
1 

 

 

 

 

Utveckling av ekologisk 
konsumtion och produktion 

2011-2013 

– förslag till strategi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologiskt Forum 
september 2010 

 



2 

 

Förord 
 

Riksdagen godkände 2006 regeringens skrivelse 2005/06:88, där regeringen presenterade sina 
förslag till nationella mål för den ekologiska produktionen och konsumtionen. Beslutet gällde tiden 
fram till utgången av år 2010. 
 
Ekologiskt Forum, som är en projektverksamhet med hemvist hos KSLA (Kungliga Skogs- och 
Lantbruksakademin) ledde arbetet med att upprätta en aktionsplan för att nå de nationella målen. 
Aktionsplanen utarbetades genom en bred aktörssamverkan och innehöll förslag på många olika 
åtgärder.  Ekologiskt Forum har senare också lett arbetet med att utvärdera aktionsplanen.  
 
Utvecklingen för ekologisk produktion och konsumtion har varit god, under den period aktionsplanen 
omfattar – trots de senaste årens ekonomiska kris. De nationella målen har haft en positiv betydelse, 
men målen har inte nåtts fullt ut. 
 
I början av 2010 tog Ekologiskt Forum initiativ till ett idéarbete med syfte att ge inspiration till och 
underlag för den diskussion, som nu behöver föras om utvecklingen efter 2010. 
 
Resultatet av det arbetet presenteras här i: ”Utveckling av ekologisk konsumtion och produktion 
2011-2013 – förslag till strategi”.  Förslaget har utformats av en arbetsgrupp på initiativ av 
planeringsgruppen vid Ekologiskt Forum. Arbetsgruppen har inhämtat förslag och synpunkter vid 
seminarier och genom kommunikation per e-post och telefon med ett 70-tal aktörer inom den 
ekologiska livsmedelskedjan. 
 
Förslaget gör inte anspråk på att vara fullständigt. Syftet är att bidra till en diskussion i vidare kretsar. 
Jordbruket och livsmedelsproduktionen är viktiga sektorer i samhället, betydelsen underskattas ofta i 
den allmänna debatten. Därför är det angeläget att flera engageras i diskussionen kring den framtida 
utvecklingen. Allt jordbruk påverkar miljön, en påverkan som är både positiv – den ger förutom 
livsmedel och andra produkter ett vackert, varierat kulturlandskap – och negativ – exempelvis genom 
läckage av näringsämnen till sjöar och hav. Den ekologiska produktionen innebär inte lösningen på 
alla problem, men den innebär ett systematiskt och ambitiöst arbete för att minska negativ 
miljöpåverkan. Den kan – som det uttrycks i detta förslag – ses som ett innovationssystem för 
utveckling av lantbruket.  
 
Satsningar på forskning och utveckling av det ekologiska lantbruket kommer hela lantbruket till del. 
Det dynamiska samspelet mellan det konventionella och lantbruket och det ekologiska bidrar till en 
konstruktiv utveckling. 
 
Det är hög tid att sätta fart på diskussionen kring den fortsatta utvecklingen av ekologisk produktion 
och konsumtion. Det är vår förhoppning att detta förslag kan bidra till den diskussionen. 
 
 
Annika Åhnberg 
Ordförande Ekologiskt Forum 
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Utveckling av ekologisk konsumtion och produktion 
2011-2013 – förslag till strategi 

Inledning 
Det innevarande nationella målet för ekologisk produktion och konsumtion med tillhörande 
aktionsplan löper ut 2010. Ekologiskt Forum vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien ansvarade 
för att leda arbetet med Aktionsplan 2010 och för en aktiv uppföljning av de åtgärder som 
rekommenderades.  Ekologiskt Forum initierade i början av 2010 ett arbete kring det fortsatta 
nationella engagemanget för ekologisk konsumtion och produktion vilket resulterade i detta 
underlag för den fortsatta diskussionen kring en ”Strategi för utveckling av ekologisk konsumtion och 
produktion 2011-2013”.  
 
Valet av tidsperiod ( 2011 – 2013) sammanhänger delvis med det pågående landsbygdsprogrammet 
eftersom utvecklingen av ekologisk produktion bör ske i synergi med andra villkor för lantbrukets 
utveckling. Det utgår också ifrån det faktum att det föregående målet inte uppnåddes. Denna strategi 
föreslår de viktigaste insatserna för en positiv utveckling av sektorn på kort sikt, 2011-2013, men 
förbereder samtidigt en analys av hur sektorn skall utvecklas på längre sikt efter 2013, vilket 
inbegriper utredningar om betydelsen av långsiktiga målsättningar för nästkommande period. Utöver 
de föreslagna prioriterade insatserna arbetar många aktörer med egna mål, planer och åtgärder 
inspirerade av nationella beslut som främjar en ekologisk konsumtion och produktion.  
 

Sammanfattning 
Efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar stadigt och den ekologiska maten når idag många olika 
konsumentgrupper. Försäljningen av ekologiska varor till konsument inklusive restaurang och 
storhushåll i Sverige utgjorde 2009 knappt 4 % av den totala livsmedelsmarknaden och prognosen för 
2010 är att försäljningsökningen kommer att fortsätta. Även den certifierade ekologiska svenska 
produktionen ökar, men är inte i takt med marknadens ökande efterfrågan. Behovet täcks idag till 
stor del av import.  
 
Utvecklingen av ekologisk konsumtion och produktion drivs av en efterfrågan både på lantbrukets 
produkter och på åtgärder i produktionen som leder till ökad hållbarhet och bra djuromsorg. Den 
ekologiska produktionen kan minska lantbrukets klimatpåverkan och bidrar till lösningar för en 
hållbar utveckling av lantbruket i stort. Dessa bidrag är för konsumenten mervärden och starka 
argument för valet av ekologiska livsmedel. Det nationella målet för ekologisk konsumtion och 
produktion har varit mycket värdefullt för att skapa inspiration, acceptans och för att undanröja 
hinder för utvecklingen. 
 
Ekologiskt Forum initierade i början av 2010 ett arbete för att forma en Strategi för utveckling av 
ekologisk konsumtion och produktion 2011-2013. Förslaget förbereder samtidigt en analys av hur 
sektorn skall utvecklas efter 2013, vilket inbegriper utredningar om betydelsen av långsiktiga 
målsättningar och en verkningsfull strategi för nästkommande period.  
 
I förslaget till strategi föreslås tre områden, där insatser effektivt kan leda till en fortsatt god 
marknadstillväxt och utveckling av sektorn. Det är viktigt att understödja en ekologisk produktion 
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som motsvarar dagens, efterfrågan på ekologiska produkter och samtidigt bidrar till samhällets mål 
för lantbruk, miljö och klimat.  
 
1. Fler aktiva konsumenter 
2. Mer eko i storkök 
3. Fler och mer produkter i butikshyllorna 
 
Efterfrågan på ekologiska produkter och tjänster är den främsta drivkraften för en ökad ekologisk 
konsumtion och produktion. För att strategin ska bli ett kraftfullt verktyg och inspirera till handling 
behövs mätbara och realistiska mål som driver på arbetet. Målen ska inspirera till utveckling under 
de närmaste tre åren.  
 
