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Hur påverkar vårt leverne i den rika världen de som lever i den fattiga?
 Vi ser torka i Australien, översvämningar i Indonesien, skyfall i Europa och i Afrika som där 

ofta leder till omfattande jorderosion. Rapporterna om hur vi människor bidrar till klimatföränd-
ringarna är många. Men vilka konsekvenser får klimatförändringarna för möjligheterna att mätta 
allas munnar? Vilken roll kan det svenska jordbruket spela, hur ska man balansera städernas behov 
av att växa med behovet av att bevara värdefull åkermark?

Kommer klimat- och miljöförändringar att leda till förändringar ända in i vår vardag? Kan vi 
fortsätta med vår livsstil? Varifrån ska vi få vår mat? Vilket ansvar har den svenska regeringen, 
riksdagen, kommuner och landsting? Vilken roll spelar vetenskapssamhället, den privata sektorn, 
frivilligorganisationer och media? Finns modet hos våra beslutsfattare att ställa dessa frågor och 
att hantera dem och hur ser vars och ens eget ansvar ut?

 Detta var några av de frågeställningar som diskuterades den 18 april 2007 under seminariet 
Klimat och miljö i förändring – Varifrån ska vi ta vår mat? som arrangerades av FNs livsmedels- och Klimat och miljö i förändring – Varifrån ska vi ta vår mat?Klimat och miljö i förändring – Varifrån ska vi ta vår mat?
jordbruksorganisation, FAO,  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) den svenska FAO-
kommittén som är knuten till Jordbruksdepartementet, Sveriges lantbruks universitet (SLU), Sida, 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Svenska kyrkan, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms 
universitet, Länsstyrelsen i Västra Götaland och frivilligorganisationen Den goda jorden. 
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Globala hot

Peter Edling ordförande för jordbruksavdel-Peter EdlingPeter Edling
ningen vid KSLA visade upp en tjugo år gam-KSLAKSLA
mal förstasida från Dagens Industri med rubri-
ken: ”Sämre skörd i år sparar 2 miljarder kronor”. 
Detta är fortfarande en förhärskande bild av den 
roll jordbruket spelar, menade han. Alltjämt ser vi 
jordbruket som en föråldrad näring och odlings-
marken betraktas som en resurs med lågt värde. 
Denna syn gör det svårt för oss i Sverige att med 
trovärdighet agera till stöd för utveckling av jord-
bruk utanför vårt lands gränser. 

Vi ser idag, konstaterade Peter Edling, två 
tydliga globala hot mot världens odlingsmarker: 
vind- och vattenerosion. Lägger man samman 
de två världskartor där dessa fenomen är mest 
utbredda så ser man att det, förutom mindre de-
lar av Nord- och Sydamerika, egentligen bara är 
nordvästra Europa och östliga delar av Asien som 
är undantagna från dessa hot. 

– Norra Europa inklusive vårt land har utom-
ordentligt goda förutsättningar för att driva jord-
bruk. Vårt jordbruk minskar dock hela tiden i om-
fattning. Detta i kombination med ökad import 

Två tydliga globala hot mot 
världens odlingsmarker: 
vinderosion (övre kartan)  
och vattenerosion  (nedre 
kartan). Lägger man sam-
man de två världskartor 
där dessa fenomen är mest 
utbredda så ser man att 
det, förutom mindre delar 
av Nord- och Sydamerika, 
egentligen bara är nordväst-
ra Europa och östliga delar 
av Asien som är undantagna 
från dessa hot.

GLOBALA HOT MOT VÄRLDENS ODLINGSMARKER:
 VIND- OCH VATTENEROSION
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av jordbruksprodukter från andra länder innebär 
att våra miljöproblem och den miljöpåverkan som 
vår konsumtion innebär fl yttas utanför gränserna 
till andra länder. Vi får vad man kallar en skugg-
areal, konstaterade Peter Edling.

Utvecklingen går fort, men frågan är om 
den ibland inte går för fort. Det är lätt att vi 
förblindas av högmod och våra tekniska fram-
gångar konstaterade Peter Edling som hoppa-
des på ett nytänkande:

– Om vi om hundra år granskas genom his-
toriens glasögon så vill jag att vår tid betraktas 
som en tid då vi var insiktsfulla, ödmjuka, krea-
tiva och ville samarbeta. 

