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Till Sveriges lantbrukare, frukt- och grönsaksproducenter! 
 
Marknaden för ekologiska produkter är i obalans. Den ekologiska konsumtionen förväntas 
öka till det dubbla inom åtta år. Det borde innebära en dubblering av nuvarande svensk 
ekoproduktion. Cirka hälften av de ekologiska livsmedlen som konsumeras i Sverige är 
importerade och importen ökar. Det finns produkter som det råder ett ständigt underskott 
av. Det är viktigt att minska gapet mellan utbud och efterfrågan särskilt på de livsmedel som 
vi själva kan producera här i Sverige.  
 
Det finns många fördomar som motverkar en omläggning till mer eko. Syftet med denna 
skrift är att öka konventionella producenters kunskap om ekomarknaden och ge incitament 
till att lägga om produktionen så att svensk ekologisk produktion når Regeringens mål: att 
den certifierade ekologiskt odlade jordbruksmarken ska uppgå till minst 20 procent av 
landets jordbruksmark.  
 
 
 
 

 

Fakta, frågor och myter 
om ekologiskt jordbruk 
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Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk 
 
Innehåll: 
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Del 1: SVENSK LIVSMEDELSPRODUKTION IDAG sid 4 
 
Vad innebär ekologisk produktion? sid 4 
 
Frågor och påstående om svenskt ekologiskt lantbruk sid 5 

� Ekonomi: Det krävs mer areal för att få ett ekologiskt jordbruk lönsamt. Dålig 
lönsamhet i ekologisk odling. 

� Foder: Ska fodret vara ekologiskt? Måste fodret produceras på gården?  
� Gödsel/växtnäring: Kan man vara eko-bonde utan djur och stallgödsel? Kan jag ha 

trädgårdsodling utan djur? 
� Måste man ha en stor gård och mycket mark för att gå över till ekologisk produktion? 
� Passar alla typer av gårdar för ekologisk produktion? Även en gård med tunga 

lerjordar?  
� Det blir för mycket ogräs i jorden. Ekologiskt kräver mer arbete eller? 
� Regelverket är för strängt. Det kommer ständigt kontrollanter.  
� Dåligt med stöd från andra lantbrukare. Var finns information om ekologisk 

produktion? 
� För dyrt att ställa om. Varför ska man producera ekologiskt utan att få betalt för 

ekologiskt? 
� Det finns ingen efterfrågan på ekologiska livsmedel. Konsumenten vill hellre ha 
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� Det går inte att försörja världens befolkning med ekologiska metoder. Maten räcker 
inte. 

� Doserna av kemiska, syntesiska bekämpningsmedel är ju små och gränsvärdena 
överskrids sällan. Det kan väl inte vara någon fara med maten? 
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Inledning 
En mängd myter florerar om vad ekologiskt landbruk är. Frågorna är vitt skilda och spänner 
från grundläggande fakta om vad ett ekologiskt brukningssätt innebär till mer specifika 
frågor kring lönsamhet, byråkrati, kvalitet på varor och tjänster, klimat- och 
miljökonsekvenser m.m. 
 
Rapporten kommer förhoppningsvis att ge svar på frågorna och presentera de fakta som 
finns om ekologiskt jordbruk. Rapporten börjar med en genomgång av svenska förhållanden. 
Därefter följer en presentation av frågor som rör ekologi på ett mer övergripande och 
världsvitt vis.  
 
Rapporten ingår i ”Ökad svensk ekoproduktion genom marknadsinformation och 
kompetensutveckling”, ett projekt som genomförs av EkoMatCentrum med stöd av 
Jordbruksverket 2012. Rapporten är sammanställd av Lotta Brinck. Fotografier: Sveriges 
Lantbruksuniversitet. 
 
EkoMatCentrum – Informationscentrum för Ekologiska Produkter har verkat i 16 år. Vi är en 
ideell förening med cirka 300 medlemmar, personer och företag inom mat- och/eller 
miljöområdet. Syftet med EkoMatCentrums verksamhet är att öka intresset och efterfrågan 
på klimatsmarta och ekologiska livsmedel i livsmedelskedjans alla led.  
 
Eva Fröman & Carin Enfors  
EkoMatCentrum  
Informationscentrum för Ekologiska Produkter, ideell förening 
Tel 08-779 59 29 
info@ekomatcentrum.se  
www.ekomatcentrum.se 
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Del 1: SVENSK LIVSMEDELSPRODUKTION IDAG. 
 
Halva värdet av den svenska livsmedelskonsumtionen består av varor som produceras i 
Sverige (1). Självförsörjningsgraden minskar och självförsörjning är inget mål för 
jordbrukspolitiken. Trenden är att mer livsmedel importeras. Försämrad lönsamhet hos 
svenska jordbruksföretag anges ofta som en förklaring. En följd kan bli att den ekonomiska 
och sociala hållbarheten på den svenska landsbygden försämras. Möjligheterna att finna 
försörjning på landsbygden minskar och risken för utflyttning ökar.   
 
