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Inledning  Jord - en ändlig resurs

PETER EDLING, AGRONOMIE DOKTOR, BETTNA

Allt brukande av jorden, vare sig det sker genom 
bebyggelse, odlande, betande eller skogsbrukan-
de påverkar den omgivande miljön. Påverkan 
kan vara positiv, ökad biologisk mångfald, för-
bättrat näringstillstånd i omgivande vatten, 
landskapets skönhet osv. Påverkan kan vara 
negativ, minskad biologisk mångfald, övergöd-
ning, förgiftning och uttömning av omgivande 
eller på annat sätt tillgängligt vatten, bortod-
ling, försaltning och så vidare.
Orsaken till att vi här i norra Europa har an-
ledning att ompröva vår lättsamma inställning 
till den utomordentligt värdefulla  resursen god 
jord, är att vi har på global nivå ovanliga förut-
sättningar att bedriva jordbruk utan att förstöra 
vare sig förutsättningen, jordbruksjorden eller 
omgivningen, miljön. Att denna möjlighet inte 
utnyttjas är en annan sak.

Norra och mellersta Europa är med undan-
tag för vissa delar av den amerikanska konti-
nenten, huvudsakligen Argentina, fullständigt 
unikt genom att våra jordbruksjordar inte är 
höggradigt utsatta för vare sig vind-, vatten-
erosion, eller försaltningsproblem. Till ytter-
mera visso faller tillräckligt med regn. Om 
Norrbottens odlingsjordar och klimat hade le-
gat i Bangladesh hade efterfrågan på odlings-
lotter varit omöjlig att tillgodose. 

I en nära framtid kommer  behovet av pro-
duktion från det soldrivna systemet åkerbruk 
att behöva ökas. Med hänsyn till å ena sidan 
en ökande världsbefolknings krav på mer och 
bättre kost och å andra sidan behovet av att 
använda åkerbruket för produktion av andra 
resurser än mat, energi, olika för industriellt 
ändamål avsedda produkter, rekreation osv. har 

volymökningar på åtta till tio gånger önskats av 
vissa bedömare.

I Europa lägger vi med bidrag från skatte-
pengar våra åkrar i vanhävdsliknande trädor, vi 
bebygger dem med bostäder, industrilokaler och 
trafikanläggningar. Vi föder oss med produk-
ter från länder långt bort utan att känna vare 
sig bismak av att vi inte vill betala de verkliga 
produktionskostnaderna, eller olust över att vi 
genom vår konsumtion av för odlingsändamål 
nedhuggen regnskog bidrager till växthusef-
fekten alternativt fördärvar de torra regioner-
nas vatten.

Det finns utomordentligt goda skäl att fun-
dera över hur vi egentligen ser på jordbruksjord, 
en ändlig resurs. 

Den goda jorden - en förstörbar tillgång var 
ämnet för jordbruksavdelningens överläggning 
våren 2005.



6    Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 2  2005

Jordens tillgångar och befolkning

Odlingsmarken utgör endast en ringa andel av 
de lösa ytlager på jorden som är en av förut-
sättningarna för större delen av mänsklighetens 
samhälle. Odlingsmarkens omfattning och 
bördighet ur livsmedelssynpunkt är givetvis av 
stor betydelse för mänskligheten. Lika viktig 
för mänsklighetens långsiktiga överlevnad är 
de naturliga ekosystemens funktioner och att 
dessa resurser skyddas från ytterligare förstörel-
se och utarmning. En viktig funktion för både 
odlingsmarkerna och de naturliga ekosystemen 
är sötvatten. Med en tänkt ökad tillgång på be-
vattningsvatten skulle den globala åkerarealen 
eller odlingsintensiteten kunna ökas avsevärt. 
Otillräcklig sötvattentillgång är redan den en-
skilt största osäkerhetsfaktorn vad gäller säker 
tillgång på livsmedel. Den globala sötvatten-
tillgången överutnyttjas och förorenas för när-
varande på ett alltmer riskfyllt sätt. Det bör här 
dessutom betonas att sötvatten i sig  är ett vik-
tigt livsmedel. Rent vatten och ren luft är något 
vi normalt har tillgång till om vi inte förstör 
ekosystemen eller överbelastar dess funktioner. 

Samhällsbyggandet över hela världen borde 
alltmer präglas av insikten om att jordens re-
surser inklusive odlingsarealerna är begränsade. 
Det är alltså inte fel att betrakta odlingsmark 
(liksom grundvattenförråd och naturliga eko-
system) som ändliga resurser, som visserligen 
nybildas men mycket långsamt med mänskliga 
mått mätt. Beräkningar visar att för närvaran-
de förloras 5-6 miljoner hektar åkermark per 
år (det vill säga motsvarande dubbla svenska 
åkerarealen) på grund av allvarlig erosion, för-
saltning och försumpning av åkermark. Mark 

förloras även till den nu pågående omfattande 
urbaniseringen genom befolkningsökning och 
livsstilsförändring. Befolkningsökningstakten 
har visserligen minskat stadigt det senaste de-
cenniet och uppgår ändå till cirka 70 miljoner 
nya innevånare per år. Världens befolkning 
beräknas uppgå till cirka 8 miljarder år 2025. 
Städernas ytbehov inklusive infrastrukturer i 
landskapet uppskattas kunna ta hundra mil-
joner hektar eller mer i anspråk, varav en stor 
andel med naturnödvändighet kommer att vara 
odlingsmark. Detta är en möjlig utveckling i 
södra Afrika och Sydamerika men knappast i 
de folkrika delarna av Asien.

Globala mark- och vattenresurser

Jordens totala landareal är 13 miljarder hek-
tar vilket utgör cirka 30 procent av jordklotets 
totala yta. Av världens isfria landyta används 
1,5 miljarder hektar åker, det vill säga 11 pro-
cent. Av resterande del utgör 3,4 miljarder 
hektar betesmark och 4,1 hektar skogsmark. 
Tillgången på odlingsduglig mark är en i vissa 
sammanhang livligt diskuterad fråga. De mest 
optimistiska debattörerna hävdar att ytterligare 
1,7 miljarder hektar skulle kunna odlas, vilket 
då skulle motsvara en odlingsareal motsva-
rande 25 procent av landarealen. Detta föreslås 
kunna uppnås med modern agroteknik men till 
betydande kostnader direkt och indirekt. Det 
senare inte minst i form av ekologiska skador 
och förstörelse samt förluster av biodiversitet. 
”Tekniken” i sammanhanget heter framför 
allt bevattning, ökad hjälpenergiinsats (maski-
ner, handelsgödsel, pesticider) och ytterligare 
skogsskövling. Bland regioner med ännu inte 

Jordens tillgång på odlingsmark

STEN EBBERSTEN, PROFESSOR EMERITUS, SLU, UPPSALA
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utnyttjade arealer för åkerbruk märks främst 
Sydamerika och västra Centralafrika.

