja ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk och skogsbruk som 

producerar mer med mindre resurser och fungerar i harmoni med miljön. I detta ingår bl.a. 

jordbruksproduktivitet, en biobaserad ekonomi, livsmedelskedjan, livsmedelskvalitet, 

livsmedelssäkerhet och sunda levnadsvanor. Utgångspunkten är att det behövs broar mellan 
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forskning, teknik och aktörer, inbegripet jordbrukare, företag, icke-statliga organisationer och 

rådgivningstjänster. I varje medlemsstat ska man därför inrätta operativa grupper som tillämpar 

nedifrån-och-upp-strategier för att koppla samman forskning och tillämpning. Åtgärderna inom 

ramen för EIP kommer att finansieras genom Horisont 2020, EU:s nya ramprogram för forskning och 

innovation. Där anges livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk och bioekonomi som en av de största 

samhällsutmaningarna som stödet riktas till. Det finns möjlighet till stöd för verksamhet i olika faser 

från forskning till marknad, särskilt innovationsrelaterad verksamhet som pilottest, demonstration 

och testodling, samt för offentlig upphandling och marknadsintroduktion.  

4. En utmaning de kommande årtiondena är att minska efterfrågan i EU när det gäller dels de råvaror 

som behövs till jordbruk och produktion, bl.a. gödselmedel och djurfoder, dels jordbruksråvaror och 

bearbetade livsmedel. Europas miljöavtryck i världen är stort och måste med tiden minska för att 

man ska respektera de globala resursbegränsningarna, bl.a. genom att bevara vattenresurser och 

förhindra att jordbruket gör alltför stort intrång på skogar och livsmiljöer. Resurserna måste räcka till 

högre levnadsstandard och bättre kost i andra delar av världen. Det finns flera sätt att uppnå detta. 

Ett är att göra jordbruket mer resurseffektivt och införa det som standardmodell både i Europa och på 

andra håll. Ett annat är att minska avfallet, både inom jordbruket och i resten av försörjningskedjan 

(se avsnitt 7 nedan). Dessutom kan de europeiska kostvanorna förändras och bli mindre 

resurskrävande, särskilt när det gäller kött och andra animaliska produkter. Allt fler undersökningar 

innehåller uppskattningar om hur stor skillnad som kan uppnås genom förändrad kost, vilket visar 

att detta skulle kunna bidra väsentligt till att exempelvis minska Europas utsläpp av växthusgaser.  

5. EU:s bioenergipolitik behöver integreras med långsiktiga strategier för livsmedel, jordbruk och 

biologisk mångfald. Nästan alla former av kommersiell bioenergi tar en del mark i anspråk, och 

tillgången till mark är begränsad. Det gäller särskilt bioenergi från jordbruksgrödor och nya 

energigrödor, t.ex. skottskog med kort omloppstid, och likaså från traditionell skog. För närvarande 

används globalt sett omkring 80–85 miljoner ton spannmål och runt 10 miljoner ton vegetabiliska 

oljor bara till biobränslen. EU är en av de största biobränslekonsumenterna till följd av ett politiskt 

mål som infördes för att främja användning av förnybar energi inom transportsektorn. Det fick den 

oavsedda konsekvensen att man även främjat ökad produktion av biobränsle från oljeraps, spannmål 

och andra livsmedelsgrödor i allt större skala. Man håller nu på att se över denna politik. Det visar 

dock att EU:s energipolitik har betydande inverkan på samma resursbas som behövs för 

livsmedelsproduktionen i världen. En mycket ambitiösare bioenergipolitik, som vissa räknar med, 

skulle kunna späda på denna effekt i mycket hög grad. Det får ännu större betydelse då även andra 

länder utanför EU främjar biobränsle- och bioenergiproduktion. En stor andel av hela USA:s 

majsskörd används nu till biobränsleproduktion. Det är förstås viktigt att öka andelen förnybar 

energi i EU:s energimix, men man måste nu ta ställning till svåra frågor om huruvida bioenergi kan 

ses som en storskalig energikälla utan att det inkräktar för mycket på livsmedelsproduktionen och på 

mark med naturligare livsmiljöer och biologisk mångfald. Alltså finns det åtminstone i princip goda 

möjligheter att använda avfall och skörderester i stor skala som råmaterial till bioenergi. Avfall och 

skörderester kräver mycket mindre mark, och deras roll tas upp i avsnitt 7 nedan.  

6. EU måste på många olika sätt verka för att stödja ett hållbart jordbruk i tredje världen och likaså 

hantera andra hot mot livsmedelsproduktionen, såsom klimatförändringarna och alltför stort 

utnyttjande av de begränsade färskvattentillgångarna. EU utövar inflytande genom handelspolitiken, 

genom EU-medlemsstaternas gemensamma roll som största givare av offentligt utvecklingsbistånd i 

världen (de gav tillsammans 55,2 miljarder euro 2012), genom EU:s roll i globala klimatavtal, 

handelsavtal och avtal om biologisk mångfald samt genom flera andra forum. I många av de mindre, 

fattigare och tekniskt missgynnade länderna i världen, särskilt afrikanska länder söder om Sahara, 

har jordbruksinvesteringarna minskat de senaste tio åren. Det är bra att hållbart jordbruk anges som 
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ett av de prioriterade områdena i EU:s senaste strategi för utvecklingsbistånd, agendan för 

förändring. Man behöver dock lägga ännu större vikt vid detta åtagande i framtiden. 

Dessa sex prioriteringspunkter står för en markant kursändring inom alla delar av jordbruket och 

livsmedelskedjan och likaså inom EU:s politiska ram. Detta skulle bidra väsentligt till att anpassa EU 

till de globala villkoren på lång sikt. Prioriteringarna grundar sig dock på huvudscenarier för 

framtiden och kan visa sig vara otillräckliga. Det råder stor osäkerhet kring vissa faktorer, vilket 

skulle kunna påverka livsmedelssystemets utveckling och vilka åtgärder som krävs. Exempelvis kan 

klimatförändringarna minska avkastningen mer än många räknat med. Enligt vissa av scenarierna 

från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation för perioden fram till 2050 kan skördarna från de 

majsodlingar som bevattnas med regnvatten i utvecklingsländerna minska med 30 procent. Olika 

begränsningar av tillgången till vatten och näringsämnen, inbegripet fosfater, kan leda till högre 

priser och oväntade hinder. Stora sjukdomsutbrott kan få större konsekvenser än vad det finns 

utrymme för i normalscenarierna. Det blir viktigt att vara uppmärksam och redo för anpassning om 

omständigheterna förändras på detta sätt. I alla dessa fall går den försiktiga linjen ut på att skapa 

hållbara livsmedelsförsörjningssystem och prioritera varaktig resurseffektivitet.  
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3. ATT UTVECKLA HÅLLBARARE JORDBRUKSSYSTEM 

För att öka hållbarheten och innovationstakten i det europeiska jordbruket (och kapaciteten att 

producera mer i framtiden) krävs bättre tillämpning av nuvarande god praxis, ökad inriktning på 

innovation och kreativare synsätt. 

Detta innebär följande:  

 Identifiering och aktiv spridning av bästa praxis och den samlade kunskapen. 

 Förfining och tillämpning av lämplig teknik. 

 En utökad forsknings- och utvecklingsinsats med bredare inriktning än i nuläget. 

 Bredare systemtänkande som vägledning för en ändrad handlingsplan för jordbruket. 

 Större tonvikt på betydelsen av rådgivning och de resurser som krävs för att ta till sig ett nytt 

synsätt. 

Ibland används uttrycket ”hållbar intensifiering” med innebörden att ändra målen. Inom jordbruket 

handlar det om att producera mer livsmedel och användbara biprodukter på lika stor eller något 

mindre areal, samtidigt som man minskar miljöpåverkan och tar hänsyn till sociala och ekonomiska 

prioriteringar. Vilket ord man än använder är grundtanken ökad kunskapstillämpning per hektar i 

syfte att öka resursproduktiviteten, i stället för intensiv användning av köpta insatsvaror, som var 

den etablerade modellen under förra århundradets senare hälft. Detta gör att stor vikt läggs vid 

jordbruksförvaltning i bredare bemärkelse, vilket omfattar koncept, metoder och teknik samt särskild 

teknisk kompetens, t.ex. växtförädling (se avsnitt 4) och avfallsminskning (se avsnitt 7).  

Inom vegetabiliesektorn i Europa tillämpas en rad olika system, men storskaliga odlingsmetoder får 

en alltmer dominerande ställning, vanligtvis med intensivjordbruk och ofta med ökad specialisering. 

Det finns dock kvar en del mindre intensiva och mer blandade jordbruk. Man kan tillämpa olika 

synsätt på produktivitet, utveckling och hållbarhet beroende på vilka system som används och på de 

lokala förhållandena, så att man tänker lateralt i stället för att följa en och samma dominerande 

modell. Som nämnt kan man genom att sprida kunskap om bättre metoder minska de stora 

skillnaderna i avkastning mellan jordbruk som drivs under till synes liknande förhållanden.  

En stabil avkastning kan höjas genom en kombination av lämpliga odlingssystem, lämplig teknik och 

särskilda metoder. Den platsspecifika avkastningspotentialen kan ökas med mindre insatsvaror, eller 

mer optimerad användning av insatsvarorna, och högre effektivitet och resultat totalt sett. I detta 

sammanhang är det särskilt viktigt att ha en helhetssyn på åkerbruket. Växtodling hänger nära 

samman med en långsiktig mark- och ekosystemförvaltning som går utöver traditionella 

agronomiska och ekonomiska hänsyn. Man bör underhålla och förbättra jordens bördighet och 

varsamt utnyttja agroekologiska mekanismer, så att man kan stabilisera en hög avkastning i de mest 

produktiva områdena och öka produktiviteten i mer extensiva system utan att äventyra 

tillhandahållandet av kollektiva nyttigheter på miljöområdet. Samtidigt bör även de mer 

marginaliserade och småskaliga producenterna få delta i en ny handlingsplan och i forskning och 

kunskapsspridning i samband med denna. I vissa delar av Europa finns det många sådana 

producenter som skulle kunna bidra mer till den lokala produktionen och likaså till landsbygdens 

sociokulturella struktur.  