Jordbruksarealen minskar visserligen inte längre. Men är trots allt betydligt mindre än på 
60–70-talet och hela 25 procent lägre än på 1920 talet då den var som störst.  
Sedan 2005 har jordbruksarealen åter ökat något. Arealen spannmål, som trots allt 
dominerar stort, har minskat medan slåtter- och betesvall har brett ut sig något. 
Omfördelningen beror framförallt på det nya gårdsstödet som infördes 2005.  
Hela 70 procent av svensk åkermark används till djurfoder. Svenskt jordbruk är framförallt 
inriktat på kött- och mjölkproduktion.  
 
För att klara framtiden väljer dagens jordbruksföretag i huvudsak mellan två vägar: Bli större 
och mer kapitalintensiva eller bredda sitt utbud och lägga till andra verksamheter som 
turism, energiproduktion eller landskapsvård.  
En övergång till ekologiska brukningsmetoder kan vara ett tredje alternativ. 
 
År 2011 brukades 15,7 procent av den totala arealen med certifierade ekologiska 
brukningsmetoder, inklusive mark under omställning. Jämtlands och Värmlands län toppar 
med 31,1 procent respektive 26,8 procent andel ekologisk produktion. I botten ligger Skåne, 
Blekinge och Hallands län med 5,6 procent, 7,6 procent respektive 8,3 procent.  
Ett mål för svensk jordbrukspolitik är att vid ingången av år 2014 ska 20 procent av landets 
jordbruksareal antingen vara omställd eller under omställning till certifierade ekologiska 
metoder. 
 
 

Vad innebär ekologisk produktion?  
 
Naturresurser som energi, mark och vatten ska i möjligaste mån brukas på ett hållbart och 
långsiktigt sätt är det övergripande målet. Ett mål som hela svenska jordbrukspolitiken 
omfattar, även den konventionella delen. 
 
Grundläggande för ekologisk produktion är en hög självförsörjningsgrad. Det gäller 
växtnäring i form av gödsel, nedplöjning av växtmaterial, kvävefixerande grödor och varierad 
växtföljd. Lättlöslig handelsgödsel eller icke naturlig mineralgödsel används inte.  
Eftersträvansvärt är också att mesta fodret odlas på gården. 
Syntetiska (kemiska) bekämpningsmedel används inte mot vare sig insekter, svamp eller 
ogräs. Med förebyggande åtgärder i form av varierad växtföljd, motståndskraftiga sorter och 
mekanisk bearbetning skyddar sig eko-bonden mot angrepp.  
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Djuren ska ges möjlighet att utöva sina naturliga beteenden. Utevistelse är ett krav vad gäller 
nötkreatur, får, getter och höns. KRAV:s regler kräver även utegång för grisar tillskillnad från 
EU:s regler för certifierade ekologisk grisproduktion. 
 
 

Frågor och påstående om svenskt ekologiskt lantbruk 
 
Ekonomi: Det krävs mer areal för att få ett ekologiskt jordbruk lönsamt. Dålig lönsamhet i 
ekologisk odling. 
 
Avkastningen per ytenhet är generellt sett lägre på en ekologiskt driven gård. Hur mycket 
lägre beror på var gården är belägen (2). På landets slättbygder är skillnaderna större än i 
skogsbygd. Hur mycket lägre avkastningen är beror också på vilken typ av gröda som odlats. 
Av spannmål, oljeväxter och vallfrö är avkastningen 30–50 procent lägre än i konventionell 
odling. Medan skördenivån av ärter och åkerbönor är normalt 20–25 procent mindre. När 
det gäller vall dvs. hö och ensilage är skillnaden minimal om ens någon. (3) Undantag finns 
som bekräftar regeln. Det finns t.ex. ekologiska spannmålsodlare som i stort sett kommer 
upp i samma skördenivåer som konventionella odlare.   
Den generellt lägre skörden kompenseras av att priset på ekologiska grödor är 30-50 procent 
högre (2). Dessutom krävs mindre insatsvarorna utifrån. Ekologisk växtodling och 
mjölkproduktion är oftast mer lönsam än konventionell.  
I en nyligen genomförd studie (4) har Åsa Knudsen Sterte vid SLU Uppsala visat att 
nettoinkomsten för ett ekologiskt växtodlingslantbruk har lägre risk och bättre lönsamhet. 
En rationell lantbrukare borde därmed ställa om till ekologiskt. Men för den enskilde odlaren 
kan risken vara större eftersom avkastningen varierar från gård till gård, område till område 
och därmed vinsten.  Under omställningsperioden är nettovinsten lägre eftersom odlingen 
måste bedrivas ekologisk medan priset för avsalugrödor är som för konventionella. 
Omställningsprodukter säljs som konventionella.    
Ett plus är även att priset på en etablerad ekologisk gård är högre än för en konventionellt 
driven.  
Miljöersättningarna för ekologisk produktion är betydligt högre än för konventionell 
kretsloppsproduktion. Räkna med att ersättningen är dubbelt så stor och det utgår också 
stöd för slåtter- och betesvall, till skillnad från vid konventionell odling 
Vad som har störst betydelse, merpriset eller miljöersättningen, för lönsamheten varierar 
mellan olika inriktningar på det ekologiska jordbruket (5). Merpriset är mest avgörande inom 
ekologisk mjölkproduktion och grönsaksodling. Medan miljöersättning är det som i första 
hand bidrar till lönsamhetsförbättringen i ekologisk växtodling. För ekologisk 
slaktsvinsproduktion och potatisodling spelar både merpriset och ersättningen stor roll för 
lönsamheten.  
 