Målet för den privata konsumtionen är 50 % ökning jämfört med år 2009.  
 
Målet för handeln är 6 % av den totala livsmedelsförsäljningen år 2013, dvs. 50 % ökning jämfört med 
2009.   
 
Målet för offentlig sektor är att inriktningsmålet 25 % från förra perioden uppnås 2013.  Som lägsta 
nivå bör samtliga kommuner, landsting och myndigheter ha ett beslut om viljeinriktning för ekologisk 
konsumtion.  
 
Målet för produktionen är en fördubbling jämfört med 2009 av antalet lantbrukare som har ställt om 
hela eller en del av sin produktion till ekologiskt. Som lägsta nivå ska de föreslagna insatserna under 
perioden 2011-2013 leda till att tidigare nationella mål för produktionen uppnås: ”att certifierad 
ekologisk odling ska bedrivas på 20 % av landets jordbruksmark. Den certifierade ekologiska 
produktionen av mjölk, kött från idisslare och ägg bör öka kraftigt”.  
 
Strategin lyfter dessutom fram två ”verktyg” som stöd för genomförande av åtgärderna; ”Uppföljning 
med snabba signaler” och ”Forskning och innovation för ökad hållbarhet”. I det avslutande avsnittet 
”strategi på lång sikt” anger rapporten ett antal viktiga åtgärder för att skapa förutsättningar för en 
fortsatt positiv utveckling från år 2014. 

Bakgrund 

Växande marknad för ekologiska produkter 
Efterfrågan på ekologiska livsmedel har ökat under en lång rad år. Under tiden har efterfrågan på 
andra livsmedel varit i stort sett oförändrad. Den ekologiska maten når många olika 
konsumentgrupper och för den enskilde konsumenten ses valet av ekologisk mat ofta som en 
möjlighet att kunna påverka miljön, djurens välfärd samt sin egen och andras hälsa. De ekologiska 
produkternas kvalitet och smak framhålls inte minst av kockar inom restaurangbranschen och den 
offentliga konsumtionen. Detta driver även på det ekologiska utbudet i dagligvaruhandeln där egna 
varumärken för ekologisk mat i sig gett ett uppsving för ekoprodukterna. Försäljningen av ekologiska 
varor till konsument inklusive restaurang och storhushåll i Sverige utgjorde 2009 knappt 4 % av den 
totala livsmedelsmarknaden1, en ökning med 18 % från året innan. I kronor betydde det en ökning 
med 1,1 miljard till 7,2 miljarder kr enligt Ekowebs enkätundersökningar. Försäljningen bedömdes ha 
kunnat öka än mer om lantbrukarna ställt om i takt med marknadens utveckling. Prognosen för 2010 
är att försäljningsökningen kommer att fortsätta, om än i något lägre takt än 2009.  
 

                                                        
1
 KRAV: 4,3 %, SCB: 3,6 %, Ekoweb: 3,1 % 
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Storhushåll i kommuner, landsting, nationella och regionala myndigheter m.fl., är betydelsefulla 
köpare av ekologiska livsmedel. Flera kommuner har nått det nationella inriktningsmålet 25 % 
ekologiska livsmedel – och några sätter egna högre mål. Ett sådant exempel är Malmö kommun som 
strävar mot 100 % ekologiskt i alla grundskolor år 2012. Många andra har nått eller är på god väg att 
nå 25 % -målet. Det nationella målet har varit en stark inspiration och pådrivande faktor för 
kommunerna och drivkraften i förändringen ligger där framför allt i en ökad ambition i miljö- och 
klimatfrågorna samt i att utveckla landsbygden. 

 

Rikare landsbygd med ekologisk produktion 

Den certifierade ekologiska svenska produktionen ökar, men är inte i takt med marknadens ökande 
efterfrågan. Utvecklingen på marknaden bromsas speciellt inom vissa segment, exempelvis av 
otillräcklig tillgång på ekologiskt producerad mjölk som står för en stor del av marknaden, samt brist 
på KRAV-märkt griskött och grönsaker. Importen till Sverige ökar av både ekologiskt och 
konventionellt producerade livsmedel. Nästan 50 % av alla livsmedel som konsumeras i Sverige 
importeras, vilket är den högsta andelen i Europa. Importen av ekologiska livsmedel utgörs idag till 
stor del av produkter vi inte har förutsättningar att producera i vårt land, men också av varor som 
kan produceras här men som inte räcker för hela årets förbrukning. Den växande ekologiska 
marknaden erbjuder därför stora möjligheter för svenska lantbrukare att öka andelen 
svenskproducerade livsmedel på marknaden och att öka intäkterna till svenskt lantbruk. Enligt LRF: s 
beräkning (2009) går Sveriges bönder i stället för närvarande miste om 2 – 4 miljarder kr i form av 
utebliven försäljning av produkter till merpris och i form av uteblivna miljöersättningar. 
 
Ekonomi och entreprenörskap är idag starka drivkrafter för omläggningen till ekologisk produktion. 
Efterfrågan inspirerar till utveckling av nya marknadskoncept, nya kvaliteter och nya 
marknadskanaler ofta i nära relation med konsumenten. Den inspirerar också till nya 
samarbetsprojekt för att utveckla miljö- och klimatsmarta lösningar på gårdsnivå. På så sätt stärks 
hela landsbygdens utveckling.  Ungefär 20 % av LRF: s medlemmar bedrev någon form av ekologisk 
produktion år 2009.  

 

Ekologisk produktion bidrar till de nationella miljökvalitetsmålen 

Ekologisk produktion bidrar med kunskaper som är värdefulla för hela lantbrukets hållbara utveckling 
och ska ses som ett innovationssystem som bidrar till långsiktig hållbarhet i jordbruket och en modell 
för utveckling.  
 
Utgångspunkten för den ekologiska produktionen är biologiska processer och ekosystemtjänster. I 
stället för insatsmedel som tillförs utifrån används lokala resurser och förutsättningar samt 
förebyggande skötselåtgärder. Ekologiskt lantbruk producerar mat, fiber och energi men bidrar även 
till upprätthållandet av andra ekosystemtjänster såsom biologisk mångfald, friskt vatten, 
klimatreglering samt markvård och bevarande av jordens mullhalt. Detta är tjänster som skapar 
förutsättningar för framtida generationers lantbruk; de utgör investeringar i framtiden. Ekologiskt 
lantbruk bidrar också till att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och till att binda koldioxid.  
 