Ökad kunskap ger högre avkastning

Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson
poängterade att det är kvinnorna som står för 
en mycket stor del av jordbruket i världen, i 
Afrika cirka åttio procent. Stödet till landsbyg-
dens kvinnor och deras företagande är därför 
ett mycket bra sätt att halvera fattigdomen:

– Det här är kvinnor som inte bara föder sin 
egen familj, utan som försöker skapa trygghet 
och stabilitet i en vidare krets. Genom att de 
förädlar marken och odlingen, investerar i kun-
nande och sina företag kan de öka avkastningen 
på sin jord. Detta innebär i sin tur att kvin-
norna ökar sin egen självständighet och stärker 
sin ekonomiska situation, vilket i förlängningen 
leder till att de kan få ökad delaktighet och ökat 
infl ytande i den politiska processen, konstate-
rade hon.

En av grunderna till Sveriges framgångs-
rika utveckling från fattigt bondeland till rik 
industrination är, menar Gunilla Carlsson, 
framväxten av självägande, trygga bönder som 
förmådde organisera sig och dra nytta av kun-
skap och forskning. 

– Vi har fortfarande en stark och livskraftig 
bondenäring i Sverige och en del av de erfaren-

heterna kan vi dra nytta av i utvecklingssamar-
betet. Genom att satsa på självägande bönder 
kan vi uppnå jämnare inkomstfördelning i våra 
samarbetsländer. På så sätt kan urbaniseringen 
balanseras så att människor också kan bo kvar 
i sina byar där de bygga vidare på gamla tradi-
tioner och livsmönster. Dock måste vi komma 
ihåg att förutsättningarna för Sverige var bättre 
än vad de är idag för världens utvecklingsländer 
eftersom dagens handelshinder inte fanns då.

Gunilla Carlsson, som precis kommit hem 
efter ett besök i Sudan, beskrev kampen om 
bristande resurser i Darfur-regionen som en 
av fl era orsaker till den nuvarande humanitära 
katastrofen där. FNs klimatpanel har kommit 
fram till att mellan 75 och 250 miljoner afri-
kaner kommer att hotas av vattenbrist år 2020. 
Det fi nns ett tydligt samband mellan säker-
het och klimatfrågor. För att komma vidare så 
måste vi lägga vårt stuprörstänkande åt sidan, 
klimatfrågan måste hanteras av hela regering-
en och hela riksdagen, den måste tas på största 
allvar, eftersom konsekvenserna blir politiska, 
menade hon.

– I regeringsdeklarationen har vi deklare-
rat att detta är ödesfrågor, men att det också 
är frågor som går att lösa politiskt. Därför bör 
miljö och energi få ett större utrymme i utveck-
lingssamarbetet. En fl yktingkatastrof med fyra 
miljoner människor på drift får också återverk-
ningar på våra breddgrader. Därför måste vi 
agera i tid vad gäller de stora klimatutmaningar 
som världen står inför. 

Störningar av de ekologiska systemen

Jakob Lundberg, forskare vid Stockholm 
Recilience Centre, har ingått i den grupp av 
1300 forskare från hela världen som under åren 
2001-2005 ingått i FNs Millennium Ecosystem 
Assessment (www.maweb.org), den största kart-
läggningen någonsin över vilka konsekvenser 
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förändringarna i det globala ekosystemet får 
för människan och vad som krävs för att trygga 
en hållbar utveckling.

Jakob Lundberg målade upp en bild av 
en värld där människan alltmer dominerar. 
Antalet djur- och växtarter minskar, eftersom 
många dör ut. Samtidigt ökar världens befolk-
ning. Sedan 1960-talet har vi blivit dubbelt så 
många. Vårt levnadssätt orsakar idag storska-
liga störningar på världens ekologiska system: 
antalet översvämningar och okontrollerade 
bränder ökar, den globala temperaturen stiger 
och snötäcket i världen minskar.

Till en början innebär detta fördelar för oss i 
Sverige. Utvecklingen ger mer vattenkraft (större 
nederbörd), större skördar, bättre fi ske och mins-
kad energiförbrukning. De negativa konsekven-
serna syns framförallt i världens tropiska områden. 
En miljard människor söder om Sahara hotas av 
svält, skördarna i centrala och södra Asien beräk-
nas minska med 30 procent och låglänta områden 
kommer att översvämmas.

