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FÖRORD
Kan i- och u-ländernas jordbruk utvecklas parallellt och i harmoni med varandra? Det
ﬁnns en hel del i den internationella jordbrukspolitiska debatten, både inom EU och WTO,
som tyder på konﬂikter av både politisk och kommersiell art, men också tecken på att det
ﬁnns möjligheter.
Redan tidigt under 2004 tog ämnesrådgivare Inge Gerremo, Sida, initiativ till en dialog med akademien för att se om frågan om jordbruksutveckling i i- respektive u-land
lämpade sig att behandla inom akademien. Detta ledde fram till att Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien vid en av sina ordinarie sammankomster i december 2004 diskuterade ämnet ”Tål jordbruket en helhetsgranskning – ett KSLA-bidrag till den av riksdagen
antagna politiken för global utveckling, PGU”. Vi var några personer som i detta skede
hade en förhoppning om att denna diskussion skulle visa på ämnets stora strategiska vikt,
inte bara för jordbruket, utan för hela den framtida samhällsutvecklingen i både i- och
u-land, det stora antal dimensioner som ﬁnns i ämnet och att akademien framöver skulle
engagera sig i en djupare behandling av det.
Så skedde också. Med ledning av det som framkom vid diskussionen i december 2004
och en del andra idéer föddes tanken på att göra någon slags analys utifrån en hypotes med
ungefär följande innehåll.
Jordbruk kommer även i framtiden att vara en viktig näringsgren i Sverige och i i-världen, men sannolikt producera delvis andra varor och tjänster än för närvarande. För många
u-länder är jordbruket en viktig startpunkt och en del av vägen mot välfärd. Dessa länder
behöver därför få möjlighet att, precis som vi i Sverige gjorde en gång i tiden, utveckla
jordbruket från ett självhushållningsjordbruk till ett jordbruk som kan sälja på lokala marknader, för att i nästa etapp förse städer med livsmedel, handla med angränsande länder och
så småningom kunna konkurrera på världsmarknaden. Men detta innebär omställningar
för i-landsjordbruket, från dagens huvudinriktning på traditionella stapelvaror till nya
produkter och tjänster som kommer att efterfrågas i stigande grad av framtidens konsumenter: förutom högförädlade och specialiserade livsmedel även råvara för energi- och
ﬁberindustrin och till den biokemiska industrin, men också tjänster som turism, rekreation,
estetiska landskap, boende, jakt, ﬁske samt ekosystemtjänster såsom biologisk mångfald,
vattnets kretslopp etc.
Akademien har bett en grupp välkända experter och författare att fundera på dessa
frågor. Avsikten var att sammanställa en antologi som skulle kunna bli en del av kunskaps-

7

underlaget för att underlätta en insiktsfull behandling av frågan om samexistens och
utveckling av jordbruket i både i- och u-land.
Syftet med föreliggande antologi är att utifrån Sveriges nya politik för global
utveckling belysa dels samband och målkonﬂikter inom jordbruk, handel och utveckling, dels möjligheter till ökad samstämmighet.
Antologin är inte ett försök till att ge entydiga svar och lägga fast utvecklingsvägar. Den är istället en framställning av ett angeläget och komplicerat område utifrån
olika perspektiv, kunskap och erfarenhet. Icke förty så görs i ett avslutande kapitel
ett försök att sammanfatta vissa slutsatser från de olika bidragen till antologin, samt
diskutera tänkbara vägar framåt.
Antologin vänder sig till en bred läsekrets bland personer som intresserar sig
för jordbruk i i- och u-land, såsom politiker, folkrörelser och enskilda organisationer, universitet, myndigheter, jordbrukare och jordbrukets organisationer etc. Det
är också ett faktum att det sker en omfattande generationsväxling bland personer
på olika befattningar där man arbetar med de globala perspektiven på livsmedelsförsörjningen. Antologin kan vara ett lättillgängligt stöd för personer som på detta
sätt kommer in i dessa frågor. Flera av uppsatserna kan säkerligen även tjäna som
kurslitteratur i olika utbildningar.
Arbetet har planerats och hållits samman av en styrgrupp. I denna har ingått
bonde och biståndskonsult Mats Denninger, ämnesrådgivare Inge Gerremo, professor Per Wramner, docent Stefan de Vylder samt undertecknad. Vid de två träﬀar vi
under arbetets gång haft gemensamt med hela författargruppen har även internationell sekreterare Annette Hellström och VD Lennart Hjalmarson medverkat såsom
varande företrädare för tre av ﬁnansiärerna.
Projektet har ﬁnansierats med medel från Sida, Kooperation Utan Gränser, ViSkogen, LRF samt akademien. Styrgruppen och akademien framför ett varmt tack
för de anslag som ställts till förfogande för genomförande av projektet.
Till sist ett varmt tack till alla författare som entusiastiskt och välvilligt ställt sin
kunskap och erfarenhet till förfogande och därtill, på toppen av alla andra engagemang, bidragit till att denna antologi har realiserats.
Bruno Nilsson
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sekreterare och VD
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RÄCKER VATTNET FÖR ATT HÄVA HUNGERN I
VÄRLDEN? - En felställd fråga
Malin Falkenmark, professor emerita, Internationell hydrologi och senior scientist, Stockholm International Water Institute
Johan Rockström, docent, Naturresurshushållning, Stockholms universitet och direktör, Stockholm Environment Institute