Foder: Ska fodret vara ekologiskt? Måste fodret produceras på gården?  
 
Allt foder ska i princip vara ekologiskt certifierat. Undantag är foder till grisar där högst 5 
procent konventionellt proteinfoder är tillåtet. Även en viss mängd gröda som är under 
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omställning är tillåtet att använda, det vill säga gröda som på den öppna marknaden ska 
säljas till ett konventionellt pris men är ekologiskt odlad. 
  
Eko-bonden som inte har eller har för lite foder kan köpa. Även här skiljer sig reglerna mellan 
olika djurslag. Minst 20 procent av grisfodret ska produceras på gården medan siffran för 
nötkreatur och får är 50 procent. Men undantag finns: Den ekologiske bonden får köpa 
ekologiskt foder av ekologiska bönder i samma region. Man kan också samarbeta med andra 
ekologiska bönder och förenklat uttryckt byta gödsel mot foder eller bete (6).  
 
Gödsel/växtnäring: Kan man vara eko-bonde utan djur och stallgödsel? Kan jag ha 
trädgårdsodling utan djur? 
 
Ett stort problem i såväl ekologisk som konventionell odling är att tillsätta lika mycket 
växtnäring som tas ut. Den ekologiske bonde bygger sin tillförsel av växtnäring på 
egenproducerad stallgödsel, gröngödsling och anpassad växtföljd i form av klövervall och 
trindsäd som fixerar kväve.  
Den som inte har egen stallgödsel kan köpa från andra ekologiska bönder eller använda sig 
av restprodukter från svenska slakterier t.ex. blodmjöl och restprodukter från 
framställningen av jäst. Stallgödsel från en viss typ av konventionella gårdar med nötkreatur 
är också tillåtet. 
Lika viktigt som att tillföra tillräckligt med gödselmedel är att minimera 
växtnäringsförlusterna. I den ekologiska odlingen upprätthålls den bland annat med 
anpassad växtföljd, minskad jordbearbetning på hösten och fånggrödor som övervintrar. För 
att minska läckage av fosfor används dränering och kalkning.  
Information om vilka gödselmedel som får användas finns att ladda ner från 
Jordbruksverkets hemsida (7).  
 
Måste man ha en stor gård och mycket mark för att gå över till ekologisk produktion? 
 
Dagens ekologiska gård är varken större eller mindre än en konventionellt driven gård. 
Riktigt stora gårdar finns men även mindre brukningsenheter. 
En liten gård har möjlighet att köpa (se ovan) tilläggsfoder och gödsel. Som mindre 
företagare underlättar det om man har grannar som bedriver ekologisk produktion och som 
man kan utbyta medel, varor och tjänster med. Det du inte kan producera kanske din granne 
har överflöd av (6).  
Brist på bete? Många markägare utan egen jordbruksproduktion har gammal vall och äng 
som inte utnyttjas. Bidrag för att restaurera och inhägna av tradition utnyttjade betesmarker 
finns att söka hos länsstyrelsen. 
     
Passar alla typer av gårdar för ekologisk produktion? Även en gård med tunga lerjordar?  
 
Varje gård har sina förutsättningar och övergången måste anpassas där efter. Det finns 
fördelar med styv lera vid eko-odling. Jorden är ofta näringsrik och ogrästrycket mindre. Det 
går utmärkt att odla kvävefixerande åkerbönor även regniga år. En skicklig lantbrukare ser 
också till att börja det känsliga vårbruket i rätt tid eftersom man inte kan kompensera ojämn 
groning med handelsgödsel och bekämpningsmedel. En gård som lyckats är Bygården, 
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Tidavad utanför Mariestad (8). Här odlas slåttervall, vår- och höstvete, åkerböna, blandsäd 
(korn/havre) och hålls 65 mjölkkor.  
 