Hittills har vi sett vatten, ren luft, polline-
ring av grödor med mera som en slags naturens 

”gratistjänster” som inte ansetts ha något natio-
nalekonomiskt värde. Nu växer insikten om att 
dessa resurser är långtifrån obegränsade. Nittio 
procent av de växter vi äter är pollinerade av 
insekter. Men när man som i Kina manuellt 
behöver pollinera äppelblommor därför att det 
inte längre fi nns några bin, eller när man som 
i USA hyr in lastbilar med bikupor för att få 
till stånd en pollinering, har sådant som varit 
gratis och till synes oändligt fått ett pris – och 
i många fall ett högt sådant. 

Förlusten när det gäller biologisk mångfald 
är en tydlig tendens. Vi går från mångfald till 
monokultur: fyra växtarter står idag för femtio 
procent av mänsklighetens energikonsumtion. 
Detta gör oss sårbara.

Idag talar man alltmer om icke-linjära sam-
band när naturliga resurser kollapsar för att se-
dan inte återhämta sig. Ett exempel är torsken 
utanför New Foundlands kust. Denna typ av 
samband kommer att öka i framtiden och vi 
måste stärka buff ertförmågan för att riskerna 
ska minska, menade Jakob Lundberg.

De områden som drabbas hårdast av torka 

Idag talar man alltmer 
om icke-linjära samband 
när naturliga resurser 
kollapsar för att sedan inte 
återhämta sig. Ett exempel 
är torsken utanför New 
Foundlands kust.

EXEMPEL PÅ TRÖSKELEFFEKT:
KOLLAPSEN AV TORSKBESTÅNDET I ATLANTEN 

UTANFÖR NEWFOUNDLAND, KANADA 1992

1992
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är de som redan är torra idag. Det är också de 
delar av världen där den förväntade befolk-
ningstillväxten är som högst. Med ytterligare 
torka blir marginalerna än mindre. Men, menar 
Jakob Lundberg, det går att vända den pågåen-
de utarmningen av den biologiska mångfalden 
och samtidigt tillgodose en ökad global efter-
frågan på livsmedel. Att värna om fungerande 
ekosystem och nyttja dessa resurser är ekono-
miskt lönsamt. Men för att göra detta krävs be-
tydande politiska och institutionella reformer, 
ett ökat samarbete mellan olika brukar- och 
nyttjandegrupper och avskaff andet av de sub-
ventioner i väst som leder till överexploatering 
inom jordbruket.

Globalt ansvar

Även Rolf Eriksson, statssekreterare vid 
Jordbruksdepartementet, noterade att det svens-
ka jordbruket, åtminstone kortsiktigt, förmodli-
gen skulle vinna på ett varmare globalt klimat:

– De intensiva skyfall som drabbar Europa 
kan vara en eff ekt av klimatförändringarna. På 
kort sikt kan klimatförändringarna leda till att 
vi kan odla solrosor, vindruvor och annat som 
tidigare inte kunnat odlas här. Även skogs-
bruket förväntas öka med 10-15 procent, men 
förmodligen kommer det att ske till priset av 
sämre kvalitet, konstaterade han och fortsatte:

– Men även om det blir bättre hos oss så har 
vi ett globalt ansvar. Vi får inte glömma bort 
varifrån en stor del av den mat vi äter kommer. 
Om vi fl yttar våra miljöproblem till andra delar 
av världen är inget vunnet, tvärtom leder det 
till ökade transporter. Jordbruket är dessutom 
inte bara en del av skulden utan också en möj-
lig del av lösningen. Med skogsskötseln kan vi 
lagra mer koldioxid samtidigt som åkermarken 
kommer att vara viktig för att kunna producera 
alternativa energislag.

Förändringen av jordbrukspolitiken drivs 

av globala handelsregler. Sverige kan bidra till 
ökad handel genom att inte bromsa u-länder-
nas utveckling. Den senaste reformen av EUs 
jordbruksstöd från 2003 har haft stor eff ekt på 
många medlemsländer och på hur mark används, 
eftersom man inte längre får ökat stöd om mer 
odlas. Denna omläggning har större betydelse 
än det faktum att alltmer odlingsbar mark nu 
används för annat, menar Rolf Eriksson.