Sammanfattning
Millenniedeklarationens mål att häva den omfattande undernäringen i u-länderna med år 2015
som halveringsmål granskas här ur ett vattenperspektiv mot bakgrund av oron för en tilltagande
vattenbrist. Eftersom lokalt jordbruk är nyckeln
till tillväxt granskas de utmaningar som självförsörjning skulle innebära, givet de stora hydroklimatiska problem som måste övervinnas. Sinande
ﬂoder i bevattningsberoende regioner framtvingar nytt fokus på det regnförsörjda jordbrukets
potential, vilken visar sig vara betydande. Dock
måste eﬀekterna på ekosystemen - både terrestra
(landbaserade) och akvatiska (vattenbaserade) kunna bemästras genom balansering av vatten till
matproduktion och vatten till ekosystem inom
avrinningsområdets ram. I ett framtida perspektiv kan emellertid ett ömsesidigt handelsutbyte
komma att visa sig intressant: att kombinera den
tempererade zonens obestridliga fördelar vad
gäller livsmedelsproduktion med tropikernas
komparativa fördelar vad gäller odling av energigrödor (betydligt större energieﬀektivitet).

Ett PGU-perspektiv på världens
livsmedelsförsörjning
Under de kommande 50 åren står mänsklighe-
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ten inför en av sina största jordbruks- och miljöutmaningar. Trots en drastisk avmattning av
ökningstakten kommer då världens befolkning
att fortsätta att växa från dagens 6,5 miljarder
människor till 9,3 miljarder år 20501. Frågan är
hur livsmedelsproduktionen ska säkras för 6080 miljoner ﬂer människor årligen, i en situation där vi redan idag vet att cirka 800 miljoner
människor går till sängs hungriga varje dag. Vi
inser dessutom i ökad utsträckning behovet av
miljömässigt hållbara lösningar på jordbruksintensiﬁering. Samtidigt får vi ökade belägg för
att en antropogen klimatförändring (förorsakad
av människan) kommer att försämra den långsiktiga produktiviteten för jordbruk framförallt i de
fattigaste länderna 2.
Svensk jordbrukspolitik och den globala
jordbruksutvecklingen

Det ﬁnns ﬂera viktiga kopplingar mellan europeisk och därmed svensk jordbrukspolitik, och
den globala utmaningen att producera mat för en
växande befolkning. Exportsubventioner och importregleringar påverkar produktionen i fattiga
länder negativt, genom att minska exportmarknaden. Skillnaden mellan den höga jordbruksproduktiviteten i industrialiserade länder och dagens
jordbruk i utvecklingsländer - där till exempel