Det blir för mycket ogräs i jorden. Ekologiskt kräver mer arbete eller? 
 
Med en väl utförd och varierad växtföljd som sträcker sig flera år och ökad mekanisk 
bearbetning förebyggs ogräsangrepp. Att växla mellan vår- och höstgröda är en annan åtgärd 
(9). Lika viktigt är kanske är att välja motstånds- och konkurrenskraftiga grödor som gror 
snabbt och kommer upp i jämn och lagom tät sådd. Kunskap om bra sortval är central. Här 
finns hjälp att få av bland annat rådgivare, kontakta länsstyrelserna! 
Vid en övergång till ekologisk produktion försvinner vissa arbetsuppgifter ex. ogräs- och 
skadedjursbekämpning med bekämpningsmedel medan andra arbeten som mekanisk 
ogräsbekämpning tar mer tid. För de flesta typer av jordbruk blir arbetsinsatsen ungefär 
densamma.  
Med ökad kunskap och bättre förståelse av de speciella förutsättningar som ekologiskt 
jordbruk lever med kan arbetet organiseras effektivare.     
   
Regelverket är för strängt. Det kommer ständigt kontrollanter.  
 
Det finns flera nivåer på ekologisk certifiering. Grundnivån är EU-reglerna som har något 
mildare regler än den i Sverige vanligast förekommande certifieringen, KRAV. EU -reglerna 
stiftas av EU-kommissionen. KRAV:s regler utformas i en öppen process där producenter, 
konsument- och miljöorganisationer, forskare och handel deltar.  

För att säkerställa att konsumenter och andra köpare av ekologiska produkter får vad de 
betalar för kontrolleras de KRAV-ansluta företagen (10). De besöks minst en gång om året. 
Djurgårdar får under sina två första år som certifierade två besök per år. Revisorerna gör 
både anmälda och oanmälda kontroller. Orsaken till oanmälda besök är antingen rent 
slumpmässiga eller beror att det vid tidigare besök funnits misstankar om fusk eller andra 
missförhållanden.   
En fristående och regelbunden kontroll minskar också riskerna för snedvriden konkurrens; 
Ingen ska kunna sälja sina varor som ekologiska och få ett högre pris utan att bedriva 
ekologisk produktion.  
 
Dåligt med stöd från andra lantbrukare. Var finns information om ekologisk produktion? 
 
Svenska eko-bönders egen organisation heter "Ekologiska Lantbrukarna" (11). Genom 
föreningen kan ekologiska brukare vara med och påverka eko-stödet, miljöersättningarna 
och andra jordbrukspolitiska beslut. Organisationen är också med i utformandet av reglerna 
för ekologisk produktion. Ekologiska Lantbrukarna finns med i alla viktig utredningar och 
remisser. Än viktigare för den nyblivne eko-bonden är kanske föreningens 
mentorsverksamhet för just nya lantbrukare och att man har regionala nätverk för nya och 
mer erfarna ekologiska lantbrukare.  
LRF är givetvis också ett fortsätt stöd för den som vill bli eller redan är ekologisk lantbrukare. 
För övrigt är LRF:s nuvarande förbundsordförande Helena Jonsson ekologisk lantbrukare.  
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Jordbruksverket har på sin hemsida www.jordbruksverket.se mycket och grundlig 
information om allt som rör ekologisk produktion. Klicka på "Miljö och klimat" och vidare på 
ekologisk produktion. Vidare kan även länsstyrelserna hjälpa till med rådgivning.  
På certifieringsorganet KRAV:s hemsida (10) finns deras regler för ekologisk produktion.  
 
För dyrt att ställa om. Varför ska man producera ekologiskt utan att få betalt för 
ekologiskt? 
 
Omläggningen från konventionell odling till ekologisk är kanske den mest kostsamma och 
svåraste perioden för den enskilde lantbrukaren. Men svårighetsgraden varierar stort. Att 
lägga om från konventionell djurhållning till ekologisk är ett mindre ingrepp än att lägga om 
ett växtodlingsjordbruk. Avgörande brukar vara markens status. Har du redan 
miljöersättning för kretsloppsinriktad produktion är övergången inte så genomgripande. 
Omläggningen ska ses som en investering för framtida vinster. 
Planera din omläggning och anmäl till ett certifieringsorgan dvs. KRAV (12) eller EU rådets 
certifiering för ekologisk produktion (13). Därefter kan du lämna i en SAM-ansökan till 
jordbruksverket. På många länsstyrelser finns kostnadsfri rådgivning inför omställning. 
Under en karenstid på två år odlar man ekologiskt men får inte sälja grödan som ekologisk. 
Däremot kan du redan efter ett år använda eller sälja grödan som ekologiskt foder. 
Karenstiden för ekologisk mjölkproduktion är bara 6 månader under förutsättning att du 
utfodrar dina djur med ekologiskt foder. 
Karenstiden säkerställer att det du producerar är av ekologisk kvalitet och att kunden 
verkligen får den vara som hon betalar ett merpris för.  
 