I Sverige görs mycket för att gå över till 
andra bränslen än de fossila. Men den ökade 
användningen av biobränslen innebär också 
en annan etisk konfl ikt: Ska vi producera mer 
biobränslen samtidigt som det fi nns en global 
efterfrågan på livsmedel? 

Utvecklingen i Sverige har visat att själv-
ägande bönder ansvarsfullt kan bruka mark. Det 
är därför angeläget att den privata äganderätten 
av marken skyddas även i världens fattiga länder. 
Den som odlar måste kunna vara säker på att 
han eller hon också kan skörda. 

Rolf Eriksson förslog några viktiga – möj-
liga – politiska åtgärder:

• Inrikta det globala arbetet mot att få 
 hejd på klimatförändringen. 
• Inför stabila, globala handelsregler.
• Säkerställ att äganderättsliga prin-
 ciper följs i alla länder.
• Inrikta i högre grad biståndet på 
 landsbygdsutveckling.
• Satsa mer på forskning och utveckling,  

 bland annat kring odlingssystem.

Ökad jordbruksavkastning minskar 
fattigdom

Per Rydén, agronom på Världsbanken som 
just nu bland annat arbetar i den indiska del-
staten Uttar Pradesh, lyfte fram vad han kallade 
Natural Capital och dess betydelse för utveck-
lingen. I länder med högt befolkningstryck är 
självhushållsjordbruk ofta dominerande. Där 
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utgör mänskliga resurser 80 procent av kapi-
talresurserna. I Afrika söder om Sahara ökar 
befolkningstrycket, men det uppstår ingen 
intensifi ering av jordbruket. Istället leder det 
ökade trycket till markförstöring och växande 
fattigdom. Detta är något vi bland annat kän-
ner igen från Etiopien.

Utvecklingen i Uttar Pradesh visar hur be-
roendet av jordbrukssektorn minskar. Därmed 
blir man mindre beroende av klimatföränd-
ringarna, till exempel mängden nederbörd.

– En stor del av Indiens befolkning består 
av fattiga bönder och andra som är beroende 
av naturresurserna. För att minska fattigdom 
måste också denna del av ekonomin utvecklas. 
Tillväxt i jordbruket gynnar framförallt den 
fattigare delen av befolkningen. 

I södra Asien märks det tydligt hur ökad 
avkastning i jordbrukssektorn hänger samman 
med minskad fattigdom. I Afrika ökar däremot 

spannmålsproduktionen genom en utökning av 
den odlade arealen vilket drabbar miljön.

– Afrika är den verkliga utmaningen, vi har 15 
förlorade år bakom oss. Nu måste vi börja se jord-
bruk som en central roll i biståndet. En ny studie 
som Världsbanken gjort i Afrika visar att också 
stadsbefolkningen gynnas om jordbruket utveck-
las. Samtidigt måste vi komma ihåg att ökat jord-
bruk i Sverige inte löser problemen i världen.

Per Rydén pekar på ett antal åtgärder för att 
få till stånd en ökad matproduktion i världens 
fattigaste länder:

• Politisk vilja för att stödja jordbruket. Det 
måste fi nns klara regler.

• Bönder måste ha tillgång till krediter, 
marknader, produktionsmedel och kompetent 
jordbruksrådgivning.

• Vi måste se jordbruket som en integrerad 
del av ekosystemet. Ett hälsosamt naturligt eko-
system är förutsättning för hälsosamt jordbruk.

Vi måste se jordbruket som en integrerad del av ekosystemet. Ett hälsosamt naturligt ekosystem 
är förutsättning för hälsosamt jordbruk.

INTEGRERAT EKOSYSTEMPERSPEKTIV 
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Jordbruksstrategier för att stoppa klimat-
förändringarna

Annika Söder, undergeneraldirektör på FAO
(Food and Agriculture Organization of the 
United Nations), med ansvar för bland annat 
arbetet med millenniemålen, berättade att FAO 
har gjort ett stort antal viktiga rön i samarbete 
med klimatpanelen. FAO vill vara en mötes-
plats för jordbrukare, forskare och beslutsfat-
tare. FN-organen ska användas för att främja 
samstämmigt agerande, kapacitetsuppbyggnad, 
tekniköverföring och kunskapshantering.