Bevattningsjordbruket framförs på många 
håll som det viktiga ”lösningsmedlet” med hän-
syn till kraven på ökad livsmedelstillgång. De 
senaste 40-50 åren har den bevattnade åkerare-
alen i stort sett tredubblats och är nu cirka 300 
miljoner hektar. Detta motsvarar cirka 20 pro-
cent av världens åkerareal men svarar samtidigt 
för cirka 40 procent av den totala livsmedels-
produktionen. Två tredjedelar av den bevattna-
de arealen finns i Asien. Av Kinas och Indiens 
spannmålsproduktion kommer 70 respektive 
50 procent från konstbevattnade åkerarealer. I 
USAs södra och västra stater är bevattningen 
av jordbruksgrödor omfattande. I samtliga här 
nämnda regioner överutnyttjas grundvattenför-
råden dvs töms snabbare än den naturliga till-
rinningen kan kompensera. Vattenuttagen är 
således inte långsiktigt möjliga. Detta drabbar 
alltså några av de mest produktiva distrikten på 
jorden. Möjligheter till att effektivisera vatten-
användningen måste utvecklas och prioriteras 
för att öka skördeutbytet per insatt mängd vat-
ten. Uttag av vatten ur de naturliga kretslop-
pen inverkar på natursystemen, såsom floder, 
våtmarker samt sjöar, och därmed direkt på 
livsmedelsförsörjningen. Sammantaget resul-
terar ofta uttagning av vatten för bevattning av 
ett begränsat område  i en minskad produktivi-
tet hos övriga av uttaget berörda ekosystem.

Världsjordbrukets nuvarande och  
framtida utmaningar

Detta att ta i anspråk resurser från ett annat 
geografiskt område och lagerresurser, kän-
netecknar även den exempellösa framgång 
vad gäller ökad livsmedelstillgång, som den  
”Gröna revolutionen” innebar för världsför-
sörjningen under andra halvan av 1900-talet. 
Världsproduktionen av spannmål (ris, vete, 
majs) fördubblades genom agrotekniska åtgär-

der (handelsgödsel, nya stråsädessorter, pestici-
der, bevattning, maskinteknik, utbildning) och 
inte (!) genom att ny odlingsareal togs i an-
språk. Världsproduktionen ökade från 1,4 ton 
per hektar 1960 till 2,7 ton i slutet av 1990-ta-
let. Den globala per capita-tillgången av mat 
ökade från 2300 kcal till 2700 kcal. Även om 
det produceras tillräckligt med mat idag för att 
föda världsbefolkningen så är all denna mat inte 
tillgänglig för alla världsmedborgare. Idag är 
cirka 800 miljoner människor kroniskt under-
närda. Huvudorsaken till dessa människors un-
dernäring är fattigdom. Fattigdomssituationen 
förvärras av snabb befolkningstillväxt, ohälso-
samt beteende, brist på utbildning och brist på 
respekt och självrespekt, samt dessutom inte 
minst genom miljöförstöring och en minskande 
naturresursbas. Underutveckling är inte ett ur-
sprungligt stadium utan snarare en effekt av de 
olika positioner nationerna genom historien ta-
git när det gäller den globala fördelningen mel-
lan arbete och handel (”kolonialekonomi”).

Vårt eget industrijordbruk skiljer sig inte 
från ”Gröna revolutionen”-jordbruket vare sig 
i att vara mycket produktivt eller i att bygga 
denna produktivitet på livsunderstöd (fossil 
olja, mineraler, proteinfoder, mm) som tas i an-
språk från andra områden, inte sällan mycket 
långväga ifrån. Detta pekar på att man måste 
avsevärt vidga (både geografiskt och mentalt) 
systemsynen och förståelsen av de långsiktiga 
konsekvenserna av den ökade globalisering-
en och de alltmer ökande kraven på hållbar-
het/hållbar utveckling. Detta krav kan endast 
uppnås genom ett kraftigt reformerat och an-
norlunda ”industri”-jordbruk/-samhälle. Den 
snabba tömningen av koncentrerade lagrade 
resurser som nu sker är i första hand nödvändig 
för att upprätthålla och utveckla den av män-
niskan skapade tekniken: livsmedelssystem, 
transportsystem, informationssystem och övrig 
infrastruktur. Människans livsstil ställer idag 
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krav på biosfären, som vida övergår det årliga 
tillskottet av de förnybara drivkrafterna. Det 
är från dessa system som ekosystemtjänsterna 
(rent vatten, ren luft, etc) genereras och som 
människan som biologisk varelse passar in.

Jordens resurser per person

Skulle vi dela jordens odlingsresurser lika på 
dess innevånare blir det 2400 kvadratmeter per 
person. Detta räcker för en tillräcklig produk-
tion av livsmedel och begränsad produktion av 
övriga nyttogrödor, såsom foder, fiber, indu-
striråvara med mera. Utöver detta disponerar 
världsmedborgaren 7 000 kvadratmeter skogs-
mark, vilken då måste täcka behovet av virke, 
pappersmassa och energi för uppvärmnings-
ändamål. Sveriges befolkning hör till världens 
bäst lottade ifråga om skogs- och åkerareal 
per capita liksom ifråga om vattenkraft och 
sötvattentillgång. Detta gäller även förutsätt-
ningarna för växtproduktion, såsom bördighet 
och nederbörd, med mera. Dessa förhållanden 
talar emot att vi skulle nyttja arealer i andra 
länder där man bland annat i dessa avseenden 
är sämre lottade än vi. Detta sker dock idag när 
det gäller kläder, proteinfoder, ris, frukt, kött, 
energibärare (inte minst fossil olja) och fossilt 
vatten, etc.