Det finns ingen efterfrågan på ekologiska livsmedel. Konsumenten vill hellre ha närodlat. 
 
Det finns ingen som helst motsättning mellan svensk ekologisk produktion och närodlat. 
Snarare är det ekologiska jordbruket mer "nära" än många konventionella jordbruk. Det 
ekologiska jordbruket använder vare sig av importerade bekämpningsmedel eller av 
handelsgödsel utan bygger på egen stallgödsel, kvävefixerande växter i odlingen, vall och 
avfall från svenska slakterier. Liksom i det konventionella jordbruket importeras en del soja 
som kraftfoder men den ekologiska sojan växer i Italien och inte i Sydamerika (3).  
Efterfrågan på ekologiska livsmedel är mycket stor i Sverige såväl bland privata aktörer som 
bland offentliga sidans uppköpare. Förra året köpte hotell- och restaurangsektorn inkl 
Sveriges kommuner och landsting ekologisk mat för 2,1 miljarder kronor (14).  Av landets alla 
kommuner nådde hela 33 stycken upp till minst 25 procent vilket är stadsmakternas mål för 
ekologisk mat inom offentliga sektorn. Fortsätter efterfrågan att öka i samma takt som 
under 2011 når den offentliga sektorn 25 procent målet redan 2013.   
Problemet, för Sverige och svenskt lantbruk, är att det råder brist på svenskproducerade 
ekologiska varor. Efterfrågan är betydligt större än tillgången. En hel del av den ekologiska 
maten är redan idag importerad. Hur blir det i framtiden? Ska svenskt jordbruk, svensk 
trädgårdsnäring och svensk livsmedelsindustri bidra till att uppfylla 25 procent målet? Eller 
ska kommunernas upphandlare tvingas köpa ekologisk producerad mat som är importerad 
och därmed långt i från närodlad? 
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Varför köper inte offentliga sektorn svenskt närodlat istället för dyrt ekologiskt? 
 
Att i offentlig upphandling ställa krav på att varan ska vara svensk är inte tillåtet enligt EU:s 
lagar om offentlig upphandling som vi i Sverige genom vårt medlemskap är tvingade att följa. 
Inte heller är kravet på närodlat, korta transporter tillåtna kriterier. För krav om varande 
svenskt djurskydd är läget oklart. Däremot kan man i en offentlig upphandling kräva att en 
vara uppfyller kriterierna för en viss certifiering: typ KRAV, EU-ekologisk, MSC.   
 
 
 
 
Källor: 
1) Hållbarhet i svenskt jordbruk 2012, SCB 
2) Börja med växtodling. Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket   
3) Intervju med Christel Cederberg, adjungerad professor i miljösystenanalys Chalmers  
4) Barriers to convert to organic farming and the role of risk - An empirical application on 
Swedish data Åsa Knudsen Sterte No 685 · ISSN 1401-4084 Uppsala 2011 
5)Hur styr miljöersättningen för ekologisk produktion? – effekter på marknad och miljö 
Rapport 2010:1 Jordbruksverket. 
6) Att växa genom samverkan. http://ekolantbruk.se/pdf/6410.pdf 
7)Jordbruksverkets hemsida - amnesomraden/miljoochklimat/ekologiskproduktion 
8) Växteko. www.vaxteko.nu/html/sll/lst_o_lan/jordbiten/JBN01-3/JBN01-3B.PDF 
9) Överlista ogräs.http://ekolantbruk.se/pdf/6392.pdf   
10) Kravs regler. www.krav.se/Om-KRAV/Regler/ 
11) http://ekolantbruk.se/blimedlem 
12) www.krav.se/For-foretag/struktur/Lantbruk/kravodlare/Artiklar/Omlaggning-till-KRAV-
odling/ 
13) EU-regler för ekologisk produktion: ec.europa.eu/agriculture/organic/home_sv 
14) Ekowebb 2012R 
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Del 2: ÖVERGRIPANDE OM EKOLOGISKT JORDBRUK 
 
Vari ligger de stora skillnaderna mellan ett ekologiskt brukningssätt och ett konventionellt? 
Ja, det är ju framförallt användningen av bekämpningsmedel, konstgödsel och djurhållning 
som särskiljer. Sverige skryter ofta med att vi har världens renaste jordbruk vilket troligtvis är 
sant. Och här i Sverige är oftast inte olikheterna mellan de två olika produktionssystemen så 
stora och påverkan på miljön är inte alls lika förödande som i många andra länder.  
Här nedan kommer en jämförelse mellan ekologisk och konventionell livsmedelsproduktion 
som omfattar såväl svenska som internationella förhållanden.  
 