Av särskilt intresse i detta sammanhang är bl.a. följande produktionssystem:  

 Precisionsjordbruk utgår från informationsbaserad förvaltning av jordbruksproduktionen, och 

syftet är att använda rätt metod på rätt plats och vid rätt tidpunkt, genom att ta hänsyn till hur 

jord och grödor varierar på olika platser. I detta system används ny teknik för att bestämma 

vilka variabler som styr användningen av insatsvarorna, så att de används med större effektivitet 

och precision än vad som var möjligt med tidigare teknik. Det finns sensorsystem, kartbaserade 

system och kombinationer av dessa. Särskild teknik som tillämpas är bl.a. kartläggning av skörd, 
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fjärrsensorer, geoinformationssystem, GPS och sensorteknik för datainsamling. Teknik för 

precisionsjordbruk kan avse flera olika led i arbetet, bl.a. användning av gödselmedel och 

gödsel, ogräskontroll, sjukdomsbekämpning och vattenförvaltning. (Inom djurhållningen sker en 

parallell utveckling med elektronisk märkning och programvara som hjälp vid beslut om 

fodring, reproduktion, slaktdatum etc.) En del av tekniken för precisionsjordbruk har funnits på 

marknaden i flera år, och annan teknik är fortfarande under utveckling. Precisionsjordbruk 

används mest vid större och mer intensivförvaltade jordbruk i nordvästra Europa, främst i 

Danmark, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Tjeckien, men informationen om 

användningen av sådana system är ganska knapphändig. Hittills har en övergång till 

precisionsjordbruk hindrats av höga kostnader för utrustningen och av att den måste användas 

på ett stort område för att det ska löna sig. Det är dock troligt att precisionsjordbruket så 

småningom kommer att spridas till en bredare jordbrukargrupp och bidra avsevärt till att 

förbättra förvaltningen av många verksamheter.  

 Resursbevarande jordbruk är ett produktionssystem som grundar sig på de tre principerna 

ingen eller minimal mekanisk markstörning (dvs. ingen eller minskad plöjning), marktäcke av 

organiskt material och diversifierat växelbruk. De metoder som tillämpas är ingen plöjning, 

plöjning av zoner, remsor eller rader, jordbearbetning utan att jorden vänds, nedbrukning av 

skörderester i marken, plantering av täckgrödor och gröngödsel, marktäckning med 

skörderester, direktsådd, ogräsbekämpning med kontaktherbicider, t.ex. glyfosat. Målet är att 

förhindra markförstöring och bevara och förbättra jordens bördighet. Sparsam eller ingen 

jordbearbetning gör att energiförbrukningen minskar och mindre koldioxid frigörs från marken. 

Det lämpar sig inte för alla jordar, kräver särskild utrustning och ny kompetens samt viljan att 

följa en helt annan strategi med varaktig användning av herbicider. Metoden är visserligen 

relativt populär i vissa delar av Europa, t.ex. i delar av Tyskland, men enligt uppgifter från 

Eurostat användes den bara på 3,4 procent av åkermarken i EU 2011. Potentialen kan vara 

betydligt större.  

 Blandat jordbruk är en mer traditionell metod med både djurhållning och växtodling på samma 

gård. Vissa av grundprinciperna är dock fortfarande högst relevanta, bl.a. möjligheten att sluta 

cirkeln, t.ex. genom att producera djurfoder på gården och använda gödseln till växtodlingen. 

Antalet sådana system har minskat i många år i Europa. För närvarande tar de bara upp cirka 

12 procent av EU:s jordbruksareal och utgör cirka 13 procent av gårdarna enligt Eurostat, men i 

många avseenden finns potential att förbättra hållbarheten genom blandat jordbruk om man kan 

utveckla och sprida mer ekonomiskt gångbara system. 

 Ekologiskt jordbruk går avsevärt längre med dessa principer och ger högre prioritet åt markens 

och ekosystemens hälsa i en mer utvecklad förvaltningsfilosofi. Man tillåter bara en mycket 

begränsad uppsättning tillverkade insatsvaror och använder inte syntetiska bekämpningsmedel, 

konstgödsel eller genetiskt modifierade organismer. Ekologiska jordbruk måste uppfylla vissa 

certifieringsstandarder om de ska marknadsföra sina produkter med denna märkning, och det 

finns ett välutvecklat system för inspektion och kontroll av gårdar. Ekologisk produktion har ett 

mycket högre anseende hos konsumenterna än andra system som präglas av en helhetssyn eller 

liten mängd insatsvaror. Det är ett viktigt sätt att öka medvetenheten och ändra 

konsumtionsmönstren. Omkring 5,4 procent av jordbruksarealen i EU är registrerad som 

ekologisk, och det finns stöd till sådana system inom nästan alla program för 

landsbygdsutveckling. En ambitiösare forsknings- och utvecklingsagenda parallellt med 

marknadsutveckling skulle underlätta för en utökning av det ekologiska jordbruket.  

 Skogsjordbruk är ett mindre välkänt integrerat markanvändningssystem där träd- och 

buskodling kombineras med årliga grödor och i vissa fall med djurhållning på samma mark. 

Syftet är att utnyttja faktorer som kompletterar varandra. Vissa skogsjordbruk är mycket 

traditionella trädjordbruk, t.ex. Dehesas i Spanien och Montados i Portugal, medan andra är 
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moderna kombinationer, t.ex. system med s.k. alléodling (alley cropping). De mest traditionella 

systemen, bl.a. skogbeväxta ängsmarker och fruktträdgårdar, är på tillbakagång i Europa och är 

nu sällsynta i de flesta regioner. Vissa är skyddade på grund av sin värdefulla biologiska 

mångfald. Det saknas uppgifter om i vilken omfattning de existerar. Vissa av de principer som 

tillämpas, t.ex. att upprätthålla en sluten näringscykel, skulle dock kunna ha stor betydelse för 

hållbara system i framtiden och kan också vara ett fruktbart forsknings- och utvecklingsområde.  

Det finns mycket att hämta ur grundsynen och metoderna i dessa olika system när man upprättar en 

ny handlingsplan och hittar nya forsknings- och utvecklingsvägar. För att vidareutveckla hållbara 

jordbrukssystem och öka deras omfattning på fältet krävs en rad olika åtgärder. Dessa sammanfattas i 

figur 1. 

 



Tekniska alternativ för att ge mat åt tio miljarder människor  

– alternativ för hållbara livsmedel och ett hållbart jordbruk i EU 

9 

4. UTMANINGAR FÖR VÄXTFÖRÄDLING OCH GENETISKA RESURSER 

Inom många delar av jordbruket i EU är det särskilt viktigt att eftersträva både hållbarhet och 

innovation. Ett exempel är växtförädling, som är temat i en av de fem Stoa-studierna. I tusentals år 

har växtförädlarna, inbegripet generationer av jordbrukare, utvecklat grödor med högre och relativt 

stabil avkastning samt ökad motståndskraft mot skadedjur och sjukdomar. De förbättringar som skett 

genom förädling uppskattas ha lett till mellan en fjärdedel och hälften av de stora 

avkastningsökningarna inom EU:s jordbruk sedan 1940-talet. Växtförädling har blivit en stor 

europeisk industri, och marknaden för utsäde och förökningsmaterial omsätter cirka 

6,3 miljarder euro per år. EU är den näst största utsädesexportören i världen och har betydelse för 

odlingen långt utanför EU:s gränser. 

Samtidigt som mycket har åstadkommits med växtförädling, särskilt genom de senaste årtiondenas 

vetenskapliga framsteg, är det osäkert om växtförädling kan ge någon påtagligare ökning av 

avkastningarna mot bakgrund av klimatförändringar och s.k. vattenstress (när tillgången till 

färskvatten understiger en viss nivå per person och år). Exempelvis kan veteskördarna stagnera i 

Västeuropa på grund av hur de befintliga växtsorterna påverkas av värmepåfrestningar. Europas 

mest produktiva områden har redan stora skördar, och produktionens miljöpåverkan är väsentlig och 

i vissa fall ohållbar. Det kommer att behövas växtsorter som kan ge lika stor avkastning under mer 

varierande väderförhållanden utan att man behöver använda mer vatten och gödselmedel.  

Växtförädling för ökad produktivitet och hållbarhet 

I många årtionden har det främsta syftet med växtförädlingen varit att skapa växtsorter som ger ökad 

avkastning under optimala odlingsförhållanden, ofta med en stor mängd insatsvaror. Vid sidan om 

dessa drivkrafter tillkommer nu nya krav med starkare betoning av både hållbarhet och avkastning, 

vilket innebär att växtförädlarna måste försöka att 

 utveckla nya former av motståndskraft mot skadedjur och sjukdomar – allteftersom marknaden 

förändras och klimatförändringarna orsakar nya problem för befintliga växter, 

 öka tåligheten mot torka och saltanrikning i samband med fortsatta klimatförändringar och 

behovet av att minska användningen av konventionell bevattning, 

 öka effektiviteten vid användning av kväve – ett område som inte alltid har haft högsta prioritet, 

delvis eftersom det har varit svårt att åtgärda utan att försaka andra önskvärda egenskaper, 

 höja näringskvaliteten i många livsmedelsgrödor, för att bidra till en nyttigare kost. 