I Uppsala på SLU drevs inom min verksam-
het under 1990-talet demonstrationsodlingar 
för att konkret belysa ovanstående förhållan-
den för besökare (studenter, kollegor, lantbru-
kare, skolungdomar och övriga medborgare). 
Odlingssystemet byggde på KRAVs regler för 
ekologisk produktion och hänsyn togs till årliga 
skördevariationer och utsädeskrav. Tyngre ar-
betsinsatser som plöjning och vallskörd sköttes 
med maskin. För övrigt baserades odlingen på 
handarbete, som per capita i genomsnitt upp-
skattades till två timmar per dag fördelat över 
odlingssäsongen.

Dieten ”Ett första steg mot hållbara matva-

nor” som låg till grund för odlingssystemet var 
utarbetad av Centrum för tillämpad närings-
lära vid Huddinge universitetssjukhus. I förhål-
lande till dagens riksgenomsnitt skiljer sig kos-
ten särskilt genom att högre andel av proteinet 
är vegetariskt och sänkt köttkonsumtion från 
dagens 70 kg per person och år. Det nötkött, 
producerat på hagmark, som ingår var 20 kg 
per person och år (dvs nära världsgenomsnittet 
cirka 15 kg). Svensken kan alltså försörja sig 
på sin ”naturyta” med föda och andra förnö-
denheter. Lokal försörjning fungerar givetvis 
inte överallt eftersom lokala förutsättningar 
är så olika. Härvid vill man dock gärna hysa 
förhoppningarna att samverkan och samar-
bete ska underlätta mödorna. Kunskaper och 
överväganden med lokala utgångspunkter kan 
snart bli viktiga (Saifi 2004). Under senare år 
har det för en större allmänhet blivit alltmer 
uppenbart att vi snabbt närmar oss en situation 
där fossiloljesituationen blir alltmer ansträngd. 
Redan nu skapar små störningar i oljetillgången 
genast stor prisoro på oljemarknaden. Detta är 
förståeligt ur många synpunkter inte minst med 
tanke på hur starkt beroende vårt industrijord-
bruk och livsmedelssystem är av billig olja.

Markanvändning och urbanisering, Sverige

Dagens situation av överskottsproduktion 
av jordbruksprodukter inom EU har nyligen 
medfört förändringar i jordbrukspolitiken. 
Allt större andel av jordbruksarealen inte minst 
i Sverige kommer kortsiktigt (?) att tas ur jord-
bruksproduktion. Prognoser tyder på att det 
kan bli fråga om att nästan fyrtio procent av 
åkerarealen i Svealand som temporärt (?) tas 
ur jordbruksproduktion. Billig matimport från 
de nya EU-medlemsländerna och från utveck-
lingsländer gör att intresset att bevara jord-
bruksmarken (än så länge?) är svalt från an-
svariga myndigheter. När det gäller den viktiga 
samhällsfrågan om framtida markanvändning 
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så är detta bland annat genom tillkomsten av 
Plan- och Bygglagen (PBL) på 1980-talet i hög 
grad en kommunal angelägenhet. Någon sam-
lad årlig uppföljning av markanvändningen på 
kommunnivå verkar inte förekomma. Av sta-
tistiken för år 2000 (SCB 2000) framgår att 
av Sveriges totala tätortsyta om 530 000 hektar 
utgör 184 000 hektar (35 procent) bostadsmark 
(inklusive trädgårdar, garage, o dyl). Övrig be-
byggelse (kommunikationer, industri, handel, 
tekniska anläggningar, med mera) utgör 28 
procent. Resterande 37 procent är obebyggd 
mark (brukad mark, skogsmark, berg i dagen, 
impediment, vatten). Det är således svårt att få 
fram detaljerade uppgifter om i vilken omfatt-
ning jordbruksmark försvinner till bebyggelse 
och annan infrastruktur. Tätortsytan utgör för 
närvarande 1,3 procent av Sveriges landareal. 
Vad som på riksplanet kanske kan ses som en 
försumbar andel. Den kan emellertid lokalt vara 
omfattande. Det finns uppgifter från mitten av 
1990-talet som pekar på att så mycket som sju 
procent av odlingsmarken i Skåne försvunnit i 
urbaniseringen på 30 år. Det statistiska begrep-
pet ”bostadsmark” inbegriper trädgårdsmark. 
Fritidsodlingen (hemträdgårdar och kolonilot-
ter) bidrar konkret till lokal hållbarhet genom 
sin produktion liksom genom att bevara biolo-
gisk mångfald med mera. Den för fritidsodling 
lämpade arealen uppskattas till drygt 200 000 
hektar på landsbygden och 100 000 hektar i 
tätorterna.

Avslutande reflektioner

Ur lokal försörjningssynpunkt utgör tätorternas 
trädgårdar redan nu en viktig resurs. Denna re-
surs är även ovärderlig genom att vidmakthålla 
odlingskunnandet hos allmänheten liksom för 
bevarandet av biologisk mångfald inte bara vad 
gäller kulturväxter. Även om lokal hushåll-
ning och försörjning är viktiga principer ur 
hållbarhetssynpunkt, så är det inte möjligt att 

bortse från industrijordbruket och dess stora 
produktionsförmåga. Detta särskilt som vi vet 
att redan nu bor hälften av världens befolk-
ning i miljonstäder. Industrijordbruket i nuva-
rande form måste dock genomgå en kraftfull 
miljö- och hållbarhetsanpassning. Bland annat 
måste mer skötselkrävande tekniker utvecklas, 
vilket särskilt passar in i det skötselintensiva 
småskaliga jordbruket, som hör till det mest 
produktiva lantbruk man känner räknat per 
ytenhet samt i energi- och naturresurstermer. 
Historiskt sett känner man av erfarenhet tre 
odlingssystem som skulle kunna betecknas som 
”långsiktigt hållbara”, nämligen: den sydosta-
siatiska riskulturen före befolkningsexplosio-
nen och urbaniseringen, det afrikanska sved-
jebruket före befolkningsexplosionen och det 
nordvästeuropeiska växelbruket med vall med 
animalieproduktionen väl integrerat på den 
enskilda gården. Det senare är ett jordbruks-
system som definitivt övergavs i vårt land efter 
andra världskriget, vilket bekräftades med 1960 
års jordbrukspolitiska beslut. 