 

Frågor och påstående om övergripande förhållanden inom det ekologiska 
lantbruket  
 
Det går inte att försörja världens befolkning med ekologiska metoder. Maten skulle inte 
räcka. 
 
Redan idag försörjs halva jordens befolkning av småbönder som av tradition och brist på 
medel odlar utan bekämpningsmedel och handelsgödsel. FN:s specielle rapportör för rätten 
till mat, Olivier De Schutter, menar att småbrukarnas skördar kan dubbleras på tio år om 
man utvecklar enkla ekologiska metoder som passar småbrukare i utvecklingsländerna. Även 
om skördarna skulle bli större med insatsmedel i form av gödning har utvecklingsländernas 
småbönder sällan råd med dessa.  
Avkastningen från ekologiskt jordbruk är inte alltid lägre. Det finns ett flertal studier och 
exempel på att så inte är fallet. Framförallt i utvecklingsländer men även i Sverige (se del 1 
av rapporten) skulle en omläggning till ekologiskt jordbruk ge stora och vissa fall större 
skördar. Viktiga positiva effekter av en omläggning i tredje världen är högre 
grundvattennivåer, bördigare jordar, minskad sårbarhet vid torka och bättre 
försörjningsmöjligheter för kvinnor och därmed för hela familjen (1).    
Jorden och åkermarken skulle mycket väl räcka till att föda världens befolkning om en del av 
animaliekonsumtionen skulle ersättas med vegetabilier. Att byta kött vid några tillfällen mot 
bönor är ett effektivt sätt att mångdubbla den tillgängliga mängden mat. Idag används 70 
procent av Sveriges åkermark för djurfoder i form av spannmål, bönor, ärt och raps. Grödor 
som i sig är bra människomat. Runt 90 procent av all odlad soja blir djurfoder.  
Sett världsvitt används redan idag mer än 25 procent av världens totala landyta till att 
producera foder till världens djur och en stor del av denna yta är extensiva gräsmarker som 
har låg köttproduktion/ytenhet (2). Och skulle köttkonsumtionen bli lika hög hos världens 
tillväxt- och utvecklingsekonomier som hos oss, då skulle inte jorden räcka till. 
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Så farligt är det väl inte med bekämpningsmedel?  
I Sverige är inte bekämpningsmedel och sprutning med dem något stort arbetsmiljöproblem. 
Bra skyddsutrustning, stränga regler och speciell utbildning för "sprutare” finns. Kvarstår gör 
dock att yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel har förknippats med en rad negativa 
hälsoeffekter, såsom svårigheter med andning och med minnet, hudsjukdomar, depression, 
Parkinsons sjukdom, missfall, fosterskador, och cancer. Barn till yrkesexponerade mödrar har 
exempelvis sämre mental utveckling vid 2 års ålder och uppmärksamhetsstörningar 
(kognitiva störningar) vid 3,5 och 5 år, enligt en stor välgjord studie från Kalifornien (3).  
Men hur är förhållandena i de fabriker som tillverkar bekämpningsmedel för svensk 
användning? Och hur mår de bönder och jordbruksarbetare i tillväxt- och 
utvecklingsekonomier (tredje världen länder) som hanterar de bekämpningsmedel som t.ex. 
används för att producera det importerade kraftfoder som krävs i svensk djurproduktion?  
Under vilka förhållanden lever de arbetare som odlar "vårt" kaffe, "våra" bananer och "vårt" 
te? De som måste hantera och leva med de bekämpningsmedel som i många fall är 
förbjudna hos oss på grund av sin farlighet. Har de tillgång till och råd med 
skyddsutrustning? Får de information om hur medlen ska användas på ett språk som de kan 
läsa? Finns regler för hur sprutningen ska gå till så att inte arbetarnas och närboendes 
dricksvatten och närmiljö förstörs.  
En nyligen publicerad rapport (4) från FN:s miljöprogram UNEP säger att mellan 2005 och 
2020 kommer den sammanlagda kostnaden för sjukdom och skador knutna till kemiska 
bekämpningsmedel i småskaligt jordbruk i Afrika söder om Sahara att nå 600 miljarder 
kronor. 
Frågor och farhågor inför användningen av bekämpningsmedel är stora och berättigade.       
 
Doserna av kemiska, syntesiska bekämpningsmedel är ju små och gränsvärdena överskrids 
sällan. Det kan väl inte vara någon fara med maten? 
 