I det ekologiska lantbruket utesluts användning av handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel. 
Syftet är bl.a. att minimera hälsorisker och spridning av ämnen som verkar negativt på miljön, inte 
minst på den biologiska mångfalden. En strävan är också att minimera användningen av ändliga 
resurser som fossil energi. Hösten 2007 publicerade Centrum för uthålligt lantbruk – CUL 
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syntesrapporten ”Ekologisk produktion och miljökvalitetsmålen”2. Den visade klara samband mellan 
ekologisk produktion och uppfyllandet av flertalet av våra 16 nationella miljökvalitetsmål, särskilt: 
 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Giftfri miljö 

 Ingen övergödning 

 Grundvatten av god kvalitet 

 Ett rikt odlingslandskap 

 Ett rikt växt- och djurliv 
 
Hösten 2009 publicerades den vetenskapliga artikeln ”Planetens Gränser”3 som fått stor 
uppmärksamhet när det gäller arbetet med hållbarhetsfrågorna då den på ett konkret sätt pekar ut 
de största utmaningarna livsmedelsproduktionen står inför i ett globalt perspektiv.  Artikeln 
definierar gränserna, eller det ekologiska utrymmet, vi måste hålla oss inom för att leva tryggt på vår 
planet. Tre av de nio gränserna har kraftigt överskridits redan, samtliga relaterade till lantbruk: 
förlust av biologisk mångfald, överskott av kväve och negativ klimatpåverkan. Detta innebär stora 
utmaningar och förändringar som att markanvändningen behöver inriktas på att samla in koldioxid, 
att biologiskt aktivt kväve måste minskas till 25 % av den mängd som är i omlopp globalt idag, att 
inget mer fosfor får släppas ut i haven samt att utrotningen av arter måste minska till en tiondel av 
vad som sker idag. Samtidigt behöver lantbruket producera 50 % mer mat inom 50 år jämfört med 
idag med mindre användning av vatten och en övergång till icke fossila bränslen.  
 
Hela jordbruket står inför stora utmaningar globalt såväl som nationellt. Ekologisk produktion och 
konsumtion uppvisar en mängd fördelar och en stark utveckling men har mycket kvar att förbättra. 
Även den ekologiska produktionen har negativ inverkan på miljö och klimat. Traktorerna drivs i 
dagsläget till största delen med fossila bränslen och även på ekologiska gårdar kan 
växtnäringshushållningen bli bättre. Att öka produktiviteten och effektivisera markanvändningen i är 
nödvändigt för att öka hållbarheten i ekologisk produktion. Miljökvalitetsmålen och ”Planetens 
Gränser” ger lantbruket, inte minst det ekologiska lantbruket, en referensram när det gäller 
nödvändiga förändringar i strävan mot ökad hållbarhet. 
  

Nationellt engagemang centralt för utvecklingen 

Regeringen har genom beslut tillmötesgått konsumenternas såväl som samhällets krav på miljönytta 
i livsmedelsproduktionen genom skrivelsen 2005/06:88. Där sägs bl. a. att ”Ekologisk produktion är 
från en samhällelig utgångspunkt ett medel i arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen, 
främst Ett rikt odlingslandskap, En giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv och Begränsad 
klimatpåverkan.” Det innevarande nationella målet, särskilt inriktningsmålet 25 % ekologisk 
konsumtion i offentlig sektor, har varit mycket betydelsefullt för utvecklingen. Det har dessutom 
sannolikt haft en indirekt påverkan på både privat konsumtion och privata restauranger. 
 
Det nationella målet för ekologisk konsumtion och produktion har varit mycket värdefullt för att 
skapa inspiration, acceptans och för att undanröja hinder för utvecklingen. I arbetet med att uppnå 
målet har lokala/regionala processer med egna beslut och förankring varit avgörande. Ett nationellt 
engagemang för utvecklingen kommer även i fortsättningen att vara centralt för att möta de krav 
som ställs på livsmedelskonsumtionen och -produktionen idag och i framtiden. Den ekologiska 
produktionens framväxt är till stor del marknads- och konsumentdriven, men marknaden är ännu 

                                                        
2 Nilsson, J. 2007 
3
 Rockström m.fl. 2009 
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relativt liten. Att lita enbart till marknadens drivkrafter är inte tillräckligt och styr inte självklart åt 
”rätt” håll. Politiska styrmedel, främst miljöersättningar, liksom forskningssatsningar är också 
väsentliga. 
  
För en fortsatt framgångsrik utveckling är gemensamma mål och samverkan mellan nyckelaktörerna, 
dvs. samhället (politiker och andra beslutsfattare), marknaden (producenter, handel, industri och 
konsumenter) och forskning helt avgörande. Detta förslag till Strategi för utveckling av ekologisk 
konsumtion och produktion 2011-2013 är en utgångspunkt för ett sådant samarbete.   
 

Definition av ekologiskt lantbruk 
Ekologiskt lantbruk definieras här med en övergripande beskrivning, principer och målsättning. 
Definitionen har formulerats och förankrats internationellt av International Federation of Organic 
Agriculture Movements – IFOAM och tolkats i svenska versioner av Ekologiska Lantbrukarna och 
KRAV.  

 
Ekologiskt lantbruk är ett produktionssystem som upprätthåller jordarnas, ekosystemens och 
människors och djurs hälsa. Det bygger på lokala, ekologiska processer, biologisk diversitet och 
kretslopp och undviker användning av skadliga eller riskabla insatsmedel. Ekologiskt lantbruk 
kombinerar tradition, innovation och vetenskap för att vårda vår gemensamma miljö och för att bidra 
till rättvisa relationer och en god livskvalitet för alla inblandade.4 
 
Utgångspunkten för odlingssystem, metoder och teknik och även för regelverkets utveckling är fyra 
principer: 

 
Naturlighet Ekologiskt lantbruk ska baseras på, efterlikna och understödja levande 

ekosystem. Ekosystemens hälsa är också förutsättningen för hälsa och 
välfärd hos människor och djur. 

Kretslopp Ekologiskt lantbruk ska passa in i naturens kretslopp och ekologiska 
balans och måste därför anpassas till lokala förhållanden, ekologi, skala 
och kultur.  

Försiktighet Ekologiskt lantbruk ska bedrivas med försiktighet, omsorg och ansvar för 
att skydda miljön och säkra nuvarande och kommande generationers 
hälsa och välfärd. 

Rättvisa Ekologiskt lantbruk ska grundas på relationer som försäkrar rättvisa i 
förhållande till gemensam miljö och livsmöjligheter, samt på förvaltande 
i förhållande till tidigare och kommande generationer.  

 
Principerna presenteras i sin fulla text på www.ekolantbruk.se och www.ifoam.org. 5   

 
 

                                                        
4 IFOAM 2008 
5
 Ekologiska Lantbrukarna 2006, IFOAM 2005 
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Förslag till strategi för ekologisk konsumtion och produktion 
2011-2013 

Förslaget har utformats av en arbetsgrupp på initiativ av planeringsgruppen vid Ekologiskt Forum. 
Arbetsgruppen har inhämtat förslag och synpunkter vid seminarier och genom kommunikation per e-
post och telefon med ett 70-tal aktörer. Många förslag till åtgärder har kommit fram. För att forma 
en kraftfull strategi har åtgärderna prioriterats och det har inte varit möjligt att ta med alla förslag. 
Det är dock upp till aktörerna att själva initiera och genomföra de aktiviteter som har förutsättningar 
att driva på utvecklingen. Åtgärderna inom strategins tre huvudområden har inte rangordnats. Det är 
tänkt att fortsätta arbetet med att förankra mål och åtgärder inom livsmedelssektorn och att 
stimulera aktörerna att göra egna åtaganden. Under arbetsprocessen har många aktörer har anmält 
sitt intresse att delta i utförandet av åtgärderna och avsikten är att fortsätta dialogen med dessa. De 
listas dock inte här då arbete återstår för att söka kontakt med och bjuda in fler relevanta utförare . 
 