9

spannmålsskördar generellt sett är åtminstone
fem gånger lägre än i rika länder - används ofta
som ett argument för ökad export av livsmedel,
i syfte att möta en snabbt växande efterfrågan. I
teorin låter det attraktivt, att med den komparativa fördelens argument skydda jordbrukssektorn
i nord för att sälja billig spannmål till fattiga länder i syd, där produktiviteten är låg och produktionen otillräcklig. Detta låter speciellt lockande
i en situation där världen paradoxalt nog producerar tillräckligt med livsmedel på global nivå för
att föda alla människor3, trots detta går nästan
var femte människa på jorden hungrig.
En sektorsövergripande analys av svensk jordbrukspolitik, i linje med den svenska politiken
för global utveckling (PGU), belyser emellertid
skillnaden mellan ekonomisk teori och realpolitik på landnivå. Alla hungriga människor i världen är också fattiga. Världens befolkning växer
huvudsakligen i utvecklingsländer. Idag lever 70
procent av världens fattiga på landsbygden, och
är i grunden beroende av jordbruk för sin livsmedelsförsörjning. Jordbruk spelar därför fortfarande en fundamental roll i de fattiga ländernas
ekonomi, där sektorn ofta utgör mellan 20 och 40
procent av landets bruttonationalprodukt (BNP).
Världsbanken drar idag samma slutsats som för
30 år sedan, att investeringar i det lokala jordbruket är nyckeln till ekonomisk tillväxt bland världens
fattiga länder4.
Liksom i Sverige fram till för 20 år sedan,
utgör livsmedelssäkerhet i de ﬂesta utvecklingsländer ett högt prioriterat nationellt mål, vilket
lägger ytterligare vikt vid den nationella jordbrukssektorn. Fattiga människor har inte råd
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att köpa stapelgrödor från en marknad, vilket
innebär att köpkraften i syd för livsmedel producerade i nord är låg. Detta avspeglas också på
världsmarknaden för mat. Endast 5-10 procent av
världens spannmålsproduktion handlas på världsmarknaden. Det mesta köps av köpstarka länder,
till exempel i Nordafrika och Mellanöstern,
medan länder i Afrika söder om Sahara, importerar mycket lite baslivsmedel.
Svensk jordbrukspolitik är således nära sammanvävd med den globala jordbruksutvecklingen och fattigdomsbekämpning i världen.
Situationens komplexitet ökar dessutom när
miljöaspekterna beaktas. Framtidens livsmedelsproduktion kommer i allt större utsträckning att
begränsas av färskvattentillgången. Jordbruk har
dessutom som sektor en mycket stor påverkan
på färskvattensituationen och på markbaserade
ekosystemtjänster för människa och natur. Ingen
samhällssektor har ett så stort uttag av färskvatten från vattendrag och grundvattentäkter som
jordbruket5. Sjunkande grundvattennivåer, i till
exempel Indien och Kina, och allvarliga minskningar i avrinning i ﬂodsystem, bland annat i
Gula ﬂoden i Kina och Aralsjöns tillﬂöden, orsakas framförallt av uttag av vatten för bevattning.
Sinande vattendrag kräver fokusförskjutning
mot markvatten