”Sveriges åkerareal är 3 miljoner hektar, vil-
ket utgör ca 0,2 procent av världens åkerareal. 
Detta kan tyckas obetydligt. Sveriges åkermark 
är emellertid viktig inte bara i ett lokalt utan 
även i ett globalt perspektiv särskilt med tanke 
på befolkningsutvecklingen, ökad konkurrens 
om sinande oljeresurser, minskande sötvatten-
tillgångar i redan överbefolkade arida regioner, 
nödtvungen ekologisk hållbarhetsanpassning 
av världsjordbruket med mera. Man måste med 
hänsyn till inte minst miljö-/naturresursfrågan 
våga inse svagheterna i vår nuvarande väster-
ländska livsstil och konsumtionssamhälle. 
Detta i synnerhet som denna västerländska 
livsstil i och med globaliseringen tenderar att 
bli hela mänsklighetens. En mänsklighet som 
är på väg mot 8-10 miljarder om 4-5 decennier. 
Människan måste dessförinnan ha tagit hela 
ekosystemet jorden under sin vård och sitt an-
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svar – utan att bli omänsklig mot sig själv eller 
sina medvarelser. 

Större delen av den svenska åkerarealen 
är produktiv och uthållig liksom odlarkåren. 
Väderleken och nederbörden är gynnsamma. 
Sverige är således ett lyckligt lottat land och 
detta i en på många håll alltmer hårt drabbad 
värld. Vi har resurser och folklig medvetenhet. 
Detta förpliktigar.

Tack till Sofie.Adolfsson@boverket.se, Boverket 
och Agneta.Borjesson@sjv.se Jordbruksverket 
för hjälp och anvisningar rörande statistik om 
markanvändningen i Sverige. Likaså tack till 
Agr D. Bengt Bodin, agr. Victoria Hallberg och 
docent Torbjörn Rydberg för många års stimu-
lerande samtal inom Odlingssystemavdelningen 
vid SLU. 
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Sveriges globala ansvar - idag!
ANDERS STENSTRÖM, VD, BERTE QVARN AB

Vilka beslut ska vi ta i Sverige för att ta vårt 
ansvar för en hållbar framtid för komman-
de generationer? Mycket händer i vår värld. 
Tsunamivågor, orkaner, tyfoner, etc. kommer 
att drabba oss även i framtiden. Vi kan inte 
förhindra naturkatastroferna men vi kan upp-
höra med urbaniseringen av den goda jorden. 
Urbaniseringen av den ändliga åkermarken 
beslutas medvetet av människan i hela världen. 
Möjligheterna för kommande generationer be-
gränsas.

Befolkning

6,5–9–11-? miljarder! Idag ökar världens be-
folkning med cirka 80 miljoner om året.

Energi

Energikonsumtionen är idag gigantiskt stor. 
Det fossila bränslet svarar för cirka 80 pro-
cent av världens energiförsörjning. De fossila 
tillgångarna är klart ändliga, även sett ur ett 
mänskligt tidsperspektiv. Vi kan inte tillåtas 
ohejdat förbruka de resterande kvantiteterna, så 
att klimatpåverkan får än mer drastiska konse-
kvenser i framtiden. De fossila tillgångarna ska 
inte enbart räcka till energiförsörjning, utan har 
även andra användningsområden. Idag är cirka 
10 procent industriråvara. Oljeförbrukningen 
stiger fortfarande i världen. Årsförbrukningen 
av fossil olja är idag nära 4 000 miljoner ton/år. 
Med dagens kända reserver och förbrukning är 
oljan slut om cirka 40 år, naturgasen om 70 år.

Livsmedel

Dagens världsproduktion av spannmål samt ol-
jeväxter är cirka 2 000 miljoner ton/år. Halva 

mängden jämfort med den fossila oljeförbruk-
ningen. De odlade åkerarealerna i världen 
minskar på grund av överutnyttjande, urba-
nisering samt olika miljöpåverkande orsaker. 
Medeltemperaturen stiger på grund av förbrän-
ning av fossila bränslen, vilket gör delar av den 
odlade åkerarealen obrukbar utan konstbevatt-
ning. Begränsad tillgång på vatten är det största 
problemet i världen.

Sverige

Dagens oljekonsumtion är 16 miljoner ton, 
varav drivmedel 9,4 miljoner ton. Drivmedlen 
ökar på grund av mer transporter. Vi måste 
minska vårt beroende av importerad fossil en-
ergi. Spannmålsproduktionen är 5 miljoner ton. 
En stor del av våra livsmedel importeras, med 
ökad onödig bränsleförbrukning som resultat. 
Fodertillverkningen kan övergå från sojapro-
tein till inhemska proteingrödor, (100-150 000 
hektar).

Insikten om att förbränningen med fossila 
bränslen har ett slut, samt att miljöpåverkan är och 
kommer att bli drastisk innan de sista reserverna är 
förbrukade, börja gå upp för mänskligheten och 
våra politiska representanter. Ju längre vi väntar 
med en kraftfull utveckling av de många förny-
bara alternativen, desto mer dramatiska förän-
dringar krävs av oss i framtiden. Denna framtid 
är ej så avlägsen som de flesta tycks tro.

All åkermark kommer att behövas i fram-
tiden. Behovet av biomassa blir enormt svårt att 
tillfredsställa.

Bördig åkermark – den goda jorden

Miljöbalken konstaterade 1999 att ” jordbruk är 
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av nationell betydelse” och att ”brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar endast om det behövs för 
att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta inte kan tillgodoses, på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt, genom att an-
nan mark tas i anspråk.”

Riksdagen har beslutat om 15 nationella 
miljömål. Det är högst anmärkningsvärt att 
den viktigaste resursen för vår existens, den 
bördiga åkermarken, inte finns med som ett 
av Sveriges miljömål. Urbanisering av denna 
ändliga naturresurs är resultatet av kommun-
politikernas medvetet tagna beslut! Besluten tas 
endast med ett snävt bytänkande som underlag. 
Sysselsättningen och tillväxten vill politikerna 
ha i sin egen kommun, inte i grannkommunen. 
De kortsiktiga skatteintäkterna är styrande 
för besluten. Många ”små” kommunala beslut 
om att förstöra god åkermark påverkar jordens 
ändliga naturresurs. ”Många bäckar små....”. 
Bebyggelse ska planeras på icke odlingsbar 
mark. Samhällsplaneringen bör lyftas upp till 
nationell eller regional nivå där långsiktiga över 
levnadshänsyn beaktas. Vi måste omedelbart 
inse att den kvarvarande ”goda jorden” kraftfullt 
måste skyddas mot exploatering. Den är en syn-
nerligen värdefull resurs för odling av livsme-
del, förnybar energi och andra industriråvaror. 
I näringslivets miljöpolicy borde ingå att ej ta 
vår ändliga resurs i anspråk. Vid ny- eller om-
byggnation gör företagen en miljökonsekvens-
analys. Där bords även hänsyn till värdefull 
åkermark tas upp. Förnybar energi bör tillver-
kas i Sverige. Import från andra sidan Atlanten 
är inte hållbart. Det utvecklar inte de svenska 
möjligheterna, utan gör Sverige beroende av 
en världsmarknad där ett högt pris blir kon-
sekvensen av en knapp tillgång. Kvantiteterna 
kommer dessutom inte att vara tillräckliga för 
världsmarknadens framtida behov!