Innovation inom växtförädlingsteknik och genteknik  

Växtförädlingen har omvandlats de senaste årtiondena genom vetenskapliga framsteg som gör det 

möjligt att skapa och testa många fler sorter. Detta påskyndar arbetet med att få ut förbättrade grödor 

på marknaden och ger mycket större utrymme för innovation. Modern växtförädling har gjort det 

möjligt att samordna gener från avlägset besläktade eller till och med helt obesläktade arter, bl.a. 

utökad användning av lantsorter och vilda släktingar till odlade grödor. 

Modern teknik ger nu en rad möjligheter att skapa ny genetisk variation, identifiera och spåra 

växtindivider med önskvärda egenskaper och kombinera dem i en linje eller sort. Drivkraften bakom 

det senaste genombrottet inom växtförädlingen har varit förmågan att använda genetisk information 

(urval med hjälp av genetiska markörer), kombinerat med avancerad teknik för 

fenotypkaraktärisering (plattformar för fenotypning) för att identifiera och spåra önskvärda 

multigenetiska (kvantitativa) egenskaper genom förädlingsprocessen. Förbättrade 

vävnadsodlingsmetoder kan användas för att odla och föröka växtceller som har en större genetisk 

mångfald än som kan användas vid konventionell förädling.  

Inom växtförädlingen kommer man även fortsättningsvis att i hög grad eftersträva 

avkastningsstabilitet, dvs. en växtsorts förmåga att ge tillförligt hög avkastning under olika år 
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(eventuellt med markanta vädervariationer) och på olika platser. Det kommer att behövas fortsatta 

investeringar i växtförädling samtidigt som den anpassas till nya förhållanden och mål. Exempelvis 

kan deltagandebaserade växtförädlingsprogram, liknande dem som är utbredda inom ekologiskt 

jordbruk, få större betydelse i framtiden när det gäller att bidra till avkastningsstabilitet. Jordbrukare 

och forskare har då ett nära samarbete under hela förädlingsprocessen. Många testodlingar av 

växtsorter sker vid jordbruken, och jordbrukarna är med och väljer ut de bästa sorterna med hjälp av 

sin specifika kunskap och erfarenhet. 

I Europa pågår en hätsk debatt mellan dem som betraktar gentekniken som oetisk eller icke-önskvärd 

i ett samhälls- och miljöperspektiv och dem som anser att gentekniken ger verkliga möjligheter att 

öka avkastningen och minska användningen av insatsvaror. De sistnämnda anser att EU tappar mark 

inom växtförädlingsinnovation på grund av det utbredda motståndet mot genetiskt modifierade 

grödor. Bara två genetiskt modifierade grödor har godkänts för odling, ett insektsresistent Bt-majs 

och en stärkelsemodifierad potatis. Det är bara Bt-majs som odlas kommersiellt, huvudsakligen i 

Spanien. Detta står i kontrast till det utbredda godkännandet av en liten mängd genmodifierade 

sojabönor, majssorter och bomullssorter i Amerika, Kina, Indien och Australien. Det gäller främst 

insektsresistenta grödor eller grödor som tål ogräsbekämpningsmedel. För genetiskt modifierade 

växtsorter gäller andra bestämmelser än för utsäde som produceras genom konventionell 

växtförädling i enlighet med EU:s definition av genetiskt modifierade organismer. Det finns dock 

andra kraftfulla nya växtförädlingsmetoder som använder delar av den genetiska 

växtförädlingsprocessen, t.ex. inomartlig genmodifiering eller riktad mutagenes, och som också kan 

ge växtsorter nya egenskaper. Vissa av dessa skulle man inte kunna åstadkomma, vare sig inom kort 

eller senare, inom konventionell växtförädling, men andra ger grödor med funktioner som i hög grad 

liknar de konventionellt förädlade grödornas. Dessa metoder kan delvis innebära samma risker för 

miljön och den biologiska mångfalden som genetiskt modifierade grödor. Det återstår dock att 

definiera rättsligt huruvida de ska betraktas som genetiskt modifierade växtsorter i EU eller inte. 

Oavsett vad man än beslutar om dessa metoder kvarstår argumentet att det är den nya egenskapen i 

en växtsort – resultatet av förädlingsprocessen – som bör regleras och inte den metod som används. 

Samtidigt som EU måste komma framåt med regleringen av genmodifierade grödor måste man 

införa miljöskyddskrav innan man börjar använda nya växtsorter som eventuellt medför nya risker. 

För detta krävs grundlig forskning och utvärdering av potentiellt skadliga effekter. Om man ska 

uppnå en socialt godtagbar balans mellan miljöskyddskrav och ytterligare innovation krävs en 

deltagandebaserad process med bred riskbedömning och analys av risk och nytta. 

Ökat bevarande av växtgenetiska resurser och reglering av utsädesmarknaden 

Parallellt med utvecklingen av nya utsäden eftersträvas ett annat närliggande mål, nämligen att 

stoppa minskningen av växters genetiska mångfald. Inom växtförädlingen kan man i hög grad 

behöva använda sig av denna mångfald, inte minst för att hitta lösningar på hållbarhetsproblemen. 

Dessa växtgenetiska resurser omfattar även sorter som inte längre odlas, lantsorter och vilda 

släktingar till odlade grödor samt moderna växtsorter och utsäden. Lantsorter, lokalt anpassade 

traditionella grödor, har generellt sett större genetisk mångfald och är lämpade för lågintensivt 

jordbruk, men i dag odlas de bara av ett fåtal jordbrukare i EU och mycket av den genetiska 

variationen har gått förlorat. Enligt vissa uppskattningar är minst 11,5 procent av alla högprioriterade 

europeiska vilda släktingar nära utrotning på grund av förlorade livsmiljöer, samtidigt som många 

påverkas av genflöde och hybridisering med grödor. Det skulle behövas ett starkare nätverk av 

genbanker (se ruta 3). 

Stärkt bevarande och användning av växtgenetiska resurser i Europa 

Det finns olika europeiska initiativ för att bevara grödors genetiska mångfald och vilda släktingar till 

odlade grödor in situ (i deras naturliga omgivning) och ex situ (utanför deras naturliga omgivning), 

men det räcker inte för att bevara den mångfald som behövs och för att uppfylla villkoren för 
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växtförädling. Det är bara från 6 procent av Europas vilda släktingar till odlade grödor som man har 

bevarat genetiskt material ex situ, och det saknas uppskattningar av hur stor andel av lantsorterna 

som är bevarade.  Att bevara detta arv handlar lika mycket om framtiden som om historia.  

Ruta 3 – Växtgenetiska resurser 

Det behövs ett systematiskt EU-nätverk för genetiska in situ-reserver av vilda släktingar till odlade 

grödor och bevarande av lantsorter på plats i jordbruket samt stödåtgärder, så att jordbrukarna kan 

använda och bevara denna genetiska mångfald. Man bör också öka samordningen av de cirka 500 

genbankerna i EU. Bättre marknadsföring av lokala och traditionella växtsorter skulle kunna bidra 

till bevarandet. Europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet i jordbruket 

skulle kunna ta initiativ till detta.  

En prioritering är att anta det nuvarande officiella systemet för registrering av växtsorter inom EU. 

För närvarande fungerar detta mot användning av genetiskt sett olika utsäden, t.ex. de som kommer 

från lantsorter och kan utbytas informellt bland jordbrukare som sparar en del av sitt utsäde. EU 

skulle kunna minska den administrativa bördan för de växtförädlare och jordbrukare som använder 

mindre vanliga grödor och sorter och främja ökad mångfald i växtförädlingscykeln. 

Avkastningsskillnaden  

I de flesta jordbruk finns det potential att minska avkastningsskillnaden – dvs. skillnaden mellan 

utsädets avkastningspotential och det aktuella jordbrukets genomsnittliga avkastning – men det råder 

skilda meningar om hur mycket växtförädlingen skulle kunna bidra när det finns många andra 

variabler. Avkastningen på gårdar med liknande jordbruksförhållanden skiljer sig ofta markant åt, 

och vissa gårdar har dubbelt så stor avkastning som granngårdarna. 
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5. MILJÖHÄNSYN 

Den nuvarande jordbruksproduktionen i Europa har redan en betydande miljöpåverkan och är i vissa 

situationer ohållbar. Det finns allvarliga, överlappande problem med förlust av biologisk mångfald 

och livsmiljöer för vilda djur och växter, förstöring av markresurser, överuttag av vatten och skador 

på vattenkvaliteten. 

Denna skada beror delvis på den intensifiering och ökade specialisering som skett inom jordbruket de 

senaste årtiondena. I en stor del av jordbruket i Europa har det skett en omfattande ökning av 

jordbrukskemikalier, naturgödsel och konstgödsel, tunga jordbruksmaskiner och jordbearbetning de 

senaste 60 åren. Men i vissa områden, den senaste tiden i södra och östra Europa och på mer avlägsna 

platser, beror de största förändringarna på att man slutat med extensiva, ofta traditionella 

jordbruksmetoder. En del av den mark som brukas på detta sätt har omvandlats till intensivjordbruk 

eller skogsbruk. Mycket av marken har dock lämnats obrukad. Buskvegetation har tagit över, och en 

del av de karaktäristiska växterna och djurarterna har försvunnit. 