Intresset för ekologisk konsumtion och produktion ökar 
Intresset för ekologiska livsmedel och ekologisk produktion står sig och kommer enligt de aktörer 
som deltagit i arbetsprocessen kring strategin att öka även de kommande åren.  

 Klimat- och miljöintresse leder till ändrat konsumentbeteende 
Medvetna konsumenter söker vägar att konsumera klimat- och miljösmart. Ökande intresse för 
lantbrukets påverkan på kväveöverskott, biologisk mångfald, utsläpp av växthusgaser och för 
matjorden som resurs leder till nya konsumtionsmönster som måste hanteras av offentlig 
sektor, livsmedelsindustri och detaljhandel.   
 

 Intresse för mat och hälsa 
Ökade insikter om matens betydelse för hälsa och välbefinnande leder till en ökad ekologisk 
konsumtion då många upplever att den ekologiska produktionen ger hälsosammare livsmedel, 
inte minst med ett mindre innehåll av tillsatser.  

 

 Premiumsegment med smak och kvalitet  
Allt fler kockar och andra matprofiler använder sig av ekologiska råvaror på grund av att de 
upplever att varorna har god smak och hög kvalitet. Detta påverkar också privatkonsumtionen. 
 

 Mediadrev om livsmedel  
Negativ information om produktion som baseras på stora mängder konstgödsel, kemiska 
bekämpningsmedel och importerat foder ökar intresset för ekologiskt. Befogad eller ej, gör 
sådan uppmärksamhet att många ser de ekologiska livsmedlen som ett alternativ. 
 

 Detaljhandelns intresse stimulerar till innovation och produktutveckling 
De stora företagen inom dagligvaruhandeln har visat ett stort intresse för att tillgodose 
konsumenternas efterfrågan. Detta stimulerar förädlingsföretagen att utveckla nya produkter. 
 

 Vilja hos företag att lyfta fram mervärden 
Hos såväl handel och livsmedelsindustri som inom offentlig sektor finns en vilja att med saklig 
och vetenskapligt underbyggda fakta lyfta fram och förtydliga mervärden i den ekologiska 
produktionen. Både inom handeln och inom förädlingsindustrin utvecklas 
kommunikationsstrategier för detta ändamål. 
 

 Ökande vilja inom den offentliga verksamheten att öka andelen ekologiskt 
Antalet kommuner med mål för eko i storkök ökar. Många initiativ har tagits för att underlätta 
utvecklingen exempelvis genom spridning av goda exempel och kunskap om hur juridiska 
problem vid upphandling kan hanteras. 
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 Närproducerat och Rättvist 
Konsumenters önskemål om mat med ursprung och identitet yttrar sig i efterfrågan på lokalt 
producerade och på rättvisemärkta varor. Certifierad ekologisk produktion, rättvisemärkt och 
lokalproducerat har mervärden som förstärker varandra.   
 

 Lantbrukarnas ökande tillit till den växande marknaden för ekologiska produkter  
Den ökade anslutningen till ekologisk certifiering 2009 är ett tecken på att lantbrukare vågar 
lita på att marknadstrenden är hållbar. KRAV-märket har en igenkänningsgrad på 98 % 6 och 
egna varumärken bidrar starkt till igenkänningen av ekologiska varor i detaljhandeln. 
 

 Tillgång till kunskap och teknik för ekologisk produktion 
Inom rådgivningen och det praktiska ekologiska lantbruket finns kunskaper och teknik att tillgå 
för att lyckas med omläggningen. Ekologisk produktion är ett verktyg för tillväxt och 
företagande och kan fungera som katalysator för hela lantbrukets hållbara utveckling och 
lönsamhet.  
 

 Ökande intresse för stadsnära odling 
Ett nyvaknat och starkt växande intresse i tätorterna för odling är en potential för både ökad 
kunskap om matproduktion och tillgång till mat i en tid med krympande resurser. Fritidsodling i 
hemträdgårdar och på kolonilotter utökas med nya, intressanta samverkansmodeller för 
stadsnära odling.  
 

 Matlandet Sverige  
”Sverige - det nya matlandet” är en vision om att öka konsumenternas kunskaper och intresse 
om svensk livsmedelsproduktion. Syftet är också att skapa fler jobb och tillväxt genom 
framförallt satsningar på mat- och livsmedelsproduktion i kombination med turism.  

 

Hinder/begränsningar  

Trots den positiva utvecklingen av ekologisk produktion och konsumtion finns också hinder för denna 
utveckling. De viktigaste hindren bedöms för närvarande vara: 

 Svårighet att kommunicera mervärden 
Det finns pedagogiska svårigheter i att lyfta fram ekologiska produkters mervärden utan att 
skapa konflikter och ökat motstånd mellan ekologiskt och konventionellt. Det finns samtidigt 
behov av att lyfta fram områden där det finns tydliga skillnader. Ett starkt argument för 
konsumentens val är de ekologiska produkternas hälsoeffekter. Otillräcklig forskning och 
kunskaper kring detta är därför ett speciellt problem. 

 

 Bristande kunskap inom offentlig sektor 
Speciella kunskapsbrister inom offentlig sektor är hur man går från beslut till genomförande 
med exempelvis årstidsanpassning av recept, tillagning av mat med råvaror samt hur man 
genomför upphandling av ekologiskt inom ramarna för lagen om offentlig upphandling.  

 

 Bristande dokumentation 
Dålig beredskap och brist på vetenskapligt dokumenterade effekter kan ge förlorad eller 
minskad ”good-will” vid exponering av missförhållanden eller forskares negativa utspel om 
ekologiskt lantbruk.  

 

 Förädlingsledens bristande engagemang 
För de produktionsgrenar som fortfarande har liten omfattning spelar det roll om den 
uppsamlande handeln (leden närmast efter primärproduktionen) ser ekologiska produkter som 
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utvecklingsbara eller att de endast skapar problem beträffande särhantering och logistik. 
Förädlingsledens brist på lyhördhet och oförmåga att tänka innovativt skapar osäker tillgång 
och leverans. 
 

 Ofullständig innovationskedja 
Kunskapsbrister om kundernas önskemål och konsumtionsmönster samt brist på pengar till 
forskning kring produktionsteknik i hela kedjan begränsar övergång till ekologisk produktion, 
förädling och utveckling av nya produkter.   