Vi, dagens beslutfattare, har ett stort ansvar 

för kommande generationer. Ett ansvar som 
inte kommer att utkrävas i en avlägsen framtid, 
utan snarare än vi tror.

DEN GODA JORDEN ska skyddas nu – 
den kommer att behövas! Vi har inte ärvt jorden 
av våra föräldrar, vi har lånat den av våra barn.

Med kunskap om vår historia, med visioner 
om framtiden, kan vi ta bättre beslut idag!

P.S. Den Goda Jorden – en ideell förening 
– bildas i dagarna. Syftet är att fokusera på den 
värdefulla åkermarkens betydelse i framtiden, 
det vill säga stoppa planläggningen av bebyg-
gelse på livsmedelsproduktiv mark.
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The global availability of freshwater for agriculture

Introduction

The world’s finite freshwater resource sets a 
boundary condition to human development, 
and increasingly good management of water is 
understood as a prerequisite to sustainable de-
velopment. The concern over the risk of a global 
water crisis (Cosgrove and Rijsberman, 2000; 
WWC, 2000) and the dominant role of agri-
culture in consuming freshwater, has led to a 
call for higher productivity in food production, 
expressed, e.g., in Kofi Annan’s (United Nations 
Secretary General) Millennium Declaration of 
the need for a new blue revolution in agricul-
ture where more crop is produced per drop of 
water. 

Food production is by far the world’s largest 
consumer of freshwater for ecosystem services of 
direct human use. Some 80 % of human direct 
water requirements, or some four tons of fresh-
water per human per day (a meat based diet), 
are needed to produce food, a figure which rises 
above 90 % in poor developing countries where 
sanitation, drinking water supply and industrial 
water use is low. There is thus a direct link bet-
ween water and food. Likewise, there is a strong 
reciprocal relation between hunger and poverty. 
Water thus forms a fundamental factor in ef-
forts of hunger and poverty reduction. 

Undoubtedly, the largest current freshwa-
ter challenge, is to contribute to achieving the 
Millennium Development Goals (MDG) of 
halving the number poor and hungry by 2015. 
Of the world’s 900 million malnourished, al-
most the totality live in developing countries. 
Population growth, despite the deceleration 
caused mainly by the HIV-AIDs pandemic, 

is estimated to continue with approximately 
80 million people per year, slowing down be-
low 60 million per year beyond 2025 to reach 
a global population of 8.9 billion in 2050 (up 
from present 6.1 billion). Ninety-five percent 
of this growth occurs in developing countries, 
where the purchasing power is extremely low 
and where a large portion of the populations 
make their living from smallholder agriculture. 
Rural areas host 70 % of the world’s absolute 
poor (living on less than 1 USD/day). 

To succeed in achieving the MDGs on food 
and poverty, will thus require a strong focus 
on increasing food production and improving 
livelihoods among rural communities in de-
veloping countries. The global hotspots in this 
respect are centred in sub-Saharan Africa (the 
only region in the world showing no signs of 
reduced proportion of poor and hungry since 
the MDGs were signed in 2000), South Asia 
and Southeast Asia. 

Importantly, while a significant portion of 
the past 30 years of food production increase 
(particularly in sub-Saharan Africa) has been 
achieved through area expansion, the current 
challenge will primarily have to occur through 
productivity improvements, i.e., increased food 
per unit land and water. In order to achieve the 
challenge of halving the number of malnouris-
hed by 2015 and feed a growing population, no 
less than a new green revolution is required, 
with growth rates exceeding 2 % per year. 

As pointed out by Conway (1997), more-
over this new green revolution has to be sustai-
nable, i.e., not overexploit soil, water, vegeta-
tion, atmosphere resources, and thus jeopardize 

JOHAN ROCKSTRÖM, DIREKTÖR, STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE SEI
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options for future generations. To this green-
green revolution, Falkenmark and Rockström 
(2004) added a 3rd green, by concluding that 
no less than a green-green-green revolution is 
required, as most of the production increase this 
time (compared to the 1st green revolution in 
the 1960s and 70s) will have to occur through 
increased green water use (infiltrated rainfall on 
its way to evaporate) in rainfed agriculture. 

The Environmental dimension of the wa-
ter for food challenge is critical. Finite, often 
scarce, freshwater resources need to be balance 
between direct human use for food, industry 
and domestic uses, and indirect support to sus-
tain aquatic and terrestrial ecosystem functions 
and services. At least a fifth of the world’s river 
basins are hydrologically closed or closing, i.e., 
there is little or no more freshwater to exploit 
without sacrificing ecological freshwater func-
tions, such as fish habitats in rivers and wetland 
biodiversity.   

 The global freshwater challenge is thus not 
isolated around the challenge of water for food 
in developing, primarily tropical countries. It 
is largely about wise balancing of freshwater 
between food production and ecosystem func-
tions. 

This paper analyses the amount of fresh-
water required to produce food for a growing 
world population. The paper takes a 50 year 
perspective (until 2050), and despite a global 
outlook, focuses on developing countries, as it 
is here the incredibly challenging battle against 
hunger, poverty and livelihood decline will 
stand the coming decades.   

Widening the approach to freshwater

Recently the conventional notion of a water 
crisis has been criticized for its narrow and 
sectoral focus on human withdrawals of run-
off water (so-called blue water) for irrigation 
purposes, while neglecting the role played by 

all biomass growth sustained directly by rain-
fall (Rockstrom et al., 1999; Falkenmark and 
Rockstrom, 2004). Instead, a wider approach is 
proposed, where all direct and indirect ecologi-
cal functions of water are taken into considera-
tion, which for food, particularly involves the 
flows of water from rain, to soil moisture and 
subsequent plant water uptake in rainfed far-
ming systems. This so-called green water flows 
sustains 80 % of the world’s agricultural land 
use, and produces 70 % of the world’s food. 