Enligt livsmedelsverkets statistik (5) finns rester av bekämpningsmedel i 60 procent av de 
stickprov på frukt och grönsaker som tas regelbundet i Sverige. Varav var 10.e överskrider 
gränsvärdet.  Mer alarmerande är att närmare 40 procent av alla prover innehåller rester av 
flera bekämpningsmedel. Den s.k. cocktaileffekten, vad som händer när två eller flera 
tillsynes oskyldiga kemiska ämnen blandas är något som de flesta forskare är bekymrad över 
och ingen vet något om.  
Mest rester finns i importerad mat men inte heller svensk mat är fri. Riktade provtagning 
görs också mot ekologiskt grönt men där är samtliga prov fria med något enstaka undantag. 
Finns det då någon risk med låga resthalter i maten? Inga kortsiktiga risker har setts för 
vuxna och få längre studier görs. Barn och foster är de individer som löper störst fara. Tre 
olika långtidsstudier i USA har sett samband mellan hur mycket rester av 
insektsbekämpningsmedel som fanns i urinen hos gravida kvinnor, och barnens utveckling. 
Stor exponering för bekämpningsmedlen under graviditeten var förknippat med sämre 
kognitiv utveckling, bland annat lägre IQ (3). 
I en pågående dansk studie hos barn vars mödrar arbetade i växthus under tidig graviditet 
hittades vid 7–9 års ålder tidigare bröstutveckling hos flickor och mindre testiklar hos pojkar 
om mödrarna varit utsatta för bekämpningsmedel under arbetet (3). 
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Ekologisk produktion är inte miljövänligare. Sant eller falskt? 
 
Helt klart är att det ekologiska har en miljöfördel i och med att man inte använder sig av 
kemiska (syntetiska) bekämpningsmedel. En stor risk med bekämpningsmedel är oönskad 
spridningen av medlet. Det hamnar inte bara på fältet som ska behandlas. På grund av dålig 
precision, avdunstning och vind hamnar endast en del av medlet på grödorna eller ogräsen. 
Återstoden förs bort via marken och grundvattnet. Spridning av bekämpningsmedel till 
oönskade områden kan orsaka störningar på växter, djur och mikroorganismer såsom 
nedsatt fruktsamhet och försämrad frösättning och rubbad ämnesomsättning (5).  
Rapporter om rester av bekämpningsmedel i grundvattnet och i brunnar förekommer 
regelbundet från intensivt brukade jordbruksområden, även i Sverige (6). Länsstyrelsen i 
Skåne har funnit att en tredjedel av proverna från grundvattnet i Skåne innehöll 
bekämpningsmedel. Provtagningen genomfördes mellan 2007 och 2010. Särskilt allvarligt 
menar Länsstyrelsen är att fyra av tio fynd kommer från substanser som används i dagens 
ogräsbekämpning (7). Det är alltså inte frågan om gamla synder.  
Större biologisk mångfald utmärker det ekologiska jordbruket. Vallodlingen innehåller fler 
sorters gräs och klöver och mekanisk ogräsbekämpning istället för kemisk lämnar flera arter 
kvar. Bin och andra pollinerare liksom fjärilar trivs ofta bättre på ekologiskt brukade marker. 
Betesdjur håller landskapet öppet och bevarar ett omväxlande landskap med både åkrar, vall 
och betesmarker. Detta gäller förstås också konventionellt jordbruk men det ekologiska som 
bygger på variation i växtföljd och där betestvång och utevistelse gäller alla djur främjar det 
öppna landskapet i större utsträckning. Den ekologiska kon betar i högre grad, äter mer 
grovfoder och jordbruket behöver inte insatsmedel i form av lättlösligt kvävegödselmedel.  
Den ekologiskt brukade jorden håller högre mullhalt. Eftersom brukningssystemet inte har 
tillgång till lättlösligt kväve i form av handelsgödsel blir kväveläckaget mindre. Ekologiska 
mjölkgårdar har dessutom färre djur per yta vilket gör ansamlingen av gödsel och därmed 
växtnäringsläckaget mindre. Skillnaderna är dock stora mellan olika gårdar oavsett på vilket 
sätt du brukar din gård. Men i den ekologiska produktionen ses stallgödsel som en tillgång 
och inte ett problem.  
Ytterligare en miljöaspekt är den ekologiska djurhållningen (8). Alla djur ska ha möjlighet att 
utöva sitt naturliga beteende, ha tillgång till utevistelse, bra miljö i stallet och ett foder som 
är naturligt för djurslaget. Möjlighet till utevistelse gäller även ungdjur av nöt upp till 18 
månaders ålder, svin och höns. För idisslare ska en stor del av fodret bestå av bete. Givetvis 
kan även en konventionell uppfödning ge dessa kvaliteter men i det ekologiska är detta ett 
krav. 
Även kring slakten finns särskilda regler som ska befrämja djurvälfärd.  
Ofta påstås det att det inte är tillåtet med antibiotika och andra mediciner i den ekologiska 
djurhållningen. Detta är fel; sjuka djur ska behandlas men genom förebyggande åtgärder 
som t.ex. stora betesarealer, skifte av bete osv. minskar behovet av medel mot 
inälvsparasiter. Utevistelse, sammanhållna djurgrupper och stora utrymmen minskar 
infektionstrycket.  
Djur som behandlas med mediciner omfattas av en karenstid: tiden mellan sista 
behandlingen och den tidpunkt då läkemedelsrester har utsöndrats från djuret till en så låg 
nivå att de inte utgör någon risk för konsumenten. Då kan djuren användas i 
livsmedelsproduktionen, via slakt och mjölkning. Karenstiden är generellt sett dubbel så lång 
i den ekologiska djurhållningen jämfört med den konventionella, även i Sverige. 
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Ekologiskt lantbruk kräver mer energi. Klimatsmartare att inte odla ekologiskt.  
 