 

 För långsam omläggning 
Flera faktorer bidrar till den onödigt långsamma övergången till ekologisk produktion. För 
svaga signaler från lantbrukets organisationer och livsmedelsföretagens rådgivande del är ett 
hinder för lantbrukares mentala omställning. Lönsamheten behöver förbättras även i det 
ekologiska lantbruket och kunskap om ekoproduktionens ekonomiska fördelar behöver spridas 
bättre för att attraktionskraften ska öka.  
 

 För låg avkastning 
För flera produktionsgrenar, exempelvis potatis, oljeväxter och griskött, är låg eller osäker 
avkastning ett hinder för omläggning.  Rena produktionsfrågor är ett viktigt hinder för varför 
produktionen ökar långsamt.  

 

 Utbildning i ekologisk produktion saknas 
Dåliga möjligheter för studerande att utbilda sig i ekologisk produktion är ett hot mot den 
starkt efterfrågade kunskaps- och kompetensutvecklingen inom hela livsmedelskedjan. 

 

En ny strategi för ekologisk konsumtion och produktion 

Utvecklingen av ekologisk konsumtion och produktion bygger på en efterfrågan både på lantbrukets 
produkter och på åtgärder i produktionen som leder till ökad hållbarhet. Redan med nuvarande 
metoder och teknik bidrar det ekologiska lantbruket till dokumenterade positiva effekter på miljö 
och djurvälfärd samtidigt som det förbättrar lantbrukets ekonomi. Det finns också inslag i de 
ekologiska produktionsmetoderna som kan minska lantbrukets klimatpåverkan och underlätta 
anpassningen till ett förändrat klimat. Det ekologiska lantbruket bidrar även till idéer och praktiska 
lösningar för en hållbar utveckling av lantbruket i stort. Dessa bidrag är mervärden för konsumenten 
och starka argument för valet av ekologiska livsmedel.  

För att förstärka det ekologiska lantbrukets bidrag är det emellertid angeläget att 
produktionsmetoderna utvecklas så att skördenivåerna blir högre och säkrare än idag. En effektivare 
markanvändning är viktigt i en framtid när marken skall räcka till mer mat och bioenergi. En minskad 
förbrukning av fossil energi är en annan nyckelfråga där utvecklingsarbetet bör leda till konkreta 
resultat inom perioden. Ökad medvetenhet om de verkliga ekologiska, ekonomiska och sociala 
kostnaderna för mat och andra varor vi producerar och konsumerar är en viktig del i den 
omställningen. Detta kräver forskning, utveckling och praktik kring ekologisk konsumtion och 
produktion såväl inom handel, privatkonsumtion och offentlig sektor, som inom lantbruket och 
industrin.  

Med dessa utmaningar framför ögonen och den potential som ekologisk konsumtion och produktion 
kan utgöra i hållbarhets- och klimatarbetet bör mål sättas och insatser göras. Därutöver behöver en 
bred och kontinuerlig dialog föras om definitioner och åtgärder i hållbarhetsarbetet nationellt och 
globalt.  
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Strategisk inriktning, mål och verktyg 

Tre områden har prioriterats där insatser effektivt kan leda till en fortsatt god marknadstillväxt och 
utveckling av sektorn i vid bemärkelse. Utvecklingen ska tillgodose efterfrågan på ekologiska 
produkter och samtidigt starkt bidra till samhällets mål för lantbruk, miljö och klimat. Insatserna har 
sitt ursprung dels i den analys av nuläge, trender och tendenser, hinder och möjligheter som 
beskrivits ovan, dels i resultatet av den uppföljning av Aktionsplan 2010 som pågått kontinuerligt 
sedan hösten 2008.  
 
1. Fler aktiva konsumenter 
2. Mer eko i storkök 
3. Fler och mer produkter i butikshyllorna 
 
Efterfrågan på ekologiska produkter och tjänster är den främsta drivkraften för en ökande ekologisk 
konsumtion och produktion. För att strategin ska bli ett kraftfullt verktyg och inspirera till handling 
behövs mätbara och realistiska mål som driver på arbetet. Dessa mål ska ses som ett steg på vägen 
för att inspirera till utveckling under den korta period strategin avser. De mål som minst ska uppnås 
under perioden är: 
 
Målet för den privata konsumtionen är 50 % ökning jämfört med år 2009.  
 
Målet för handeln är 6 % av den totala livsmedelsförsäljningen år 2013, dvs. 50 % ökning jämfört med 
2009.   
 
Målet för offentlig sektor är att inriktningsmålet 25 % från förra perioden uppnås 2013.  Som lägsta 
nivå bör samtliga kommuner, landsting och myndigheter ha ett beslut om viljeinriktning för ekologisk 
konsumtion. Några kommuner har redan nått 25 % -målet, medan en del kommuner inte ens börjat 
arbeta med mål för ekologisk mat. Därför bör lokala mål formuleras utifrån nivån man startar från år 
2011. En verksamhet som redan har 25 % ekologiska livsmedel kan t ex fördubbla det under 
perioden, medan den som bara har 10 % kanske kan nå 25 % till 2013. 
 
Målet för produktionen är en fördubbling jämfört med 2009 av antalet lantbrukare som har ställt om 
hela eller en del av sin produktion till ekologiskt. Som lägsta nivå ska de föreslagna insatserna under 
perioden 2011-2013 leda till att tidigare nationella mål för produktionen uppnås: ”att certifierad 
ekologisk odling ska bedrivas på 20 % av landets jordbruksmark. Den certifierade ekologiska 
produktionen av mjölk, kött från idisslare och ägg bör öka kraftigt”.  
 
Som stöd för genomförande av åtgärderna innehåller strategin också två avsnitt med ”verktyg” med 
rubrikerna ”Uppföljning med snabba signaler” och ”Forskning och innovation för ökad hållbarhet”. 
Det är av stor betydelse att den politik som inverkar på livsmedelsproduktionen är inriktad på att lösa 
generella problem och därtill stimulera utvecklingsarbete för att uppnå en konsumtion och 
produktion som är resurshushållande och tar hänsyn till miljö och hälsa. Den avslutande delen i 
strategin innehåller därför en genomgång av vilka områden som ska analyseras och bearbetas för att 
den framtida jordbrukspolitiken från år 2014 får en sådan inriktning att ekologisk produktion 
utvecklas beträffande omfattning och kvalitet. 

1. Fler aktiva konsumenter 

Konsumenternas intresse och efterfrågan på ekologiska produkter har ökat kraftigt under senare år. 
Enligt samstämmiga bedömningar kommer denna efterfrågan att fortsätta öka under förutsättning 
att produkternas mervärden kan visas på ett trovärdigt sätt. Handeln har en mycket viktig roll i 
utvecklingen av den ekologiska marknaden när det gäller profilering och tillhandahållande av 
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produkter, prissättning samt som aktör mellan producent- och konsumentintressen. 
Livsmedelsbutiken är en betydelsefull mötesplats, där produkterna utvärderas av konsumenten. Det 
är viktigt att kunskapsbaserade kostråd och rekommendationer med fokus på hållbarhet når fram till 
både privatkonsumenter och nyckelpersoner inom offentlig konsumtion. Kostråden bör tas fram i 
samverkan med branschen för att bli realistiska och för att branschen ska känna ägandeskap.  
 