– Med klimatpanelen råder det för första 
gången vetenskaplig enighet om att klimatet 
förändrats. Det fi nns också en enighet om att 
kostnaden för att bemöta och stoppa det som 
sker är lägre än vad det kostar att inte göra nå-
got alls, konstaterade Annika Söder.

Hon såg klara behov av att få till stånd stra-
tegier inom jordbruket som bidrar till att stoppa 
klimatförändringarna och som ger ett ökat stöd 
till de fattigas småskaliga jordbruk. Det är ock-
så viktigt att utsläppen från jordbruket minskar. 
Flera rapporter visar att jordbruket släpper ut 
mer koldioxid än transportsektorn. 

– Jordbruk behöver politisk struktur. Det 
krävs nya lagar och institutioner. Det krävs 
också att man inom ramen för jordbruket arbe-
tar med mänskliga rättigheter, kvinnors rättig-
heter, resursfördelning och normer för att stöd-
ja det civila samhället. Det måste vara en ”bot-
tom-up-approach”. 

Själv arbetar Annika Söder för att få till 
stånd en ökad samordning inom FN-systemet 
för att stärka miljöåtagandet.

– De senaste åren har biståndet till jord-
brukssektorn minskat, men nu ser vi en svag 
ökning och jag hoppas att kopplingen mellan 
miljö, jordbruk, skog och fi ske blir tydligare. 
Vad som krävs är att de multilaterala organen i 
högre grad än nu agerar gemensamt. Det slutli-
ga ansvaret ligger hos beslutfattarna i både rika 

och fattiga länder, men inte heller regeringarna 
i utvecklingsländerna har prioriterat jordbruks-
sektorn. Nu sker det tydliga förändringar – och 
det är bra!

Urbanisering av landsbygden

Micaela Schulman från Boverket, som är en 
central myndighet för samhällsplanering, kon-
staterade att den svenska staten idag har ett 
mycket begränsat infl ytande över markanvänd-
ningen. 

Urbaniseringen av landsbygden är en tydlig 
trend idag, även om dagens exploatering av åker-
mark för bostäder med mera är mycket mindre 
än den var under 1970-talet. Idag sker exploate-
ringen framförallt i södra Sverige och har sam-
band med tillväxten i Öresundsregionen. Här 
ringen framförallt i södra Sverige och har sam-ringen framförallt i södra Sverige och har sam-

ligger också de bästa jordbruksmarkerna.
Idag säger lagen att mark ska användas för de 

ändamål som den är mest lämpad till. Ansvaret 
vilar på kommunerna, men beslut ska fattas i 
samråd med allmänhet, myndigheter och or-
ganisationer. Beslut kan överklagas och på vissa 
grunder bli föremål för statlig prövning, till 
exempel om det fi nns nationella intressen.

– De allmänna intressena är många och ofta 
motstridiga. Situationen är inte enkel för kom-
munerna, eftersom så många olika intressen ska 
balanseras. Nya boende på landsbygden måste 
till exempel acceptera vissa störningar från 
jordbruket, konstaterade Micaela Schulman.

Gemensam värdegrund för rätta beslut

Anders Stenström, ordförande för organisatio-
nen Den goda jorden poängterade hur viktigt 
det är att vi lär oss av det som händer i hela 
världen. De attityder som råder idag samman-
fattade han med följande påståenden:

”Vi har för mycket mark”.
”Den trädas ju”.
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”Det fi nns hur mycket mark som helst – i 
Afrika, Brasilien…”.

”Det är bättre för miljön om vi inte odlar”
– Vi måste fokusera på hur vi hanterar vär-

degrund, tar vi rätta beslut? Ett miljömål är att 
vi ska vara rädda om åkermarken, men i verk-
ligheten är detta det sista vi tar hänsyn till, me-
nade Anders Stenström.

Kommunal klimatstrategi för samman 
miljötänkande och näringslivsutveckling

Ingrid Karlsson, kommunalråd (c) Kristianstad, 
beskrev hur man i kommunen aktivt arbetar för 
att föra samman miljötänkande och närings-
livsutveckling. Kristianstad var en av de första 
kommunerna i Sverige som började arbeta med 
Agenda 21. Här fi nns Sveriges största kon-
centration av livsmedelsproducerande företag 
(1600 stycken), Kristianstad både påverkar och 
påverkas av det globala klimatet. 

