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Jordbruket och miljön 

• Biologisk mångfald 

• Kemikalier 

• Klimatpåverkan och klimatanpassning 

• Växtnäring – kväve och fosfor 

• Mark – användning och kvalitet 

• Vatten 
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Ökat tryck på markresursen 

• Allt fler munnar ska mättas 

 

• Större konkurrens om markresursen 

– Nya odlingsförhållanden pga 
klimatförändringarna 

– Ändrade matvanor 

– Energigrödor, fibrer 

– Urbanisering  
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Ökat tryck på markresursen 

Globalt används ca 50% av åkerarealen 
till foderproduktion 

 

⇒ Vända trenden: minska 
köttkonsumtionen 

⇒ Använda markresursen klokt: 
producera kött där det bäst lämpar sig, 
t.ex. i Sverige 

⇒Upprätta etanolen och modifiera ILUC 
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Biologisk mångfald 

Betesmarker viktiga för den biologiska 
mångfalden  

⇒Bibehålla/öka arealen betesmark. 
Stimulera naturbete.  

Bekämpningsmedel hot mot biologisk 
mångfald 

⇒Stimulera till köttproduktion utan 
foder framställt med 
bekämpningsmedel 
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Business 
as usual is 

not an 
option! 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=ban+ki+moon&source=images&cd=&cad=rja&docid=y_7SeJKRCoOAlM&tbnid=JEGr1S0hiO8rWM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rferl.org%2Fcontent%2Fkhamenei-nonaligned-nuclear-iran-weapons%2F24692723.html&ei=cNRMUYvZI-OM4ASyuYGYBg&bvm=bv.44158598,d.bGE&psig=AFQjCNHntnwi2dviCSyjjlKt0wtjqscZuA&ust=1364075852758240


Framtidens jordbruk: ekologisk 
och agroekologisk produktion 
 

Hela världens jordbruk ska styras av de agroekologiska 
principerna 

 

Hela Sveriges jordbruk ska vara ekologiskt 
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 Klimat – biologisk mångfald 

  

• en årlig procentuell minskning av utsläppen av växthusgaser 
i Europa och Sverige, med sikte på att de svenska utsläppen 
är nära noll senast år 2030. 

• att kulturlandskapets biologiska mångfald bevaras och 
utvecklas inom ramen för ett jordbruk i hela Sverige, som 
gynnar ett rikt odlingslandskap, bevarar åkermarkens kvalitet 
och stärker dess kapacitet som kolsänka. 
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CO2-halten stiger 
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Första rapporten från IPCC 

Kyotoprotokollet signeras 

Kyotoprotokollet träder I 
kraft 
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Temperaturtrend på kortare eller längre 
sikt 
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Nya utsläppsscenarier – vi ligger 
över max! 
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Klimat, energi och 
transportavdelningen 
• 100 % förnybart energisystem  

• Minst 50 % minskning av 
slutanvändningen av energi till 2030 

• Utsläppen av växthusgaser  

– Nära noll i Sverige till 2030 

– Nära noll i EU till 2040 

– Nära noll globalt till 2050   

12 



13 

100 % förnybar elsektor 

Naturskyddsföreningen (2012). ”Dags att 
välja framtidens energisystem”. 



Vi är redan i mål ! 

 



Peak kärnkraft är här ! 

 



300 000 ha – miljöeffekt ? 

• Kolbindningen 

• Perenna grödor /vall  

• Minskad import av livsmedel  

• Minskad import av Soja och palmolja 

• Bekämpningsmedelsanvändningen 

• Biologiska mångfalden 
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www.naturskyddsforeningen.se 
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