Aktuell information om produktion, produkter, produktkvaliteter och dess påverkan på miljö och 
hälsa behöver bearbetas och spridas. Arbetet kan bedrivas som en bildningskampanj om vad 
ekologisk produktion betyder lokalt och nationellt samt vilka fotavtryck olika produktionsmetoder 
och produkter som vi konsumerar har i omvärlden. Även fritidsodlingens möjligheter bör här beaktas. 
 

Åtgärder: 
 

1.1 Fortsätta förenkla och stimulera ekovalet i butik genom att informera och utbilda konsumenter 
och personal i butiker för att öka efterfrågan. 

 Utbildningsdagar för butikspersonal 

 Genomförande av kunddemonstrationer  

 Helekologiska måltids-/vecko-/butiksinredningskoncept 

 Skapa en mötesplats på webben mellan engagerade entreprenörer, konsumenter och 
handel  

 
1.2 Bidra med anpassad information till respektive målgrupp om produktionsmetoder och produkter 

baserad på känd kunskap tillsammans med berörda aktörer till: 

 Privatkonsumenter 

 Livsmedelsföretag och dagligvaruhandeln (viktiga personalkategorier) 

 Studeranden inom de areella näringarna och livsmedelsområdet 
 
1.3  Konsumentstödjande/informerande åtgärder 

Arbete behövs för att främja en ökande konsumtion. Huvudsakligen innebär det att 
tillgängliggöra saklig konsumentupplysning baserad på utredningar om exempelvis 
produktionssätt samt kontroll och märkning.  
 

1.4  Främja fritidsodling/stadsnära odling genom 

 Forskning, utveckling, information och rådgivning avseende växt- och sortmaterial samt 
odlingsmetoder för ekologisk fritidsodling.  

 Tydligt uttalade krav i Plan och Byggnadslagen, Boverkets planriktlinjer och de nationella 
miljökvalitetsmålen angående utrymme för lokal odling i stadsbebyggelsen. 

 

2. Mer eko i storkök 

Det finns en efterfrågan på information om ekologiska produkter och hur man kan arbeta för att öka 
användningen av ekologiska livsmedel inom offentlig sektor såväl som inom privata restauranger. 
SKL, Sveriges kommuner och Landsting, arbetar med att kanalisera den kunskap och information som 
finns till ansvariga i landsting och kommuner. Flera aktörer arbetar inom olika projekt för att höja 
både kunskapsnivån om ekologiska produkter och hur målsättningen kan hanteras inom regler för 
offentlig upphandling och budgetramar. Den kommun- och landstingsenkät som Ekomatcentrum 
genomförde 20097 visar att andelen ekologiska livsmedel inom kommuner och landsting i Sverige var 
10,2 %. Marknaden för ekologiska livsmedel inom storhushåll ökade med ca 15 % och värdet var ca 

                                                        
7
 Källa: Ekologiskt i offentliga storhushåll 2010, rapport från Ekomatcentrum 



13 

 

1,5 miljarder år 20098. Ungefär lika stora volymer ekologiska råvaror användes inom offentliga 
respektive privata storkök under år 2009.  

För att andelen ekologisk mat ska öka i kommuner och landsting behövs lokala politikers vilja och 
beslut. Nationella mål är ett viktigt incitament för detta.  Beroende på utgångsläge kan det dock 
ibland vara bättre att ha mål som innebär exempelvis en viss höjning per år utifrån dagsläget inom 
den lokala eller regionala enheten.  
 

Åtgärder: 
 

2.1 Samordna en utbildningskampanj om användning av ekologiska livsmedel för beslutsfattare och 
personal som arbetar i storkök inom kommuner, landsting och statlig förvaltning.  

 Genomförande av utbildningsprojekt om upphandling av ekologiska livsmedel. 

 Genomförande av utbildningsprojekt om säsongsanpassning av vilka ekologiska råvaror 
som används och tillagning från grunden. 

 
2.2 Identifiera och sprida goda exempel för upphandling av ekologiska livsmedel där man har 

utvecklat metoder för att lösa praktiska och ekonomiska problem för storkök. 

 Utveckla och introducera metoder för upphandling med säljorganisationer och distribution 
baserade på regional samverkan. 

 Genomföra utbildningsprojekt för privata restauranger. 
 
2.3 Skapa mötesplatser för offentlig sektor med syfte att skapa en stimulerande konkurrens om att 

uppnå konsumtionsmålet och för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. 

 Genomföra seminarier för beslutsfattare. 

 Skapa regionala samarbetsforum för näringsliv (livsmedel), 
primärproducenter/leverantörer, och offentlig sektor för att stimulera inköp av ekologiska 
närproducerade livsmedel som producerats. 

3. Fler och mer produkter i butikshyllorna 

För att uppnå målet med ökad produktion av hög kvalitet är det viktigt att fokusera insatser på de 
produktionsgrenar där det finns bra förutsättningar att uppnå resultat både produktionsmässigt och 
med hänsyn tagen till miljökvalitetsmål och andra kvalitativa mål samt konsumentintresse. Bland 
övriga produktionsgrenar är det betydelsefullt att utveckla metoder och produkter som röner ett 
stort intresse bland konsumenter. Rekrytering och rådgivning bör fokuseras på de produktionsgrenar 
som prioriteras.  
 
Inom flera segment av livsmedelsmarknaden har livsmedelsföretagen framgångsrikt utvecklat nya 
produkter som ett led i arbetet med att utöka produktion och marknad. För närvarande finns det 
behov av att utveckla förädlade produkter inom bland annat animaliedelen med både köttvaror och 
charkuterier, bland spannmålsprodukter behövs ett större utbud och större volymer av bröd. 
Konsumentförpackad färdigmat och vegetariska livsmedel är andra områden som bedöms kunna öka. 
 

Åtgärder: 
 

3.1 För att förbättra attraktionskraft och lönsamhet för viktiga produktionsgrenar som betesbaserad 
mjölk- och köttproduktion, spannmålsodling samt grönsaksproduktion behövs utvecklingsarbete 
och produktionsrådgivning med ökad tonvikt på ekonomi och marknad. Det krävs också ökad 
samverkan inom och mellan företag i de olika leden för ökad lönsamhet i produktionskedjan.   
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 Genomföra utbildningskampanj för att stimulera samverkan mellan gårdar och omläggning 
till ekologisk produktion. 

 Samla och förmedla kunskap om goda exempel och hur juridiskt hållbara avtalsförslag 
tillämpas inom primärproduktionen. 

 Dialogmöten mellan representanter för primärproduktion, uppsamlande handel och 
förädlingsföretag och dagligvaruhandeln för att hantera flaskhalsar och finna möjligheter till 
lönsamhet i alla led. 

 
3.2 Högre utbildning i ekologisk produktion, marknad och konsumtion behövs så att en god 

kunskapsutveckling kan garanteras. Detta är nödvändigt för att kunskapsförsörja framtidens 
rådgivare, forskare och myndighetspersoner m fl. 