Klimatförändringarnas effekter 

Mot denna bakgrund kan de klimatförändringar som orsakats av människan minska det europeiska 

jordbrukets nuvarande avkastning och i vissa regioner stå i konflikt med strävan efter att öka den 

totala livsmedelsproduktionen. Den uppvärmning som konstaterats på kontinenten de senaste 

årtiondena har redan påverkat jordbrukare och odlare. Det går inte att förutspå med exakthet hur 

klimatförändringarna kommer att te sig i olika regioner i Europa och vilka effekterna blir på de 

många olika jordbrukssystemen. Det kommer dock att handla om sådana konsekvenser som att 

förändrade vegetationsperioder påverkar grödor och deras ryggradslösa skadedjur, ogräs och 

sjukdomar, att extrema skyfall orsakar översvämning och att minskad nederbörd påverkar 

regnbevattnade odlingar och vattenresurserna för bevattning. 

Det kan finnas möjlighet att öka avkastningen från odlingar i de norra delarna av Europa, tack vare 

längre vegetationsperioder och högre koldioxidhalt i atmosfären. Denna effekt skulle kunna 

uppkomma delvis genom ökad avkastning på befintliga grödor och delvis genom att nya grödor och 

växtsorter kan växa i områden som tidigare låg utanför deras odlingszon i norra Europa. Det finns 

dock inga garantier för att den totala avkastningen ska öka i hela denna region, utan ökningen kan 

också uppvägas av förluster som orsakas av andra klimateffekter. Det verkar troligt att den globala 

uppvärmningen snarare kommer att minska den sammantagna jordbruksproduktionen i de sydliga 

medlemsstaterna i samband med framför allt vattenstress och högre sommartemperaturer. 

Det europeiska jordbrukets klimatpåverkan 

Jordbruket svarar för en stor del av de människoorsakade utsläppen av växthusgaser i Europa, och 

andelen väntas öka de kommande årtiondena eftersom utsläppen från många andra sektorer minskar 

snabbare. På samma sätt som när det gäller den globala uppvärmningens komplexa effekter är det 

svårt att avgöra hur mycket jordbruket bidrar till utsläppen av växthusgaser i Europa. Enligt vissa 

uppskattningar står jordbruket för ungefär 10 procent av de sammanlagda utsläppen av växthusgaser 

i EU, men den siffran inkluderar inte utsläpp från markanvändning, förändrad markanvändning och 

skogsbruk. 

Det europeiska jordbrukets utsläpp av växthusgaser beräknas ha minskat sedan 1990, men den 

senaste tidens ökade avkastningar kan ha bromsat denna minskning, som delvis berodde på att 

antalet nötkreatur och får minskade. Jordbruket är en betydande källa till utsläppen av dikväveoxid 

(N2O) och metan (CH4) i atmosfären. Dessa två växthusgaser orsakar mycket större global 

uppvärmning per viktenhet än koldioxid (298 respektive 25 gånger mer uppvärmning under en 

100-årsperiod), och tillsammans utgör de det europeiska jordbrukets största klimatpåverkan. Metan 

kommer från djurhållning, särskilt nötkreatur, och från gödselspridning, medan dikväveoxid 
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kommer främst från gödsel, användning av oorganiska kvävebaserade gödselmedel och från 

markförändringar till följd av odling och torka. 

Jordbruket orsakar även omfattande utsläpp av koldioxid (CO2), som är den viktigaste växthusgas 

som släpps ut på grund av människan. Det rör sig både om direkta koldioxidutsläpp – från 

förbränning av fossila bränslen i jordbruksmaskiner, anläggningar och byggnader – och indirekta 

utsläpp från produktion av jordbrukets insatsvaror, t.ex. gödselmedel och elektricitet. Indirekta 

utsläpp från verksamhet i de föregående led som försörjer jordbrukarna ingår inte i de officiella 

siffrorna för jordbruket.  Dessutom gör åkerbruket att organiskt kol i marken frigörs som koldioxid 

genom plöjning och erosion, särskilt när man plöjer permanent gräsmark. De mängder grödor, t.ex. 

sojabönor, som importeras till foder för europeisk boskap orsakar väsentliga utsläpp utanför EU, 

både av koldioxid och andra växthusgaser. 

Medan åkerbruket ökar utsläppen av koldioxid och dikväveoxid har gräsmarker fungerat som 

övergripande kolsänka i EU de senaste årtiondena. Skogsbruket, människans andra stora 

användningsområde för landsbygdsmarken i Europa, har också varit en nettoupptagare av koldioxid 

från atmosfären, delvis på grund av att det totala skogsområdet har utökats. I stående träd och i 

marken lagras stora mängder kol, och torvmossar och kärr, som är hotade i Europa, fungerar som 

särskilt rika reservoarer för kol som tidigare fanns i atmosfären. 

Utsläppen kan också spädas på genom att den sammantagna balansen i markanvändningen på hela 

kontinenten har förändrats på grund av utökad jordbruksproduktion. För att förhindra detta måste 

man bevara sådan jordbruksmark och annan mark som fungerar som kolsänka och ge våtmarker och 

marken i allmänhet bättre skydd mot erosion och förstöring, så att de kan behålla sina kollager.  

Ökad livsmedelsproduktion, anpassning av EU-jordbruket till klimatförändringarna och 

minskning av jordbrukets utsläpp av växthusgaser 

Det kan gå att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och göra de nödvändiga anpassningarna 

till ett klimat i förändring, samtidigt som man producerar mer livsmedel de kommande årtiondena. 

Men det blir inte lätt och kräver förändringar när det gäller politik, metoder och teknik på alla nivåer. 

I en av de fem studier som utförts på uppdrag av Stoa undersöktes 64 olika 

jordbruksförvaltningsåtgärder som kan bidra till att minska jordbrukens utsläpp av växthusgaser 

och/eller bidra till att anpassa jordbruket till klimatförändringarna. Det var en blandning av 

väletablerad teknik, nya och traditionella metoder och åtgärder som ofta ingick i miljöprogram inom 

jordbruket. Dessa åtgärder avsåg tillsammans flera olika produktionssystem och markanvändningar 

samt jordbrukets roll inom energi- och vattenrelaterad förbrukning och markskydd. 

I studien tog man upp de sannolika kostnaderna för dessa åtgärder, hur de skulle kunna bidra till 

begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt till jordbrukens produktivitet och likaså 

vilka primära aktörer som skulle kunna genomföra de olika åtgärderna (jordbrukare, forsknings- och 

utvecklingsorganisationer, jordbruksrådgivare, industrin och myndigheter). Många åtgärder kan inte 

genomföras av jordbrukarna själva utan kräver någon form av kollektiv åtgärd på lokal nivå. 

Man bedömde att 23 av de 64 åtgärderna troligen skulle öka jordbrukets produktivitet och att 34 av 

dem skulle få varierande eller osäker effekt eller ingen effekt alls. Bara 7 av de 64 åtgärderna antogs 

sannolikt minska produktiviteten, och de flesta av dessa åtgärder innebär att markanvändningen 

förändras, som att vissa typer av mark tas ur bruk eller att mer extensiva metoder införs, med t.ex. 

minskad gödsling. Om samtliga 64 åtgärder tillämpades i betydande skala inom hela EU skulle 

nettoeffekten antagligen bli att den totala jordbruksavkastningen minskade. 

Införandet av dessa åtgärder behöver stimuleras både politiskt och genom frivilliga åtgärder. 

Prioriteringarna kommer att variera mellan olika regioner och gårdstyper. I många fall är det klokt att 

först inrikta sig på åtgärder som tjänar alla de tre syftena att öka livsmedelsproduktionen, begränsa 
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jordbrukets klimatpåverkan och anpassa jordbruket till klimatförändringarna. Det handlar bland 

annat om följande åtgärder: 

 Lämpligare växelbruk, inbegripet bättre hantering av skörderester och minskad/optimerad 

användning av gödselmedel. 

 Utökning av precisionsjordbruket. 

 Förbättrad förvaltning av gräsmarker, inbegripet optimerad användning av insatsvaror, skydd 

av permanent ängsmark från plöjning och tillämpning av lämpliga betessystem. 

 Förbättrad förvaltning av både naturgödsel och konstgödsel, minskade utsläpp från lagring, 

hantering och spridning av gödsel samt lämplig användning av anaerob nedbrytning. 

 Selektiv skonsam jordbearbetning, vilket ger minimal störning av markens struktur, komposition 

och biologiska mångfald, exempelvis genom ytplöjning. 

 Främjande av mellangrödor – snabbväxande årliga grödor, ofta spannmål, som är särskilt 

anpassade för att fånga upp kväve från marken. De tar upp överskottskväve som ligger kvar 

efter gödningen av föregående gröda, slås sedan innan de mognar, lämnas kvar för att ruttna och 

avger det lagrade kvävet till nästa gröda.  

 Ändrad markanvändning vid behov, bl.a. omvandling av åkermark till gräsmark, restaurering 

av våtmarker och torvmarker samt selektiv beskogning. 

 Ökad tonvikt på energieffektivitet, lämplig användning av skörderester och småskalig 

produktion av förnybar energi inom jordbruket. 

Många av dessa åtgärder bidrar även till klimatanpassning, men det finns också andra prioriteringar, 

bl.a. effektivare vattenanvändning, mer konturodling och minskad plöjning i sluttningar, 

vattenmätning, ökad användning av regnvatten, bättre riskhantering och system för 

katastrofinformation etc. Figur 2 visar förenklat hur åtgärderna överlappar varandra.
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Figur 2 – Potentiella synergier och överlappningar mellan målen för livsmedelsproduktion och 

anpassningen till och begränsningen av klimatförändringarna 

 

Källa: Egen analys med redigerad grafik från (Campbell m.fl., 2011). 

 

 

Biologisk mångfald och jordbruk 

Även den biologiska mångfalden, genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem, är 

avgörande för det europeiska jordbrukets framtid, om än på ett annat sätt än klimatförändringarna. 