Nej, det kan man inte generellt säga. Energiåtgången skiftar från typ av produktion och 
mellan gård och gård. En skicklig och medveten lantbrukare kan minska sin energiåtgång 
oavsett typ av företag. Ekologisk nötkött- och mjölkproduktion liksom fårhållning anses som 
klimatsmartare än konventionell dito. Främsta orsaken är att tillverkning av konstgödsel 
kräver mycket energi och står för stora utsläpp. Välskött vall och naturbete binder stora 
mängder kol och sänker därmed utsläppen av växthusgaser (9).  
Ekologisk griskött- och kycklingproduktion däremot kräver mer energi eftersom djuren av 
djuretiska skäl tillåts röra sig mer och därmed kräver mer foder (10).  
Grödor som ger lägre avkastningen i förhållande till det konventionella som potatis och 
oljeväxter kan ligga på en högre energinivå per kg gröda än det konventionella. Åtminstone 
"dåliga" år när avkastningen är lägre men det krävs lika mycket "dieselkrävande" arbete som 
ett gott år.  
Ett lantbruk som producerar mycket och tar hand om stallgödsel kan bli nettogivare av 
energi. Genom biogastekniken utvinns såväl energi i form av biogas som högkvalitativt 
gödsel. En stor möjlighet för ekologiska lantbruk.   
   
Sämre kvalitet på ekologiska livsmedel? Mindre näring? 
 
Vad är livsmedelskvalitet? Stor skörd eller lagringståliga grödor? Högt näringsvärde eller 
billiga livsmedel? Närodlat eller importerat? Bra smak eller unik sort? Kvalitet bygger mycket 
på personliga preferenser.  
Helt klart är att det ekologiska har minst lika bra näringsvärde som det konventionellt 
odlade (11). När det gäller vissa ämnen som Omega 3 fettsyror innehåller ekologiskt 
producerad mjölk och nötkött från betande djur högre halter (12) (13). Även ekologiskt 
griskött har större andel nyttiga Omega 3 fettsyror än kött från grisar som inte "bökat" grönt 
utomhus. 
Sekundära växtmetaboliter är en grupp på 1000-tals ämnen som finns i vegetabilier. Hit hör 
den stora gruppen antioxidanter men också alkaloider, tanniner, saponiner. Ämnen som inte 
som protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler är primärt livsnödvändiga men som 
många forskare menar är de som gör att grönt i olika former förlänger livet till skillnad mot 
kosttillskott av vitaminer och mineraler. Ekologiskt odlade grönsaker och frukter innehåller 
mer sekundära växtmetaboliter än konventionellt odlade livsmedel (16). Metaanalyser har 
visat att skillnaden är så stor som 12 procent (15). Man får lika mycket i sig av dessa ämnen i 
t.ex. nio ekologiska tomater som i tio icke ekologiska.  
Ekologiska grödor innehåller mindre nitratkväve och torrsubstanshalten är högre (13). Högre 
torrsubstans innebär bättre lagringsegenskaper. Inga rapporter finns om att, åtminstone i 
Sverige, ekologiska livsmedel innehåller mer mögelgifter. Snarare tvärtom: vissa typer av 
mögel hittas mer sällan i ekologiska livsmedel (3).   
Om smak ska man inte diskutera. Inga undersökningar finns som visar att ekologiskt är 
godare eller mindre smakfullt än icke ekologiskt. Men många konsumenter tycker att ett 
livsmedel som inte utsatts för kemiska bekämpningsmedel automatiskt har en högre kvalitet.    
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