 Skapa utbildningsprogram vid SLU som ser till helheten i produktionssystemen.  
 
3.3 Kunskapsspridning och genomförande av effektiva program inom djurhälsovård för att förebygga 

parasitangrepp inkluderande betesplanering och effektiv behandling vid konstaterade angrepp.  

 Genomförande av djurhälsovårdsprogram för alla djurslag tillsammans med 
kompetensutveckling av lantbrukare. 

 
3.4 Informationsprojekt för marknads- och försäljningsansvariga inom förädlingsföretagen och 

inköpsansvariga eller motsvarande inom dagligvaruhandeln om mervärden och den ekologiska 
marknaden. 

 Seminarier och dialogmöten för att utveckla marknaden för ekologiska produkter med 
kännedom om det aktuella läget med tillgång till råvara. 

 Analys och förmedling av kunskap om vilka mervärden som ekologiska produkter har och 
hur detta kan kommuniceras. 

 

Uppföljning med snabba signaler 

Kunskap och aktuell information är viktigt för att kunna påverka utvecklingen på ett effektivt sätt 
inom det breda område som ekologisk produktion och konsumtion omfattar. Den analys som har 
gjorts under uppföljningen av Aktionsplan 2010 visar att det finns möjliga samordningsvinster om 
marknadsaktörerna har aktuell, adekvat information och om de aktörer som arbetar med kunskaps- 
och informationsöverföring samverkar. En gemensam och naturlig åtgärd är att utforma en 
kommunikationsplan hur hinder skall överbryggas och hur åtgärderna bäst kan samordnas.  

 
Det finns behov av en funktion som analyserar statistik, formulerar prognoser och ger solid 
information om nuläget på marknaden för att på så sätt underlätta för en fortsatt positiv 
marknadsutveckling och en ökad produktion. Funktionen samordnar information om 
produktionsmetoder, produkter och tillgång på produkter av efterfrågade kvaliteter till 
nyckelpersoner inom dagligvaruhandel och företag inom livsmedelsområdet.  
 

Åtgärder: 
 

1. Sammanställning och analys av aktuell statistik, formulering av prognoser och information om 
nuläget på marknaden. 

 Ett samverkansprojekt mellan befintliga aktörer för att kontinuerligt ta fram 
produktionsstatistik.  

 Ett samverkansprojekt mellan befintliga aktörer för att kontinuerligt ta fram 
försäljningsstatistik och konsumtionstrender samt ge information mellan aktörerna. 
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 Genomförande av ett benchmarkingprojekt som jämför utvecklingen över tiden med t.ex. 
Danmark för att skapa en stimulerande konkurrens som utvecklar utbudet av livsmedel. 

2. Utformning av en kommunikationsplan för att i samverkan med övriga aktörer kontinuerligt ge 
adekvat information om strategin i sin helhet samt uppföljningen och dess resultat.  

 Kommunikationsplan med tillhörande informationsförmedling. 

 Pådrivande uppföljning genom rundabordssamtal och seminarier. 
 

Forskning och innovation för ökad hållbarhet 

Utmaningarna för lantbruket är stora och komplexa och en hållbar utveckling av den ekologiska 
produktionen och konsumtionen är nära kopplad till samhällets övriga hållbarhetsfrågor. I ett globalt 
och långsiktigt perspektiv krävs forskning för att öka det ekologiska lantbrukets bidrag till minskad 
klimatpåverkan samt till världens krav på ökande livsmedelsförsörjning med lägre användning av 
ändliga insatsmedel och med mindre miljöpåverkan. Forskning behövs också i ett kortare perspektiv 
för att bidra till lösningar av dagens problem och för att öka produktiviteten i den ekologiska 
produktionen. Ekologisk produktion är kunskapsintensiv och kräver en ständig kompetensutveckling i 
alla led. Forskning som utvecklar ekologiskt lantbruk bidrar också till utveckling av lantbruket i stort. 

 
En forskningsstrategi efterfrågades i Aktionsplan 2010 med syftet att vara vägledande för hur 
forskningsresurser bäst kan tas tillvara och stärka ovanstående utveckling på fem till tio års sikt. 
Identifiering av kunskapsluckor som forskningen bör hantera beskrivs i ”Ramprogram för forskning 
inom ekologisk produktion och konsumtion 2010-2013”. Utgångspunkter för forskningsinsatser bör 
utgå från dessa nyligen utförda och väl förankrade arbeten.   
 
Det nybildade EPOK, Centrum för Ekologisk Produktion och Konsumtion, vid SLU har som 
huvuduppgift att analysera och bearbeta forskningsresultat till bl.a. syntesrapporter och annat mer 
lättillgängligt material. Forskningsrapporter och basfakta som publiceras kan sedan anpassas av olika 
aktörer till sina målgrupper. EPOK kommer att prioritera uppdateringen av sin webb med adekvat 
fakta. Det är viktigt med samverkan mellan forskning och praktik, och inom forskningens utförande 
och dess finansiärer. Det nationella samrådet har därmed en fortsatt viktig uppgift. 

 

Åtgärder: 
 

1. Breddad och fördjupad samverkan och ett ökat kunskapsutbyte mellan teori och praktik och 
mellan aktörer med olika perspektiv behövs för att forskningsresurserna ska användas optimalt 
och förutsättningarna att lösa de problem som identifierats förbättras. Detta förutsätter 
användning av tvärvetenskapliga analys- och forskningsmetoder liksom processinriktat arbetssätt 
med brett deltagande. 

 Riktade medel för samverkansprojekt mellan forskning och praktik. Ett exempel är 
hushållning med energi och användning av förnybara och icke fossila bränslen. 

 Inkubatorverksamhet för innovativ forskning och utveckling till fungerande verksamhet. Det 
är viktigt att ta vara på nya idéer, utveckla dem i en kreativ och kunskapstät miljö på ett 
strategiskt sätt så att hela potentialen utnyttjas. 

 
2. Kontinuerlig uppföljning av använda produktionssystem och metoder samt tillhörande 

miljöersättningar i förhållande till effekter på miljökvalitets-, klimat- och folkhälsomål. Det finns 
också behov av uppföljning av använda uppfödningsmetoder i förhållande till djurvälfärd inom 
ekologiskt lantbruk.  

 Forskning som ger kunskap om hälsoeffekter av ekologisk produktion och ekologiska 
livsmedel. 
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 Utredning om vad som är en hållbar husdjursproduktion och vilka produktionssystem för 
olika djurslag som fungerar. Parallellt genomföra en översyn av regelverket för olika 
djurslag för att inte äventyra de mervärden som finns. 

 Utredning om vad som är hållbara produktionssystem inom växtodling och trädgårdsodling. 
 

3. Forskning för att uppnå ökad odlingssäkerhet för proteinfodergrödor är en viktig åtgärd för att 
möjliggöra ökad självförsörjning och minimera de ekologiska fotavtrycken av vår produktion i 
utvecklingsländer. Grundläggande och tillämpad kunskap behövs. 