Stora områden på kontinenten har odlats i hundratals eller tusentals år, vilket avspeglar sig i var växt- 

och djurarter finns och i deras populationstäthet. Europas biologiska mångfald har länge varit 

beroende av jordbruk, och jordbruket behöver denna mångfald för markskydd, skadedjurskontroll 

och pollinering av blommande grödor. 

Den biologiska mångfalden har dock minskat snabbt och generellt inom hela EU i årtionden. 

Exempelvis har vanliga fågelpopulationer på jordbruksmark i Europa minskat uppskattningsvis med 

51 procent sedan 1980, och antalet fjärilar på gräsmark har minskat med nästan 50 procent sedan 

1990.  

Det finns många orsaker till den minskade biologiska mångfalden på jordbruksmark. Några viktiga 

tas upp i ruta 4. Särskilt påtaglig är den minskning som skett sedan 1950-talet när det gäller 

traditionella stora arealer med lågintensivt jordbruk, som ofta har betande nötkreatur, får eller getter 

och som har avgörande betydelse för att upprätthålla halvnaturliga livsmiljöer och de arter som lever 

där. Förändringen började i de mest industrialiserade länderna och har spridit sig över kontinenten. 

Jordbruk som länge varit etablerade har lagts ner eller övergivits, beskogats eller omvandlats till 

högintensiva jordbruk, vilket gör de system som överlever särskilt värdefulla.  
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Ruta 4 – Utbredda förändringar i jordbruket som minskar jordbruksmarkens biologiska mångfald 

 Minskning av blandade jordbrukssystem och ökad specialisering.  
 Förlust av vissa inslag i naturliga livsmiljöer, t.ex. häckar och träd. 

 Ökad användning av konstgödsel eller naturgödsel. 

 Ökad användning av bekämpningsmedel. 

 Dränering av gräsmarker. 

 Plöjning och återsådd av gräsmarker. 

 Mer intensiva system för boskapsbete och odling av fodergrödor. 

 Tidig slagning av gräs till ensilage. 

 Ökad plöjning och annan bearbetning av jorden. 

 Utökad bevattning och inverkan på grund- och ytvatten. 

Vissa former av jordbruksintensifiering håller nu på att förändras eller regleras strängare, t.ex. genom 

lägre boskapstäthet i flera regioner, men samtidigt utvecklas andra former. Exempelvis sprider sig 

majs till gräsmarksareal på vissa platser. De framtida behoven skulle kunna öka intensifieringen, inte 

minst om man måste höja produktionsnivån för att tillgodose de växande globala behoven. Att t.ex. 

odla genetiskt modifierade grödor i stor skala skulle medföra risker. En viktig aspekt av detta skulle 

vara att gener från genetiskt modifierade grödor skulle kunna flöda in i vilda populationer av 

växtsorter och deras vilda släktingar, vilket gör att de blir invasiva och skadar den biologiska 

mångfalden. 

Det europeiska jordbruket har dessutom stor inverkan på den biologiska mångfalden utanför Europa, 

särskilt eftersom man behöver importera en betydande del av boskapsfodret. I Brasilien och 

Argentina har odlingen av sojabönor ökat, främst till följd av efterfrågan i Europa, vilket har lett till 

intensifiering och förlust av halvnaturliga livsmiljöer med stor biologisk mångfald. Det har även 

indirekt orsakat avskogning och ytterligare förlust av biologisk mångfald genom att 

boskapsuppfödningen har flyttats till skogarna. 

För att vända minskningen av den biologiska mångfalden krävs väl övervägda åtgärder i stor skala. 

Man prioriterar bland annat att bevara och tillhandahålla tillräckligt många lämpliga livsmiljöer för 

en mångfald av växter och blommor, se till att det finns tillräckligt med mat åt djuren och begränsa 

mortalitetsfaktorerna, t.ex. användningen av bekämpningsmedel och maskiner. Stöd till jordbrukare 

för frivilliga miljöåtgärder i jordbruket är det främsta sättet att skydda den biologiska mångfalden 

inom den gemensamma jordbrukspolitiken och inom EU:s budget som helhet. Dessa åtgärder är till 

nytta men behöver riktas tydligare mot den artgrupp som ska gynnas och anpassas bättre till 

landskapets karaktär i de regioner där de vidtas. Den nya uppsättningen politiska miljöåtgärder inom 

jordbruket kommer att gälla fram till 2020 och bör ha mer av denna inriktning samt främja hållbarare 

system, bl.a. ekologisk odling, och jordbrukssystem med högt naturvärde. 

Om man vill ha en förstärkt insats som gynnar den biologiska mångfalden på landsbygden som 

helhet krävs mer omfattande åtgärder på jordbruksmarken och mer riktade åtgärder. Enligt en 

undersökning i Tyskland gör man exempelvis bedömningen att det skulle behövas aktiv förvaltning 

för biologisk mångfald på minst 15 procent av jordbruksarealen. Det skulle innebära att återställa och 

bevara halvnaturliga landskap, extensifiera 10 procent av de gräsmarker som används intensivt och 

låta 7 procent av åkermarken och gräsmarken få naturligare egenskaper. I en annan ny undersökning 

från Nederländerna tyder resultaten på att det behövs aktiva förvaltningsåtgärder för biologisk 

mångfald på minst 20 procent av jordbruksarealen.  
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Jordmån, skadedjurskontroll och pollinering – varför jordbruksmarkens biologiska mångfald har 

betydelse 

Åtgärder för biologisk mångfald är inte bara en osjälvisk hjälpinsats av jordbrukarna.  Det bidrar 

också till att behålla jordbruksmarkens långsiktiga produktivitet. En hälsosam jordmån är av 

agronomisk betydelse och har också en mycket stor biologisk mångfald, som till största delen består 

av encelliga organismer, t.ex. bakterier. Detta markliv gynnar jordbruket på ett avgörande sätt. Dessa 

organismer bryter ned skörderester, hjälper till att förse grödorna med näringsämnen, reglerar 

skadedjur och sjukdomar i marken m.m. Markens biologiska mångfald verkar dock vara utsatt för 

påfrestningar i hela EU, framför allt på grund av att det organiska materialet har minskat i det mesta 

av åkermarken i Europa. 

Många ryggradsdjurarter och ryggradslösa djurarter som lever ovan jord har skadats av 

bekämpningsmedel och förlorat livsmiljöer och föda, bl.a. blomnektar och pollen. Dessa djurarter är 

annars skadedjurens, sjukdomarnas och ogräsets naturliga fiender och hjälper till att hålla dem under 

kontroll. Binas situation är en viktig sida av detta fenomen, men det är inte den enda.  

Ruta 5 – Hot mot bin och pollinatörer  

Pollinatörer – tama honungsbin, vilda bin och många andra insektsarter åstadkommer fruktsättning 

och reproduktion för åtskilliga grödor och växter i naturen. De bedöms spela en väsentlig roll för 

odlandet av 35 procent av den totala europeiska livsmedelsproduktionen, sett till vikten. Värdet av 

dessa livsmedel uppskattas till 15 miljarder euro per år. 

Det verkar som om bina, såväl tama som vilda arter, har minskat i flera årtionden i stora delar av 

världen, bl.a. i många europeiska länder. Det är ett hot mot både livsmedelsproduktionen och de 

vilda växter som de pollinerar. Man har inte lyckats hitta någon specifik enkel orsak, och 

utvecklingen varierar regionalt. Situationen styrs av många faktorer, bl.a. skadedjur och patogener 

(särskilt det virusbärande varroakvalstret), användning av bekämpningsmedel (särskilt 

neonikotinoider) och problem med binas föda från blommorna, närmare bestämt bifödans mängd, 

kvalitet och mångfald, som hänger samman med intensifieringen av gräsmarker och åkerbruk. När 

det gäller tambin kan minskningen också bero på bristfälliga biodlingsmetoder och för liten genetisk 

mångfald. Samverkan mellan olika faktorer kan ha stor betydelse. Även populationerna av andra 

vilda pollinatörer minskar, och det handlar sannolikt om liknande faktorer.  

Det krävs en rad åtgärder för att ta itu med de många faktorer som orsakar minskningen av de 

europeiska honungsbina och populationerna av vilda pollinatörer. Eftersom de samverkande 

faktorerna kan ge större konsekvenser än varje enskild faktor, behövs samordnade insatser av 

offentliga myndigheter, biodlare, jordbrukare, läkemedelsindustri och forskare.  

Bland annat bör man öka kunskapen om riskerna med neonikotinoider och andra systemiska 

bekämpningsmedel, öka förädlingen för varroaresistens och förbättra tillgången till bättre 

behandlingsmetoder samt öka antalet blommor för pollinatörer i jordbrukslandskap. 
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Rekommendationer om vilka alternativ som bör prioriteras  

Det finns inneboende motsättningar i strävan efter att öka jordbrukens avkastning samtidigt som man 

anpassar jordbruket till klimatförändringarna, minskar utsläppen av växthusgaser och bevarar den 

biologiska mångfalden på och omkring jordbruken.  

Trots dessa utmaningar finns det utrymme för en hållbarare produktion på bibehållen nivå, och 

troligen kan man öka produktionen i framtiden. Framtidens alternativ och prioriteringar kan indelas i 

fyra rubriker.  