In general there is a linear relation between 
water consumption (total evaporation and trans-
piration flow) and biomass production, with on 
average a consumptive use of some 1000 – 2000 
m3 of water per ton grain at current yield levels. 
This relationship – indicating that more food 
always requires more water flow - is driven by 
the physiological link between photosynthesis 
(CO2 uptake) and plant transpiration, which in 
terms of transpiration per unit dry matter pro-
duction has shown to be conservative, even for 
crops grown in different climate zones. 

Quantifying the water for food challenge

Assuming a linear relation between water flow 
and plant growth and based on dietary com-
positions of different regions of the world, 
Falkenmark and Rockstrom (2004) estimated 
the consumptive water requirements to produce 
current diets. They found that on average, for 
current diets, 1200 m3 of consumptive water 
per capita per year was required, with a wide 
range depending on diet size and composition  
(varying from approximately 700 – 1800 m3/
cap/year) and development level (figure 1). 

Figure 1 is unique in the sense that it quanti-
fies the relative water contribution to current 
diets of rainfed farming (left side fraction in 
main arrow), irrigation (right side fraction of 
main arrow) and virtual water trade (direction 
of small arrow).  
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The desired human water requirement for 
food, where malnourishment is eradicated and 
diets are increased to 3000 kcal/cap/day (with a 
20 % meat fraction), amounts to 1300 m3/cap/
year (Falkenmark and Rockstrom, 2004).

Because a more efficient photosynthetic pat-
hway for tropical crops largely compensate for a 
higher evaporative demand compared to tempe-
rate regions, one can define the 1200 m3/cap/year 
as a generic human requirement of consumptive 
freshwater to produce current diets. Current diets 
vary tremendously in different regions, ranging 
from approximately 2000 kcal/cap/day in poverty 
stricken developing countries to 3500 kcal/cap/
day in wealthy countries in North America and 
Europe (reflected in different water requirements 
in fig. 1).

Estimates of current water for food needs, 
and desired future requirements enables an es-

timated of the total water for food challenge. 
Rockstrom et al. (1999) estimated a total water 
consumption of 6,800 km3/year for total crop 
production (year 2000) of which 1,800 km3/
year originates from irrigated farming (table 
1). Based on the desired human water requi-
rement of 1300 m3/cap/year, Falkenmark and 
Rockstrom (2004) estimated the water requi-
rements at global level at 12,600 km3/year to 
eradicate malnourishment and to feed a world 
population of 8.9 billion people in 2050 (table 
1). The challenge ahead would thus amount to 
a staggering deficit of 5,800 km3/year (12,600 
km3/year minus current 6,800 km3/year). 

This estimate of global water for food requi-
rements differs from the conventional estima-
tes which normally only include irrigated crop 
production (here the estimates cover all crops, 
meat production and both rainfed and irrigated 

Figure 1. Estimate of consumptive water to produce current diets in different regions of the world. Left percentage of main arrow 
shows rainfed contribution and right percentage irrigated contribution. Small arrow indicates size and direction of virtual water 
trade.  
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production). The consumptive use estimated for 
2050 is 7 times higher that current estimates of 
irrigated water use. 

The most optimistic projections of increased 
future withdrawals of blue water for irrigation 
indicate that up to 600 km3/year of new wa-
ter may be developed until 2050 (UNESCO-
WWAP, 2003). By considering also water pro-
ductivity improvements in irrigation systems, 
one can assume that irrigation may contri-
bute with approximately 800 km3/year of the 
“missing” 5,800 km3/year (600 km3/year of in-
creased water withdrawals and 200 km3/year of 
productivity improvements). 

This suggests no less than 5,000 km3/year 
(5,800–800) of increased freshwater consump-
tion in rainfed agriculture by 2050.   

Despite this large increased quantity of con-
sumptive water use, it does not necessarily add 
fuel to the concern of a growing water crisis. 
Instead it points at a different character of the 
crisis. A freshwater crisis, certainly driven by 
increased food demand, is not only confined 
to increased withdrawal of runoff water from 
rivers, lakes and aquifers, but also driven by 
shifts in green water flows in different land use 
systems (e.g., from wetlands, forests and grass-
lands to rainfed and irrigated agriculture). This 

suggests a freshwater crisis primarily as a chal-
lenge of balancing water between different wa-
ter dependent ecosystems and agriculture – i.e., 
between humans and nature.

Reducing the pressure on freshwater

There are four main pathways to “find” the 
missing freshwater; (1) to expand agriculture 
(at the expense of other land use, i.e., a shift 
in water consumption from one system, e.g., 
a wetland, to crop land), (2) to improve water 
productivity (produce more food per unit con-
sumptive water use on current agricultural land, 
(3) to increase the dependence in regions sub-
ject to food shortage of virtual water trade, and 
(4) to use derivative water sources, i.e., recycle 
water (e.g., grey water) and produce freshwater 
(e.g., desalination) (Scott, 2003).

Focus here is on (1) and (2), based on the 
conclusion that virtual water does not neces-
sarily save large volumes of freshwater and that 
the social gains of investing in local rural deve-
lopment exceed the social gains of food imports 
(this does not exclude food imports though in 
regions where the local water potential has been 
exhausted, Fig. 1).

Interestingly, while the relationship bet-
ween consumptive water use and plant growth 

Water for food components
Consumptive water 

needs in 2050 (km3/yr)

Present food production
Irrigated agriculture
Rainfed agriculture

1,800
5,000

Eradicate current under-nourishment 
To desired (1,300 m3/cap/yr)

2,200

Securing food for additional population 2050
UN medium (8.9 billion)

3,600

Total 12,600

Table 1. Estimates of water for food requirements in 2050
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appears linear, the relationship between water 
productivity (WP) (consumptive water per unit 
food) and management (using yield level as a 
proxy) is dynamic. In the same hydro-climatic 
setting (same climate and rainfall) and under 
same agro-ecological conditions (same soil and 
crop), each increase in yield level (through inte-
grated management of, e.g., soil fertility, pests, 
water, and tillage) will improve the productivity 
of water use (i.e., relatively more crop is produ-
ced per drop of green water). 