  Förädling/sorter/utsäde/odlingsteknik 
 

Strategi på lång sikt 

Ekologiskt lantbruk har varit föremål för aktionsplaner och nationella mål sedan 1995, vilket har 
bidragit till utvecklingen av den ekologiska produktionen och marknaden. Det har även påverkat 
miljöanpassningen av hela lantbruket generellt och lyft fram betydelsen av konsumenternas 
önskemål. Samtidigt har integreringen av ekologisk produktion i annan politik gått relativt långsamt 
eller uteblivit. Ekologiskt lantbruk nämns t.ex. inte i de svenska miljömålen och glöms ofta bort i 
andra politiska initiativ, t.ex. på klimatområdet bioenergi.  

 
EU:s jordbrukspolitik genomgår omfattande förändringar med 2014 som början på nästa stora etapp. 
Dess utformning är avgörande för hur ekologisk produktion kommer att utvecklas i framtiden. 
Sverige bör ta ett initiativ tillsammans med andra medlemsstater och det civila samhällets 
organisationer på nationell och EU-nivå för att positionera ekologiskt lantbruk inför revideringen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken. 
 
För att kunna forma en stark vision och strategi på längre sikt, 2014-2020, fordras ett starkt fokus på 
hållbarhet inom ekologisk konsumtion och produktion i alla led i livsmedelskedjan. I analysarbetet i 
innevarande aktionsplan framgår att skapandet av tydliga mervärden är en mycket viktig 
framgångsfaktor. Detta ställer höga krav på inriktning och kvalitet av forskning och utvecklingsarbete 
såväl som det konkreta arbetet i produktionskedjan. 
 
Mot bakgrund av detta föreslås att Sverige under perioden 2011-2012 genomför en grundlig analys 
av och förslag för: 

 Hur ekologiskt lantbruk kan integreras i den befintliga politiken och program 

 Hur ekologiskt lantbruk kan göras mer framträdande inom EU: s jordbrukspolitik 

 Hur arbete för ekologiskt lantbruk skall drivas rent konkret framöver 

 Hur arbetet för en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel ska bedrivas kopplat till 
produktion av svenska ekologiska råvaror 

 Hur regelverket kan stödja utvecklingen 

 Hur forskningen bäst kan organiseras för att stödja utvecklingen 
 

Påverkan på EU: s politik avseende ekologisk odling  
Då den gemensamma jordbrukspolitiken sätter ramarna och verktygen för den svenska 
jordbrukspolitiken är det av stor vikt att EU: s politik utformas på ett sätt som gynnar ekologiskt 
lantbruk. Sverige bör ta ett initiativ till revision av EU:s aktionsplan för ekologisk produktion (vilken är 
från år 2004) samt till att få fram ett ramverk som är främjar ekologisk produktion i den nya 
jordbrukspolitiken från 2014. Detta kan åstadkommas genom aktivitet av den svenska regeringen och 
myndigheter i nära samarbete med näringens aktörer, regeringar och näringens organisationer i 
andra EU-länder (särskilt de som redan delar en positiv hållning till ekologiskt) och europeiska 
samarbetsorganisationer, t ex IFOAM och COPA. 
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Arbetet kan bedrivas på flera sätt där framtagande av en vitbok om ekologiskt lantbruks relevans 
inom EU är en viktig del. Det är viktigt att analysera hur det ekologiska lantbruket kan bidra till de 
övergripande mål som finns inom den gemensamma jordbrukspolitiken och vilken påverkan 
ekologiskt lantbruk har på de specifika miljökvalitetsmålen.  
 
Att analysera hur lagstiftningen, inklusive regelverk och kontrollordningar, påverkar utvecklingen av 
det ekologiska lantbruket är en annan viktig del. Det är naturligt att ta fram förslag till åtgärder och 
förberedelser för hur lobbying, nätverkande och koordination på EU-nivå ska kunna ske, t.ex. via 
IFOAM. För att genomföra detta strategiska arbete på bästa sätt behöver dialog föras med 
Jordbruksdepartementet om hur nämnda analyser och påverkansarbete ska bedrivas. Det är en 
framgångsfaktor om livsmedelskedjans aktörer kan vara delaktiga under hela denna fas. 

 

Utveckling av svensk ekostrategi efter 2013 
Strategi för utveckling av ekologisk konsumtion och produktion 2011-2013  är en uppföljning av 
aktionsplan 2010 och bygger på tidigare aktionsplaner. Av dessa var den första, 1995, baserad på ett 
riksdagsbeslut och de senare på regeringsbeslut. Det är tid att återigen ha en bredare politisk process 
för att fastställa samhällets ambitioner för ekologiskt lantbruk och hur arbetet skall bedrivas i 
framtiden. Det bör tillsättas en offentlig utredning som leder fram till en tydlig och 
utvecklingsinriktad strategi. 
 
Utredningen bör analysera den hittillsvarande effekten av statliga aktionsplaner på ekologiskt 
jordbruk liksom ekologiskt lantbruks relevans för miljökvalitetsmål, klimatmål, uthållighet, 
försörjning, landsbygdsutveckling och livsmedelsproduktion in Sverige. Det är angeläget att 
tydliggöra hur ekologiskt lantbruk ytterligare kan förbättra sitt bidrag till de relevanta områdena 
inom konsument-, jordbruks- och miljöpolitiken (se också forskningspunkten nedan). 

 
I arbetet bör även följande frågeställningar analyseras: 

 vilka effekter skulle en radikal ökning av ekologisk produktion, dvs. mer än 50 %, ha på 
konsument-, jordbruks- och miljöpolitiken, inklusive på marknadsstrukturer och 
konsumtionsområden 

 hur sektorn bäst organiseras för att effektivt driva arbetet vidare 

 hur synergier mellan samhällsstöd och marknadsdriven utveckling bäst koordineras 

 förslag till hur samhällets engagemang för ekologisk produktion skall genomföras i framtiden 
 
Utredningen bör ha direktiv om breda konsultationer med näringens alla grenar. 

 

Utredning om forskningsbehov och samverkan inom forskningen 
En särskild utredning bör tillsättas för att bedöma hur forskningsbehov inom ekologisk konsumtion 
och produktion på kort och lång sikt bäst kan tillgodoses, samt hur samarbete mellan forskare från 
olika universitet och mellan forskare och målgrupper på bästa sätt kan organiseras. Syftet är att 
effektivisera och förbättra den ekologiska produktionens och konsumtionens bidrag till miljö, klimat, 
hälsoaspekter och djurvälfärd.   
 
Utredningen ska se över sektorns forskningssituation och föreslå hur forskningen inom ekologisk 
konsumtion och produktion ska bedrivas i ett nationellt och internationellt perspektiv. 
Samrådsgruppen för forskningsfrågor, EPOK vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Ekologiskt Forum 
samlar relevanta aktörer och kan därmed ses som viktiga kunskapskällor till utredningen. Dessa 
parter anordnar diskussionsfora för forskning och utvecklingsfrågor och skulle därmed kunna forma 
en tankesmedja för hållbarhet och ekologisk konsumtion och produktion. 