1. Att ge incitament för ett klimatsäkert jordbruk som gynnar den biologiska mångfalden 

Inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitikens första pelare och de program för 

landsbygdsutveckling som nu utformas bör man ge jordbrukarna stöd för att de ska använda vatten, 

mark och energi mer effektivt och öka sina insatser för begränsning och anpassning till 

klimatförändringarna. Många former av effektivisering lönar sig ekonomiskt med tiden och behöver 

inte stödjas. Men en betydande grupp jordbrukare kommer att behöva hjälp med initiala kostnader 

och investeringar. Det krävs välutformade och tillräckligt finansierade miljöåtgärder inom jordbruket 

för att utsläppen av växthusgaser ska minska och jordbruket ska anpassa sig bättre till 

klimatförändringarna – allt från selektivt minskad boskapstäthet till obrukade blomsterrika 

buffertremsor på åkermarken. För att vissa av åtgärderna ska få effekt måste de tillämpas på flera 

närliggande jordbruk i stället för vid ett enskilt jordbruk. Det gäller t.ex. restaurering av flodslätter.  

Det krävs en kombination av åtgärder för att bevara de områden i Europa som har jordbruk med högt 

naturvärde. Detta bör omfatta dels direktstöd för utvalda system som bevarar halvnaturliga 

livsmiljöer och deras karaktäristiska arter, dels indirekta åtgärder som ger lönsamhet åt jordbruk med 

högt naturvärde, t.ex. stöd för bearbetning och marknadsföring av vissa av deras produkter.   

Det behövs emellertid även politiska åtgärder och offentlig finansiering för att främja återskapande av 

livsmiljöer, så att man upphör helt och hållet med intensivt jordbruk på begränsade områden, t.ex. 

genom restaurering av torvmark och att göra ekologiska prioriteringar på vissa intensivbrukade 

åkermarker och gräsmarker, både på mindre och större ytor. De ”områden med ekologiskt fokus” 

som införs genom den nya gemensamma jordbrukspolitiken bör utnyttjas av medlemsstaterna för 

sådana ändamål.  

2. Att utveckla åtgärder som sätter stopp för ohållbara jordbruksmetoder 

Det skulle bland annat innebära att 

 se till att kvävedirektivet och den övriga EU-lagstiftning efterlevs som minskar alltför 

omfattande användning av gödselmedel och förbättrar hanteringen av dessa, 

 införa långtgående mål om att minska användningen av bekämpningsmedel, i likhet med de mål 

som flera medlemsstater har antagit, och fullfölja genomförandet av integrerad 

skadedjurshantering i linje med EU-lagstiftningen, 

 använda tvärvillkoren inom den gemensamma jordbrukspolitiken ytterligare, för att se till att 

skydda och förvalta de element i jordbrukslandskapet som gynnar den biologiska mångfalden 

och klimatanpassningen. Denna grundnivå för miljömässiga miniminormer behöver höjas. 

3. Se till att bevarandet av biologisk mångfald och klimatanpassningen beaktas i all innovation, 

forskning och utveckling som syftar till att öka det europeiska jordbrukets produktivitet 

 Det behövs integrerade tillvägagångssätt. Forskningen om ökad avkastning bör även omfatta 

extensiva jordbrukssystem och deras betydelse för den biologiska mångfalden samt mindre 

kända metoder som god förvaltning av restaurerade torvmarker. 

 Det kommer att behövas ökad forskning och utvärdering av hur nya jordbruksmetoder påverkar 

den biologiska mångfalden och anpassningen till och begränsningen av klimatförändringarna.  
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 Det behövs omedelbart ökat stöd till forskning om hur man ska hantera de många faktorer som 

gör att populationerna av honungsbin och vilda pollinatörer minskar. 

4. Att minska miljöpåverkan av Europas jordbruks- och biobränsleimport från länder utanför EU 

Detta skulle bl.a. bestå i EU-stöd till mellanstatliga initiativ för utveckling av globala miljöprinciper 

och överenskommelser för livsmedels-, fiber- och energiproduktion. EU kan även införa egna 

åtgärder, t.ex. standarder för hållbar bioenergi och hållbara biobränslen samt initiativ för att öka 

hållbarheten i djurfoderproduktionen inom och utanför EU.  
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6. LIVSMEDELSSVINN OCH KOSTVANOR 

En omfattande minskning av livsmedelssvinnet skulle kunna vara en viktig del i en ökad insats från 

EU:s sida för att få maten att räcka till den växande befolkningen i världen. En stor del av både de 

grödor som odlas och de livsmedel som konsumeras i EU-27 slängs bort. Om detta överlappande 

slöseri skulle minska väsentligt, skulle det också leda till minskat behov av att odla mer livsmedel – 

med alla de hållbarhetsproblem som det medför – i Europa och övriga världen. 

Förutom den ineffektivitet som livsmedelssvinnet innebär, orsakar hanteringen av livsmedelsavfall 

dessutom vissa direkta negativa miljöeffekter. Mer än en tredjedel av det kommunala hushållsavfallet 

deponeras fortfarande i EU-länderna. Livsmedelsavfall är en stor del av detta avfall och ruttnar 

anaerobt i avfallsdeponier, så att det bildas metan, en kraftfull växthusgas som bidrar till 

klimatförändringarna. En omfattande indirekt miljöpåverkan sker även i samband med odling, 

bearbetning och distribution av all den mat som till slut slängs bort. Det innebär också att man 

förbrukar stora mängder naturresurser, varav vissa är överutnyttjade, i Europa och övriga världen. 

Det har gjorts flera nationella undersökningar om livsmedelssvinn i EU-27 och några få 

undersökningar som omfattar hela Europa, men det behövs bättre beräkningar av hur mycket mat 

som slängs i Europa. De leverantörskedjor som tar livsmedel från jordbruket till tallriken är långa och 

komplexa i industriländerna, och andelen avfall varierar väsentligt mellan livsmedelstyper och 

länder. Livsmedelssvinnet i Syd- och Östeuropa har generellt sett undersökts mycket mindre. 

Experter har dessutom använt olika definitioner på vad som är livsmedelsavfall och olika sätt att 

mäta avfall och svinn i dessa kedjor, vilket gör det svårt att jämföra de olika undersökningarna.  

En läxa för forskningen är vikten av att skilja mellan livsmedelsförlust och livsmedelssvinn. 

”Livsmedelsförlust” avser livsmedel som har framställts som människoföda men som av olika skäl 

hamnar utanför leverantörskedjan. Det kan dock hända att det i slutändan ändå används till mat eller 

andra ändamål. ”Livsmedelssvinn” är underordnat ”livsmedelsförlust” och avser mat som är lämplig 

som människoföda, men där man känner till att maten kastats bort och inte konsumeras.  

Det råder brist på utförliga jämförbara data i hela EU-27, men det står klart att mycket stora mängder 

mat går förlorad och slösas bort i livsmedelskedjans alla huvudfaser – vid jordbruk och skörd, vid 

hantering efter skörd och lagring, vid bearbetning och paketering, vid grossist- och 

detaljhandelsdistribution samt slutligen när maten kommit hem till konsumenterna eller till 

restaurangerna, snabbmatställena, hotellen och matsalarna.  

I den studie som gjorts på uppdrag av Stoa uppskattades den totala mängden livsmedelssvinn längs 

hela leverantörskedjan i de 27 EU-länderna uppgå till 138 miljoner ton per år, vilket kan jämföras med 

den totala årliga produktionen av primära baslivsmedel på cirka 770 miljoner ton per år. Det innebär 

att man slänger bort motsvarande ungefär en sjättedel av EU:s produktion, vilket utgör cirka 280 kg 

per person och år. Siffrorna för enskilda medlemsstater varierade mellan 398 kg per person 

(Nederländerna) och 171 kg per person (Slovakien). 
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Enligt en beräkning som gjordes nyligen för Storbritannien slänger hushållen bort mat för omkring 

14 miljarder euro per år. Kött och fisk medför den största ekonomiska förlusten, trots att de utgör den 

minsta andelen av de livsmedelstyper som kastas.  

Livsmedelssvinnet i Tyskland utgörs främst av frukt och grönsaker, följt av spannmåls- och 

mejeriprodukter, särskilt bröd och mjölk, vilket framgår av figur 2 nedan. Även om köttprodukter är 

det man slänger minst av, gör de ett mycket större råvaruavtryck, och särskilt koldioxidavtryck, än 

andra produkter. Även mejeriprodukter är förenade med en hög resursförbrukning.  

 

Figur 3: Livsmedelssvinnet i Tyskland och dess råvaru- och koldioxidavtryck per produktgrupp 

 

 Källa: Göbel m.fl. 2012, s. 105.  

 

 

Undersökningar i Europa i dag visar att den största förlusten sker i slutsteget, konsumentledet, främst 

i hushållen och i hotell- och restaurangbranschen. Där uppkommer omkring hälften av allt svinn. En 

tredjedel går förlorad inom jordbruksproduktionen, främst vid skörd eller vid tillfällen när 

jordbrukarna av olika skäl inte skördar mogna grödor, t.ex. oväder, dålig kvalitet på grödan eller 

mycket låga priser. En liten del av förlusterna uppstår vid hantering efter skörd och lagring, 

bearbetning och paketering samt grossist- och detaljhandelsdistribution. Det bör dock noteras att 

grovt räknat hälften av svinnet i konsumentledet i allmänhet betraktas som oundvikligt, eftersom 

konsumenterna måste kasta bort grönsaksskal, äggskal och ben. 

I många avseenden är de utvecklade industriländernas komplexa livsmedelssystem högeffektiva. De 

utnyttjar en mängd metoder för att bevara livsmedel och har den infrastruktur som krävs för snabb 

distribution till konsumenterna, vilket kan minska svinnet. Samtidigt använder detaljhandeln 

ständigt marknadsföringsmetoder för att öka försäljningen, t.ex. erbjudanden om ”två för en”, vilket 

kan leda till ökat avfall från konsumenterna.  

Konsumenternas förväntningar på att maten ska vara färsk och se ut på ett visst sätt, vilket förmedlas 

av butikskedjorna, kan också leda till att stora mängder mat slängs bort. Om man inte får bättre 

kunskaper om detta kan konsumenterna i Europa bli mer slösaktiga med maten i takt med att 

hushållen krymper och urbanisering och välstånd ökar, så det finns flera skäl att prioritera denna 

fråga.  

