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Hållbar råvaruproduktion från jord till bord
-Nytt koncept för hållbar odling 
Claes Johansson, Chef Hållbar Utveckling
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Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord

Inköp Växtodling Insatsvaror Lantbrukare Spannmål
Vidare-

förädling

Livsmedel
Kund och

konsument

Foder och energiprodukter

Foderprodukter

Maskiner
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Välkända varumärken
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Tre frågor att lösa

Hållbar produktion och konsumtion av livsmedel

Vad vi äter?
Hur mycket av

maten äter vi upp? 
Hur vi producerar

maten?
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Råvaruproduktionens avgörande roll
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Källa: Lantmännens LCA-analyser, 2012
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• Kväveläckage/areal
• Beroende av fossil energi
• Fosforkretslopp
• Klimatpåverkan från N-produktion
• Minskad biodiversitet
• Risker med bekämpningsmedel

Dagens lösningar är inte hållbara

EkologisktKonventionellt

Hållbar odling

• Kväveläckage/avkastning
• Beroende av fossil energi
• Fosforkretslopp
• Lägre avkastning
• Energikrävande mekanisk

ogräsbekämpning
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Eko växer snabbt!

Blir efterfrågan på livsmedelsmarknaden mer
hållbar?

92,2 av 100 produkter är
konventionella

Lågpris är fortsatt starkt

En växande grupp av konsumenter köper ekologiska
produkter. Det är en signal på att det finns en
betalningsvilja för hur maten är producerad. 

Stor spridning av hållbarhetsprestanda inom denna
del av marknaden. Potential att göra skillnad genom
att driva utveckling här och kommunicera skillnaderna
till konsument

Lågprisprodukter är ofta svagt definerade avseende
krav på miljö och djuromsorg
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Eko växer snabbt!

Hur tänker Lantmännen?

92,2 av 100 produkter är
konventionella

Lågpris är fortsatt starkt

Eko med ursprung

Utveckla det konventionella

Hantering av förtroendefrågor
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Ekologiskt med ursprung
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Utveckla det konventionella
Förändring på bredden- Hela Kungsörnens vetebaserade sortiment ställs om

80%
-20% 
CO2-
ekv.
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Bonden är nyckelspelaren
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Hantering av förtroendefrågor
• Förtroendefrågor är kritiska för kategorin som helhet

• En negativ debatt påverkar alla

• Dialog och agerande i branschen är nödvändigt
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Slutsatser
• Livsmedelsproduktion/konsumtion är en nyckelfråga för hållbar

utveckling

• Utveckling på alla fronter krävs -Förändrade dieter, minskat svinn och
hållbar produktion

• Bonden har alltid en nyckelroll för hållbar råvaruproduktion

• Kräver marknaden i sin helhet mer hållbara produkter? Vad händer
förutom ekoboomen? Vilken betydelse har lågpristrenden för en mer
hållbar livsmedelsproduktion