The main driver behind this dynamic relation-
ship is that while productive green water flow, as 
crop transpiration, continues to increase with 
plant growth, non-productive green water flow 
as soil evaporation tends to progressively decline 
with increase canopy shading.

The effect is that while the average water 
productivity for an average global yield level (for 
grains) of 2 t/ha in tropical regions amounts to 
approximately 1500 m3/ton, the range is very 
large, from around 5000 – 6000 m3/ton for 
low-yielding smallholder farming systems in 
e.g., the Sahel, to around 1000 m3/ton for high 
yielding commercial agriculture producing at > 
7 t/ha.

This is essentially good news, as it indica-
tes the real possibilities of reducing the relative 
pressure on freshwater (even if the total water 
consumption increases – i.e., there are no free 
lunches). 

Estimates suggest that water productivity 
improvements, as a result of soil, water and crop 
management which increases yield levels, may re-
duce the amount of freshwater required in rainfed 
agriculture with 1,500 km3/year (Falkenmark and 
Rockström, 2004). This would reduce the “defi-
cit” of freshwater for food by 2050 from 5,000 
km3/year to 3,500 km3/year. Still, the remaining 
amount required over the next 45 years is very lar-
ge, twice as much as current global consumptive 
use in irrigation.  

Concluding remarks

It is beyond doubt so that all sources of crop 
production will need to perform at its best 
to secure food for 8.9 billion people in 2050. 
Irrigation and rainfed strategies will have to be 
improved to “find” the “missing” 5,800 km3/
year required in 2050. 

There are positive signs. Large productivity 
improvements can be achieved within current 
knowledge, both in irrigated and rainfed sys-
tems. Of particular interest are efforts to upgra-
de rainfed systems by integrating supplemen-
tal irrigation to bridge dry spells. Advances in 
biotechnology will certainly further contribute 
to more stress resistant and high yielding food 
crops. Despite this, virtual water trade will cer-
tainly have to increase, filling the gap where all 
other local options have been exhausted. 

Urgent policies are needed, which stimu-
late wide integrated agricultural development 
efforts and investments particularly in human 
capacity building – much is known, and much 
more can be done. Water, even if not necessarily 
the key limiting factor to food production, is 
more often than not the mental bottleneck, de-
termining risk perceptions among farmers – the 
risk of loosing crops due to droughts and floods 
– which in turn blocks upgrading efforts. This 
indicates that all efforts of rural development 
must start with a clear understanding of the lo-
cal needs to secure spatial and temporal plant 
water availability. 
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Den avslutande diskussionen pendlade tema-
tiskt mellan grundelementen jord och vatten 
och geografiskt mellan u-land och Halland. 
Men i grundfrågan var både inledare och aka-
demiledamöter överens – den goda jorden är 
värd att värna.

Preses Mårten Carlsson inledde diskus-
sionen med att fråga inledningstalarna om det 
var något de inte var överens om. Eftertanke 
följdes av tystnad som var talande. Alla ver-
kade ense om de fakta som hade presenterats. 
Världens befolkning når 8,5 miljarder männis-
kor om 20 år. Åkermark försvinner och nyska-
pas inte. Färskvatten är en bristvara redan nu. 
Ekvationen går inte ihop och om detta verkade 
alla fyra vara överens.

Bioenergi kostar vatten

Johan Rockström bröt dock konsensussituationen 
och blev den som först gjorde en komplettering.

– Jag är överens om den självklara satsning-
en på bioenergi på åkermark. Men det är allvar-
ligt att vi ofta talar den förnyelsebara energins 
lov utan att ha med det faktum att bioenergin 
konsumerar den största mängden färskvatten i 
världen. Det är också ett faktum att ha med. 
Det finns inga “free lunches”, påpekade Johan 
Rockström.

Anders Stenström höll med om detta, men 
underströk att han ser sitt engagemang för den 
goda jorden som en brandfackla.

– Min poäng är att jämföra den enorma ol-
jeförbrukningen med det framtida behovet av 
ändlig åkermark för att påverka dem som fattar 
besluten. Man får inte göra det för komplicerat, 
sade Anders Stenström.

Solen måste in

Professor emeritus Erik Arrhenius tog upp en-
ergispåret igen och var skarp i sin kritik.

– Man talar fortfarande i flera utredningar 
och uttalanden från forskare och politiker om 
valet mellan kärnkraft och olja som det stora 
energiproblemet. Är det så långt vi har nått 
sedan 60- och 70-talens energiutredningar? 
Nu är visserligen biomassa tillförd till denna 
diskussion, men det är främst den oändligt flö-
dande solenergin som kommer att lösa energi-
problemen i ett långsiktigt uthålligt samhälle, 
menade han.

Sedan lade Erik Arrhenius ut texten och 
förklarade sambanden. Det hävdas som ett oö-
verstigligt hinder att solinstrålningen är otill-
räcklig i de tempererade regionerna där ener-
gikonsumtionen är som störst. Men med den 
teknik som är i antågande kan man omvandla 
solenergi till transportabel form som exempel-
vis vätgas eller metanol. Transportproblemen 
blir då inte skilda från dagens, där olja trans-
porteras globalt från producent till nyttjare. 
Därför menade han att energin inte ska vara 
med i diskussionen om användningen av vatten 
och mark i konkurrens med födoproduktion.

– Biomassa från åkermark är bara en kort-
siktig lösning. Det är solenergi med omvandling 
till transporterbara former som kommer att lösa 
energifrågan, förutspådde Erik Arrhenius. 

På den punkten var det ingen som gick i 
polemik.

Interaktionen avgörande

Det fokus på vatten som både inlägg och dis-
kussion kom att handla om, fick flera av delta-

JENS BLOMQUIST, AGRARIA ORD & JORD

Sammanfattning av diskussion
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garna att fråga om inte rubriken var felaktigt 
satt. Men där stod inledarna upp som en man 
och försvarade valet av rubrik. Peter Edling re-
fererade uppgifter om att det finns lika mycket 
en gång odlad jord som inte längre odlas i värl-
den, som det i dag finns odlad.

– Så rubriken är väl satt. Sättet vi hanterar 
jordresursen är väsentlig, framhöll Edling.

Det höll också Johan Rockström med om.
– Det är interaktionen mellan jord och vat-

ten som är viktig, sade han och förklarade se-
dan varför.

Problemet är egentligen jorden och inte 
vattnet. Det är nämligen brytpunkten i vatten-
balansen som är den stora frågan.