Tio av de många alternativen för att minska livsmedelssvinnet tas upp i ruta 6. De grundar sig på vad 

som redan görs för att komma till rätta med problemet, och vänder sig till olika aktörer, från 

EU-kommissionen till nationella regeringar och livsmedelsindustrin. Flera av åtgärderna har redan 

fått konkreta effekter.   
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Livsmedelsindustrin 

Den europeiska livsmedels- och dryckesindustrin är EU:s största tillverkningssektor sett till den 

ekonomiska avkastningen, antalet anställda och antalet företag. Den har stor betydelse när det gäller 

att öka livsmedelssystemens hållbarhet, inte minst genom att göra tillverknings- och 

distributionsföretagen mer resurseffektiva. Det handlar inte bara om att minska svinnet och vara 

sparsam med insatsvaror, bl.a. vatten och energi, utan även om att slå vakt om livsmedelskvaliteten 

och kontrollera förhållandena optimalt i den omgivning där livsmedlen lagras och transporteras 

(temperatur och fuktighet). Det finns ny teknik för detta ändamål. Mycket kan åstadkommas genom 

att förbättra förvaltningen och kommunikationen i livsmedelskedjan, och bl.a. använda modern 

riskhantering och de bästa operativa redskapen och systemen. Det finns en allmän uppfattning om att 

processerna i EU redan är tillräckligt effektiviserade, men de som är innovationsledande inom 

industrin visar att man kan göra betydande besparingar.  

Den anmärkningsvärda innovationsnivån i livsmedelsindustrin skulle dessutom kunna inriktas mer 

på målen om global hållbarhet och på att minska kostrelaterade sjukdomar. Exempelvis krävs 

betydligt mindre resurser för att framställa de nya generationerna av växtbaserade köttalternativ, och 

de håller allt högre kvalitet med mer välsmakande protein. Konsumenternas acceptans är fortfarande 

ett hinder, men det går bättre och bättre att imitera köttets smak och konsistens. 

Insynsvänliga och välintegrerade livsmedelskedjor med ansvarsfullt utvunna råvaror verkar ha större 

chans att vinna konsumenternas förtroende och likaså förbättra livsmedelstryggheten och 

hållbarheten. Brist på öppenhet skapar misstro. Skäliga villkor för leverantörer och bearbetning i 

utvecklingsländerna kommer att bli allt viktigare för att bygga upp en stabil och rättvisare 

leverantörskedja. 

Ruta 6 – Tio sätt att minska livsmedelssvinnet 

Fastställa mål  

EU-medlemsstaterna är redan skyldiga att utarbeta planer för förebyggande av avfall senast 2013 

enligt ramdirektivet om avfall. Planerna kan innehålla obligatoriska minskningsmål för 

livsmedelsavfall med övervakning av svinn och förluster utmed hela livsmedelskedjan. De olika 

sektorerna, t.ex. tillverkning och detaljhandel, bör enas om frivilliga minskningsåtaganden. Dessa 

åtgärder skulle kunna främja ett EU-omfattande initiativ inom ramen för färdplanen för ett 

resurseffektivt Europa.  

Förbättra databasen 

Målen kan varken fastställas eller genomföras effektivt utan bättre data. Eurostats ram bör omfatta 

en gemensam definition av livsmedelsavfall, där man skiljer mellan det avfall som kan undvikas och 

det som inte kan undvikas. Metoder för insamling och beräkning av data om livsmedelsavfall bör 

standardiseras i hela EU-27, och man bör fånga upp tillräckligt med data från alla de viktigaste leden 

i livsmedelskedjan. 

Se över EU-lagstiftningen om livsmedelssäkerhet 

Man bör se över de nuvarande förordningar som rör livsmedelssäkerhet och som omfattar 

bekämpningsmedel, främmande ämnen, paketering och lagring, för att ta reda på om det finns 

bestämmelser som inte bidrar till att skydda liv och hälsa men som orsakar onödigt livsmedelsavfall. 

Det krävs ytterligare forskning för att avgöra om det går att ändra nuvarande krav, inbegripet 

specifika standarder, utan att äventyra livsmedelssäkerheten. 

Ändra EU:s handelsnormer 

År 2009 avskaffades EU:s specifika handelsnormer för vissa livsmedel i syfte att minska 

livsmedelssvinnet och öka konsumenternas valmöjligheter, men åtgärden har inte gett resultat i detta 
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avseende. Man bör överväga en fortsatt reform och ersätta normer som bygger på livsmedlens 

utseende med kvalitativa normer avseende t.ex. smak, renhet, näringsvärde och odlingsförhållanden.  

Införa enhetlig datummärkning av livsmedel 

Vissa konsumenter blir förvirrade av skillnaderna mellan bäst-före-datum och förbrukas-senast-

datum på förpackningen, och detta kan leda till att man slänger bort säker och ätlig mat. Man bör 

fortsätta att se över de förordningar som ligger till grund för denna märkning i syfte att avskaffa 

vissa typer av märkningar för vissa livsmedel. Dessutom bör informationskampanjer anordnas av 

myndigheter och detaljhandel. Mer bör göras för att livsmedel som närmar sig utgångsdatum ska 

säljas till sänkt pris. 

Förbättra arbetsflöden och styrningen av försörjningskedjan 

Bättre metoder, förbättrad teknik, mer avancerad riskhantering och bättre samordning och 

integration av olika delar av den ofta långa leverantörskedjan – allt detta har betydelse för att minska 

svinnet efter det att livsmedlen lämnat jordbruket och innan de når konsumenten. Myndigheterna 

måste främja ändamålsenligare arbetsflöden och bättre samordning, t.ex. genom 

rådgivningsprogram. 

Informationskampanjer 

De nationella myndigheterna bör tillsammans med detaljhandeln och hotell- och 

restaurangbranschen genomföra informationskampanjer som riktar sig till specifika grupper och som 

gör konsumenterna mindre benägna att slänga bort mat. Problemet bör exempelvis behandlas 

utförligare än nu i skolutbildningen.  

Utvärdera den tekniska utvecklingen 

En bred uppsättning avancerad teknik, bl.a. informationsteknik, har redan avgörande betydelse för 

livsmedelskedjornas organisation, och denna teknik kan bidra mer till att minska livsmedelssvinnet. 

Sådana uppfinningar som smarta etiketter på förpackningar och smarta kylskåp, kundvagnar och 

soptunnor, som ännu inte utvecklats eller är under utveckling, kan fylla en funktion. Det krävs 

forskning för att utvärdera om och på vilket sätt de kan bidra.  

Bekämpa livsmedelssvinnet inom hotell- och restaurangbranschen 

Det finns flera sätt att minska svinnet inom denna sektor. Exempelvis kan restauranger och matsalar 

göra mer för att erbjuda gästerna de olika portionsstorlekar som faktiskt önskas i stället för en 

standardportion, som är alldeles för stor för vissa. Priset bör anpassas på lämpligt sätt.  

Främja program för omfördelning av livsmedel 

Det är oundvikligt att en del mat blir över i slutet av leverantörskedjorna, och om möjligt bör de mest 

behövande få tillgång till denna mat genom välgörenhetsorganisationer och s.k. matbanker. Man bör 

överväga lagändringar som skulle kunna skydda de välgörenhetsorganisationer som delar ut maten 

till fattiga, så att organisationerna inte blir föremål för rättsliga åtgärder för att ovetande ha delat ut 

osäker mat. 
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Hållbarare kostvanor  

Genomsnittskosten i Europa gör ett stort miljöavtryck. I EU konsumeras dubbelt så mycket kött, 

mejeriprodukter, ägg och fisk som det globala genomsnittet. Livsmedel från intensiv 

animalieproduktion ger mycket större miljöpåverkan än växtbaserade livsmedel när det gäller bl.a. 

utsläpp av växthusgaser, stor vattenanvändning och föroreningar från ammoniakutsläpp och 

kväveläckage. Om befolkningen i EU skulle konsumera mindre kött och mejeriprodukter skulle det 

kunna ge mycket stora miljövinster. Det finns emellertid mycket som hindrar att man ingriper i 

människors val av mat, och politiskt godtagbara åtgärder för att åstadkomma förändring kommer att 

behöva utvecklas varsamt och under längre tid. Det krävs en konsekvent och långsiktig kombination 

av åtgärder, bl.a. för ökad medvetenhet och för ökad acceptans av ekonomiska incitament. Man måste 

också trycka på för att skapa meningsfull förändring.  
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7. ATT TA TILL VARA AVFALL OCH RESTER FRÅN JORDBRUKET, 

SKOGSBRUKET OCH LIVSMEDELSSEKTORN 

Avfall och skörderester som inte kan undvikas är också en resurs. I en av de fem studier som utfördes 

på uppdrag av Stoa analyserades följande tre biologiska resursflöden: livsmedelssvinn, skörderester 

och skogsavfall. Studien omfattade inte djurgödsel och mänskligt avloppsslam, som också har 

potential. Materialet i fråga är mycket heterogent med varierande torrhet, energiinnehåll och kemisk 

sammansättning. Man bedömde den potentiella tillgången i Europa med avseende på 

energiinnehållet, vilket uppgick till cirka 46 exajoule (EJ). Resursernas relativa betydelse visas i 

tabellen nedan.  