– Kommunen har antagit en klimatstrategi 
som bygger på de nationella miljömålen. Vi 
är för närvarande Sveriges bästa klimatkom-
mun enligt Svenska Naturskyddsföreningen. 
Samtidigt är det viktigt för oss att behålla goda 
förutsättningar för jordbruksnäringen.

– Jag är samhällsbyggare i vid bemärkelse. 
Jag ser ett tydligt samband mellan jordbruk, 
matkunskaper, miljö och folkhälsa. En del av 
vår vision är att bli en fossilbränslefri kommun, 
vi har därför gjort stora investeringar på bräns-
leområdet, fortsatte Ingrid Karlsson.

Paneldiskussion

Diskussionsdeltagare : Rolf Eriksson, Jordbruks-
departementet, Erik Lysén, Svenska kyrkan, 
Johan Rockström, Stockholm Environment 
Institute, Annika Söder, FAO och Per Rydén, 
Världsbanken.

Rolf Eriksson inledde med utgångspunkt 

från situationen i Sverige:
– Det känns som om vi skulle kunna nå 

konsensus i panelen om att åkermark är vik-
tigt, konstaterade han. Men det fi nns starka in-
tressen från industrin och handeln som saknas 
i den diskussion vi haft och det skulle ha varit 
intressant att också få deras synpunkter.

Erik Lysén från Svenska kyrkan beskrev 
hur man arbetar både nationellt och interna-
tionellt:

– Här hemma för vi samtal med LRF och 
Naturskyddsföreningen om hur EUs jord-
brukspolitik ska kunna utvecklas för att främja 
såväl svenskt jordbruk som livsmedelstrygg-
het i u-länderna. Det fi nns viktiga värden i det 
svenska jordbruket, till exempel en god djur-
hållning. Men stöd till jordbruket i Sverige får 
inte ske på ett sådant sätt att det leder till att 
jordbruksöverskott dumpas på fattiga länders 
marknader.

Erik Lysén reagerade också på den bild av 
Afrika som presenterats under dagen:

– Jag blir förfärad över de utmaningar som 
de förväntade klimatförändringarna kommer 
att innebära för Afrika söder om Sahara, särskilt 
vad gäller att utveckla jordbruket. Vi ser en ny 
fatalism när det gäller Afrikas utvecklingsmöj-
ligheter. Men om utvecklingen ska gå framåt så 
måste Afrika få möjlighet att försörja en större 
andel av sin egen befolkning genom jordbruk. 
Vi måste stötta de organisationer som fattiga 
lantbrukare själva bildat. Genom ett ökat poli-
tiskt tryck bidrar vi till att skapa förändringar. 
Men organiseringen måste komma underifrån.

Johan Rockström undrade för sin del hur vi 
skulle kunna få ihop en värld där det blir allt-
mer ont om vatten, samtidigt som vi har fl er 
munnar att mätta: 

– Även om vi för en liten stund låtsas som 
om klimatförändringarna inte håller på att 
ske, så står vi ändå inför ett akut behov av en 
ny grön revolution i Afrika söder om Sahara. 
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Situationen är dramatisk. Den gröna revolu-
tion som skedde i Asien var en enorm framgång 
och innebar en fördubbling av produktiviteten 
i jordbruket. Men jordbruk kräver vatten och 
vi behöver öka vattenkonsumtionen med trettio 
procent för att halvera fattigdomen i världen. 
Det motsvarar världens samlade bevattning. 
Och ovanpå detta har vi klimatförändringarna 
och de hot dessa innebär. Situationen är pre-
kär, men inte hopplös. Vi vet att i världens torra 
områden används bara 10-20 procent av vattnet 
inom jordbruket på ett eff ektivt sätt. I Sverige 
har vi stora erfarenheter av vattenhushållning. 
Att föra vår kunskap vidare kan vara ett sätt 
för att öka produktiviteten. Men detta kräver 
enorma investeringar, samtidigt som vi ser att 
biståndet minskar inom jordbruket.

Vad krävs det då för att vi ska förändra situa-
tionen? Annika Söder poängterade hur viktigt 
det är att länder som Sverige går före:

– Vi har stort tekniskt kunnande inom de 
områden vi diskuterat idag. Många hoppas på 
Sverige, vi kan vara en arena och mötesplats. 
Själv är jag optimistisk, jag tror att vi kommer 
att att kunna åstadkomma förändringar, att 
världens länder kommer att ta sitt ansvar.

