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Uthållighetsmålen är enkelt uttryckta 

men utgör stora utmaningar

1. End poverty in all its forms everywhere

2. End hunger, achieve food security and 

improved nutrition and promote

sustainable agiculture



Lantbrukets utveckling är central för de 

globala utmaningarna 
(särskilt mål 1 & 2 samt klimatmål)

De allra flesta fattiga är lantbrukare med låg 
produktion och låg marknadsanknytning

 Kontinuerlig tillförsel av organiskt material 
(humus) är nödvändigt för tropiska jordar 

(högre produktion är ofta bästa markvård)

Mer organiskt material i marken binder kol och 
ökar markens möjlighet till klimatanpassning 

(resiliens mot torka eller översvämning)



Räcker marken för maten?



Den gröna revolutionen

Kan vi göra det igen i andra regioner och 
med hållbara odlingstekniker?



Efterfrågan på mat, foder och biobränslen,
samt jordbruksmark per capita 1960 - 2015

Källa: Forbes



Åkermarken har bara ökat med 13% 
sen 1960

Ökningen sen 1990 är 
0.05 miljarder ha

Skogsminskningen sen 
1990 är 0.12 miljarder ha 

Ökningen i jordbruksmark 
(inklusive åkermark, 
plantager, svedjebruk och 
betesmark) är alltså 
minst dubbelt så stor



Försök att estimera ökande behov av 
jordbruksmark

• Mellan 0.3 – 0.8 
miljarder ha behövs till 
2030 (= 0.5 – 5.3 x 
åkerökning sen 1960)

• Tillräckligt med land 
kanske finns, men oftast 
inte där folk bor.

• Mycket stora 
osäkerheter för 
förutsättningar

Sten Nilsson, KSLA 2012 Källa: Lambin & Mayfroidt 2011



Men finns det en planetärt säker gräns 
för expansion av jordbruksmark?

 Förändring i markanvändning 
(skogsförlust, effekter på vatten 
och atmosfärisk cirkulation)

 Förlust av biodiversitet 

 …

Johan Rockström, m.fl



Är restaurering/ökning av produktivitet ett
alternativ till ny mark?
Det finns 2 miljarder ha degraderad skogsmark som kan restaureras

(World Resources Institute)



Restaurering av mosiaiklandskap
Hög befolkningstäthet i mosaiker av åker, agroforestry och skog

Hög trädtäthet för:

• Mer organiskt material till

marken

• Fler produkter till brukaren

• Energiråvara

• Foder

• Virke

• Frukt

• …



Sverige är ett tidigt exempel på ett fattigt land som
restaurerat jordbruksmark och skogsmark som del i

ekonomisk och samhällelig utveckling

Carl von Linné i Skåne 1749



Exempel på lyckad ”Forest and landscape 
restoration” ökar över tid

Sydkorea, Kina, Vietman, Etiopien, Niger, 
Tanzania…

(The Restauration diagnostic, WRI december 2015)

Bild: CGIAR Challenge programme 6, forest, trees and agroforestry



Brasilien har senaste åren har sett en utveckling med både 
ökad jordbruksproduktion och minskad avskogning

Nepstad et al., 2014, Science



Restaureringsmål inom, vid sidan om eller 

utanför klimatsamtalen

”Bonn challange” – pledge for 150 milj ha by 2020

Idag 13 committments på totalt 86 milj ha

Till exempel:

”20 x 20 initiative” – 20 milj ha till 2020 i Peru, 
Argentina, Ecuador, Columbia, Mexiko, Chile, Costa 
Rica & Guatemala (2014)

”AFR 100” – 100 milj ha till 2030, Pan-African (2015)



Markvård och restaurerad produktion / 

uthållig intensifiering är central för utrotning 

av fattigdom, säker livsmedelsförsörjning och 

klimatarbete.

 Sammansatta processer driver utveckling

 Teknisk utveckling 

(fler trädslag och grödor, lämpliga träddensiteter, 

kostnadseffektiv och insatsminimerad odling etc.)

 Organisering av producenter 

(leveranssäkerhet, jämn kvalitet, lagringsförhållanden)

 Landrättigheter, trygga och transparenta ramar

 Infrastruktur



Svenska jordar 

och svensk livsmedelsförsörjning 

utifrån ett globalt perspektiv? 

1. Vad har användningen av svensk jordbruksmark för roll?

2. Vilka scenarios finns för svensk livsmedelsförsörjning 
utifrån osäkerheter i global markanvändning och dess 
effekter på globala livsmedelspriser och global stabilitet?

3. Hur kan Sveriges akademi, industri, förvaltning och 
civilsamhälle bidra till god utveckling för restaurering av 
mark globalt?
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