– Får man bara ner regnet i en jord med gott 
om organiskt material, ingen skorpa eller plog-
sula men bra ledningsförmåga har man tagit ett 
jättekliv mot att förse jordbruket med det vat-
ten som behövs.

Av den anledningen menade Johan 
Rockström att de innovativa vattensystemen är 
viktiga, till exempel att fånga överskottsvatten 
och använda det som skyddsbevattning. Det 
i sin tur kan bli incitament för att investera i 
bättre sorter, att köpa växtnäring och så vi-
dare.

Stora klimatförändringar

Från vattendiskussionen var det inte långt till 
frågan om smältande polarisar och global upp-
värmning. Alla syntes överens om att progno-
serna över hur klimatförändringarna kommer 
att slå är behäftade med stor osäkerhet. Johan 
Rockström berättade att man på Stockholm 
Environmental Institute håller på att etablera 
ett globalt samarbetscenter med UNEP, United 
Nations Environment Programme, för att byg-
ga kapacitet i utvecklingsländer att anpassa sig 
till klimatförändringar.

– Trögheten i systemen är så stor att vi inte 
kan göra något åt temperaturhöjningarna de 

närmast 20 åren. Hittills har vi inte sett havsy-
teökning som en faktor som påverkar jordbruks-
produktionen, annat än att den skapar enorma 
risker för låglänta områden som i Bangladesh 
där flera hundra tusentals risbönder eventuellt 
påverkas av en meters höjning av havsvatten-
nivån de närmaste 100 åren. Men i övrigt pla-
nerar man normalt vattenresursanvändningen 
med antagande att klimatet inte påverkat söt-
vattentillgången, medan projektioner av kon-
sekvenser av klimatförändringar ofta pekar på 
att frekvensen av extrema flöden av vatten som 
torka och översvämning kommer att öka, berät-
tade Johan Rockström.

Sahelområdet i västra Afrika nämndes som 
exempel på ett område där man empiriskt har 
belagt en säkerställd nederbördsförändring. Där 
har regnet minskat mest på jordklotet. Johan 
Rockström fick frågan om han ser sambandet 
i Västafrika som en effekt av avverkningen av 
regnskog eller klimatförändringar.

– Det pågår en vetenskaplig diskussion, men 
jag lutar mest åt de modelleringar som är till 
stöd för att avskogningen av regnskogen är hu-
vudorsaken, på grund av att 80-90 procent av 
nederbörden är konvektiv, dvs snurrar runt över 
land, svarade han.

Skogen inte negativ

Medan avskogning av regnskog är ett gigan-
tiskt problem i Sahelområdet och många andra 
regioner kan skogsplantering på åkermark vara 
detsamma i Sverige. Frågan ventilerades om vi 
inte förstör den goda jorden, inte bara med ur-
banisering och vägar, utan också med skog på 
åker.

Det höll emellertid inte Sten Ebbersten med 
om.

– Nej, en 30- till 60-årig skog i växtfölj-
den är inte alls så tokig. Kanske inte direkt 
granskog, men det finns ju annat. Det var ju 
så afrikanerna gjorde en gång i tiden, shifting 
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cultivation. Men då får befolkningstrycket vara 
lågt. Vill vi ha starka befolkningscentra så är 
det ganska omöjligt att blanda in skogen. Men 
det är ingen nackdel med skog för åkern, klar-
gjorde Sten Ebbersten.

Konkret efterlysning

Från halländskt lantbrukarhåll ställdes frågor 
om tillämpningen av vattenfrågorna på gårds-
nivå.

– Hur sätter vi ner foten? Vad kan vi göra här 
i Sverige? Vi använder högtryckstvättar, fyller 
sprutor, späder ut gödsel i brunnar och tvät-
tar lösdriftstallar med vatten från djupborrade 
brunnar. Kom och visa vad vi kan förbättra, 
efterlyste entusiastiskt Gun Ragnarsson, gris-
producent från Halland.

Några konkreta svar fick hon emellertid 
inte. Det fick inte heller preses Mårten Carlsson 
när han inför slutomgången bad inledarna lyfta 
blicken utanför akademin.

– Finns det anledning att lyfta frågan? Och 
till vem i så fall? Kommer någon utanför vår 
krets att bry sig?

Inga konkreta svar kom alltså, men alla 
bidrog i stället med sina råd hur frågorna bör 
behandlas. Sten Ebbersten föreslog ett ut-
vidgat offentligt samtal där så många som 
möjligt är involverade. Johan Rockström po-
ängterade att frågorna måste lyftas ut ur den 
vetenskapliga arenan och lovordade Anders 
Stenströms metod att sätta biomasse- och  
energifrågan under lupp för att nå ut. Anders 
Stenström själv uppmanade akademiledamö-
terna att gå med i den förening med syfte att 
förhindra bebyggelse av åkermark som han 
initierar. Peter Edling påpekade att ansvaret är 
allas, inte bara demokratiskt valda beslutsfat-
tares och citerade avslutningsvis en amerikansk 
filosof.

– Det finns ingen kultur som inte vårdar 
sina bönder som har överlevt.
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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, fiske, jakt och vattenbruk, miljö och  
naturresurser samt skogs- och lantbrukshistoria. Vi arbe-
tar med frågor som berör alla och som intresserar många!

Allt brukande av jorden, vare sig det sker genom bebyggelse, odlande, 
betande eller skogsbrukande påverkar den omgivande miljön. Påverkan 
kan vara positiv - ökad biologisk mångfald, förbättra näringstillstånd i om-
givande vatten och landskapets skönhet. Påverkan kan också vara negativ 
-  minskad biologisk mångfald, övergödning, förgiftning och uttömning 
av omgivande eller på annat sätt tillgängligt vatten, bortodling och för-
saltning.

I en nära framtid kommer behovet av produktion från det soldrivna sys-
temet åkerbruk att behöva ökas. Med hänsyn till å ena sidan en ökande 
världsbefolknings krav på mer och bättre kost och å andra sidan behovet 
av att använda åkerbruket för produktion av andra resurser än mat - till 
exempel energi, olika för industriellt ändamål avsedda produkter, rekrea-
tion osv. - kan en akut brist på odlingsmark uppstå.

Det finns utomordentligt goda skäl att fundera över hur vi egentligen ser 
på jordbruksjord, en ändlig resurs.