Rolf Eriksson höll dock inte riktigt med: 
– Det är viktigt att vi gör vad vi kan, men vi 

måste också ge andra länder möjlighet att göra 
saker. Det räcker inte hur bra vi än är själva om 
andra inte gör något.

Per Rydén pekade på att det faktiskt händer 
en hel del idag:

– Den Afrikanska Unionen har beslutat att 
man ska arbeta för att höja jordbrukets produk-
tivitet. Det är ett beslut som vi bör stödja genom 
vårt bistånd. Det behövs en andra grön revolu-
tion, men det går inte att ösa på med mer vatten 
och konstgödsel, för då går allt över styr. 

– På det politiska området måste vi komma 
ihåg att de fl esta bönder i världen är kvinnor. I 
våra länder är andelen människor som arbetar 

inom jordbruket liten, men näringen har ett 
stort politiskt infl ytande. I utvecklingsländerna 
är en mycket stor del av befolkningen jordbru-
kare, men de har ofta ett mycket litet infl ytande 
över politiken, fortsatte Per Rydén.

Johan Rockström underströk hur viktigt det 
är att inte se klimatfrågan eller jordbruket som 
isolerade sektorer. 

– Tidigare har miljöfrågan mest handlat om 
miljöskydd. Nu ser vi snarare miljön som grun-
den för utvecklingen. Här har vi i Sverige en 
stark fördel eftersom vi tänker i system och har 
vana av att bygga upp förvaltningar. Detta ser 
jag återigen som ett argument för att vi, trots 
vår litenhet, kan åstadkomma mycket. 

Annika Söder efterlyste ett övergripande 
globalt beslut, undertecknat av världens länder, 
som skulle kunna göra det möjligt att hantera 
klimatfrågan:

– Förhandlingarna inom WTO har stor 
betydelse för klimatfrågan. Förutsättningarna 
skiljer sig starkt mellan olika utvecklingslän-
der, men även om FAO inte har en aktiv roll 
i förhandlingarna så har vi bidragit genom att 
ta fram underlag som stärker utvecklingslän-
derna. Vi har också undersökt hur de slutliga 
avtalen ska kunna utformas så att de fattigaste 
länderna kan utvecklas och nå marknader utan-
för sin egen region.

Erik Lysén tog upp Rättvisemärkt som ett 
exempel på att produkter som hjälper utveck-
lingen i fattiga länder faktiskt når oss:

– Det är glädjande att Rättvisemärkt nu 
blivit en sådan succé, även om produkterna 
fortfarande är marginella i den totala konsum-
tionen.

Avslutningsvis efterlyste moderatorn Sharon 
Jåma några bra lagförslag från paneldeltagarna. 
De svarade så här:

Annika Söder: Ett bättre och mer långtgå-
ende Kyoto-protokoll där alla förbinder sig att 
göra förändringar.
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Rolf Eriksson: Alla biståndspengar bör gå 
till landsbygdsutveckling. Vi lägger en forsk-
ningsproposition om nya odlingssystem.

Erik Lysén: En global klimatfond inrättas 
för att hjälpa världens länder att ställa om och 
anpassa samhället 

Per Rydén: Åtagande för en andra grön re-
anpassa samhället anpassa samhället 

volution. 
Johan Rockström: Vi beslutar att operatio-

nalisera försiktighetsprincipen.
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en 
mötesplats för den gröna sektorn. Akademien är en fri 
och oberoende nätverksorganisation som arbetar med 
frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och 
skogsprodukter, fi ske, jakt och vattenbruk, miljö och 
naturresurser samt skogs- och lantbrukshistoria. Vi arbe-
tar med frågor som berör alla och som intresserar många!

Hur påverkar vårt leverne i den rika världen de som lever i den fattiga?

Vi ser torka i Australien, översvämningar i Indonesien, skyfall i Europa och om-
fattande jorderosion i Afrika. Rapporterna om hur vi människor bidrar till hotet 
mot klimatet är många. Men vilka konsekvenser får klimatförändringarna för vårt 
arbete med att mätta allas munnar? Vilken roll kan det svenska jordbruket spela, 
hur ska man balansera städernas behov av att växa med behovet av att bevara 
värdefull åkermark? 

Dessa frågeställningar diskuteras i denna rapport från Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien.