Tillgången till avfalls- och restflöden med avseende på energiinnehåll 

Tillgång  

(exajoule (EJ) per år) 
Lägre uppskattat värde Högre uppskattat värde 

Livsmedelsavfall 0,22 

Skörderester från jordbruket 0,8 3,6 

Skogsavfall från primärskog 0,8 2,7 

Totalt 1,82 6,52 

   Andel av EU:s slutliga 

energiförbrukning (procent) 
3,9 % 14,1 % 

 

De tre resursflödena skulle tillsammans kunna bidra till så mycket som 4–14 procent av EU:s totala 

energiförsörjning, varav en liten och minskande andel kommer från livsmedelsavfall. Det finns dock 

flera viktiga osäkra faktorer i dessa uppskattningar. I Europa finns ingen gemensam definition av 

vare sig livsmedelavfall, skörderester eller skogsavfall. Man gör också mycket olika uppskattningar 

när det gäller hur mycket av dessa rester som finns tillgängliga med hänsyn till befintlig användning 

och vilken utvinningsnivå som kan anses rimlig och godtagbar med hänsyn till miljömässiga och 

ekonomiska begränsningar.  

Bland annat finns följande betydande hinder för tillvaratagandet av material i denna omfattning:  

 Materialet är heterogent och det saknas öppna marknader. 

 Materialet är utspritt över hela territoriet, på mark som tillhör ett mycket stort antal jordbruk 

och skogar och, när det gäller livsmedelsavfall, i miljoner enskilda hushåll.  

 Skörderester och skogsavfall ligger ofta på avlägsna och otillgängliga platser.  

 Kostnaderna för att samla in, separera och använda materialet är relativt höga, eftersom det 

generellt sett är ett skrymmande material av lågt värde, som därför inte kan transporteras 

långt utan att det medför kostnader och energiförbrukningsavgifter. Det är därför mycket 

viktigt att den första bearbetningen kan ske på en plats som ligger i närheten.  

 Det finns tveksamheter kring hållbarheten, inte minst eftersom en tillräcklig restvolym måste 

återföras till marken så att det organiska materialet och markens funktion bevaras, både på 

åkermark och skogsmark. 

 Med hänsyn till de relativt höga kostnaderna för att samla in en del av detta material och för 

att upprätta första generationens kommersiella bioraffinaderier krävs kraftfulla politiska 
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signaler som lockar investerare. Detta återstår att införa. EU:s nuvarande politik snedvrider 

marknaden till förmån för bioenergi.  

Omvandlingsteknik – termokemiska och biokemiska metoder 

Mycket av tekniken för omvandling av biomassa är välutforskad och sedan länge etablerad, men 

även ny teknik är på gång. Generellt sett behövs någon fysisk förbehandling av biomassa, t.ex. för att 

skilja ut komponenter, torka, hacka eller framställa pellets. Sedan kan processen fortlöpa antingen 

enligt en termokemisk metod med hög processvärme, t.ex. härdning, förgasning eller pyrolys, eller 

enligt en biokemisk metod, som tar hjälp av biologiska agenter, såsom jäst, bakterier, alger och 

enzymer, för att extrahera eller omvandla råmaterialet till önskad produkt. De tre huvudsakliga 

biokemiska metoderna är omförestring, jäsning och separering.  

Ett intressant alternativ är användning av hybrida termokemiska/biokemiska metoder, där 

råmaterialet förgasas till en typ av syntesgas som sedan kan omvandlas till kemikalier med hjälp av 

mikroorganismer som kan jäsa syntesgasen till ekonomiskt attraktiva kemikalier. Denna metod håller 

på att utvecklas av bl.a. Coskata och Ineos Bio för bränsleetanol och av flera andra företag för 

framställning av polyhydroxyalkanoater (PHA), polyoler och propylen.  

Genom dessa olika processer kan man framställa värme, transport- och flygbränslen, elektricitet, 

kemikalier genom jäsning, specialkemikalier, polymerer och en rad kemiska halvfabrikat. Dessa 

kemikalier har i sin tur många olika tillämpningsområden. Marknaden för bioplaster växer särskilt 

snabbt. 

Hållbarhetsaspekter 

Det är viktigt att hållbarhetsaspekterna är helt utredda innan man vidtar åtgärder för att påskynda 

användningen av avfall och skörderester i bioekonomin.  Det är ett område med intensiv forskning 

och diskussion samt med snabb utveckling och en komplex agenda. Det finns särskilt fem viktiga 

frågor.  

 Klimatpåverkan är av särskilt intresse, eftersom regeringars benägenhet att stödja biomaterial 

för energiproduktion och andra tillämpningar i hög grad beror på hur det kan bidra till att 

begränsa klimatförändringarna. Detta måste mätas korrekt med hjälp av välgrundade 

livscykelanalyser (LCA). Flera omvandlingsmetoder för biomassa från avfall och skörderester 

leder till markant minskade utsläpp, men det gäller inte alla metoder och det behövs en tydlig 

evidensbas. Den begränsande effekten är generellt sett bättre för avfall och skörderester än för 

(livsmedels-)grödor, särskilt om man tar hänsyn till indirekt ändrad markanvändning.  

 Övergripande resurseffektivitet. Det finns vissa belägg för att utsläppen av växthusgaser kan 

minskas ytterligare, i många fall genom att biomassan används till att framställa lämpliga 

biobaserade material i stället för att den förbränns för att återvinna energi. Det bästa är i princip 

att kombinera flera olika biomassaprodukter till användning i flera steg. Detta är särskilt relevant 

för biomassa från skogsbruk. Trä som utvinns från en skog skulle t.ex. först användas med en 

varaktig funktion, såsom virke i en byggnad. När byggnaden är uttjänt skulle träet kunna 

användas för andra ändamål, t.ex. som panel, och först i sista steget som bränsle. 

Figuren nedan visar dessutom att biomassa som används till energiproduktion ger lägst 

mervärde både generellt sett och i förhållande till energi och klimatpåverkan. De 

användningsområden som bör prioriteras är läkemedel och finkemikalier högst upp i 

pyramiden.  
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Figur 4 – Värdepyramiden för biomassa 

 

Källa: Anpassad figur från Eickhout (2012), baserad på 

http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2/ 

 

Forskningsresultaten tyder på att biomaterial inte alltid och entydigt fungerar bättre än biomassa 

i fast form och gasform för el- och värmeproduktion. En metaanalys av LCA tyder dock på att 

biomassa som används i flera steg kan ge en genomsnittlig minskning med ytterligare 10–20 ton 

koldioxidekvivalenter/hektar. Detta visar hur viktigt det är att biomassa används i flera steg, 

vilket tyder på att man om möjligt bör använda biomassamaterialet både till energi och för andra 

ändamål över tid. Därför behöver man åtgärda obalansen i den nuvarande politiska ramen. För 

närvarande ger man betydande stöd till bioenergi men inte till andra sätt att använda biomassa.  

 Mark: Det största problemet när det gäller marken är att ökad bortforsling av både 

jordbruksgrödor och skogsavfall utöver en lämplig nivå kan inverka negativt på det organiska 

materialet i marken och på markens struktur och biologiska mångfald. Det är ett allvarligt 

problem med tanke på att många jordmåner i Europa redan är förstörda. Det är synnerligen 

viktigt att ta hänsyn till de lokala förhållandena. Det varierar t.ex. i hög grad hur mycket 

stråhalm som det är acceptabelt att forsla bort från åkermarker.  Direktivet om främjande av 

användningen av energi från förnybara energikällor innehåller bestämmelser för redovisning av 

växthusgasutsläpp, men de omfattar inte förändringar i markens kollager till följd av att 

skörderester utvinns, eftersom dessa betraktas som ”nollutsläpp” fram tills de samlas in. Detta 

bör omvärderas.  

 Vatten: Biobaserade produkter från avfall och skörderester saknar de flesta av de effekter som är 

förenade med odling av särskilda grödor till råmaterial. Därför gör de ett mindre vattenavtryck. 

Den ökade utvinningen av skörderester från både åkermark och skogar bör förvaltas så att man 

förhindrar vattenerosion och skyddar vattenhållningsförmågan i samband med förändringar i 

markens struktur. 

 Biologisk mångfald: Man vet inte hur den biologiska mångfalden påverkas av att skörderester 

och skogsavfall forslas bort i större skala i Europa. Men olämpliga metoder kan vara skadliga för 

både livsmiljöerna på ytan och för markens fauna och flora. Hur markens djur, växter och 

svampar påverkas av att man forslar bort utvunna skörderester har ett nära samband med 

http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2/
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inverkan på det organiska materialet i marken. Det behövs mer forskning och likaså lämpliga 

riktlinjer och standarder, om användningen av skörderester och avfall ska utökas väsentligt.  

Hur man går vidare 

Det finns en betydande potential i innovativa biobaserade metoder för avfall och skörderester, och 

dessa bör utvecklas ytterligare, särskilt eftersom Europa kan bli ledande inom en del av denna teknik. 

Det finns välgrundade argument för fortsatta kollektiva åtgärder för att stimulera utvecklingen i 

denna sektor. Det råder dock stor osäkerhet för investerare och leverantörer, så en central prioritering 

är att skapa insyn och bättre information om tillgången till avfalls- och restflöden, möjligheterna till 

bearbetning och nyttan för konsumenterna. Eftersom biobaserad ekonomisk utveckling per definition 

rimligen samverkar med ekosystemen, måste det finnas en välgrundad och tydlig försäkran om att 

bioprodukterna verkligen är miljövänliga med tanke på utsläppen av växthusgaser eller andra 

definierade miljövariabler jämfört med de fossila motsvarigheterna. De bör inte heller ha någon 

avsevärd inverkan på vattnet, marken eller den biologiska mångfalden. Detta kräver stränga 

bestämmelser om hållbarhet. Politiska åtgärder kan övervägas på tre områden. 

De huvudsakliga alternativen för att utvinna avfall och skörderester till råmaterial är att 
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