Det ﬁnns en tilltagande oro att världen står inför
en växande färskvattenkris6 framförallt i tropiska
regioner där vattenbrist är vanligt förekommande. Beräkningar pekar på att upp till 2 miljarder människor i över 40 länder lider av brist på
det som idag benämns blått vatten, det vill säga
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vätskeformigt vatten, vilket innebär att de inte
har tillgång till åtminstone 1 700 m3 per person
och år av blått vatten för att möta vattenbehov för
samhälle, industri och bevattning7.
Av den globala nederbörden över land på i
genomsnitt cirka 110 000 km3 per år, fördelas i
genomsnitt cirka 40 000 km3 per år till avrinning i ﬂoder, grundvatten och sjöar. Det är från
detta så kallade blåvattenﬂöde8 som samhällets
behov av jordbruksvatten för bevattning, vatten för dricksvatten och sanitet, och industrins
vattenbehov ska täckas. Jordbrukets andel av det
globala blåvattenuttaget av cirka 4 000 km3 per
år utgör 70 procent, medan hushållsvatten utgör
8 procent och industrin använder 23 procent9.
Men det totala uttaget utgör endast 10 procent
av det totala blåvattenﬂödet. Eftersom endast
den stabila året-om-avrinningen bedöms möjlig
för människan att expropriera, är den teoretiska
gränsen för blåvattenuttag egentligen mycket
lägre, troligen kring 12 500 km3 per år10. Tar
man dessutom hänsyn till sjöfartens behov och
behovet att säkerställa ett basﬂöde i ﬂoderna för
att upprätthålla akvatiska ekosystem11, minskar
den hållbart tillgängliga tröskeln ytterligare,
kanske så långt ner som runt 7 500 km3 per år12.
Jordbruksforskning pekar på ytterligare behov av
icke konsumerat blåvattenﬂöde för utlakning av
konstgödselmedel och saltanrikning i bevattnad
jordbruksmark, vilket redan idag är en förutsättning för att säkra produktiviteten i stor del av
det tropiska bevattningsjordbruket. Detta behov
kan sänka den hållbart åtkomliga tillgången med
ytterligare cirka 2 000 km3 per år, vilket ger en
faktiskt hållbar blåvattenresurs på endast cirka 5
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500 km3 per år. I prognoser bedöms att uttaget
av blåvatten för bevattning, städer och industri
kommer att öka med över 1 000 km3 per år fram
till år 2025 (från cirka 4 200 km3 per år 1995 till
cirka 5 300 km3 per år 202513). Denna uppenbara
blåvattenbrist inger naturligt nog oro.
Det är i detta perspektiv man ska se att möjligheterna i det så kallade gröna vattnets användning – det naturligt inﬁltrerade regnvattnet i
marken - blir strategiska. Världens grönvattenresurs, som uppgår till i genomsnitt cirka 70 000
km3 per år över land (det vill säga nästan dubbelt
så stor som världens blåvattenﬂöden), utgör den
del av nederbörden som inﬁltrerar i marken, bildar markfukt, och som sedan avdunstar tillbaka
till atmosfären. Grönvattenresursen är basen för
all produktion av regnförsörjd biomassa i världen
– skogar, gräsmarker, savanner, betesmarker och
jordbruk.
Det regnförsörjda jordbruket täcker 80 procent av världens jordbruksareal, och producerar
60-70 procent av världens livsmedel. En i framtidsperspektiv viktig omständighet är att ﬂödet
av grönvatten i form av avdunstning består av två
komponenter – icke-produktiv evaporation (avdunstning) och produktiv transpiration (växters
vattenkonsumtion), när växter tar upp markfukt
via rötterna under fotosyntesen. Denna skillnad
ska, som vi senare får se, bli möjlig att exploatera.
Från grön till grön-grön-grön revolution

Blåvattenanvändningen är alltså på väg att slå i
taket, vilket betyder att det bevattnade jordbruket har en begränsad potential att bidra till framtidens ökade efterfrågan på livsmedel. Därför
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måste analysen av den globala utmaningen kring
vatten, livsmedelsförsörjning och hållbar utveckling vidgas och innefatta även markvattenresursen, det vill säga utvidgas från enbart blått till
även grönt vatten. Speciellt eftersom den mesta
maten i världen faktiskt produceras med grönt
vatten i regnförsörjt jordbruk. Den sammantagna utmaningen omvandlas därmed till hushållning av regn och inte bara det vatten som ﬁnns
i vattendragen. Det blir väsentligt att utveckla
långsiktigt resilienta och miljömässigt hållbara
systemlösningar för jordbruket. Det krävs med
andra ord ett paradigmskifte i framtidens jordbruksstrategier.
Den ”gröna revolutionen”, som genomfördes
med modern jordbruksteknik - blåvattenteknik
(bevattningssystem och pumpar drivna med fossilbränsle) och insatsmedel - lyfte stora delar av
södra Asien ur risken för livsmedelskris under
1960- och 70-talet. Idag krävs ingenting mindre
än en ny grön revolution: att dubbla produktiviteten under en generation i framförallt Afrika
söder om Sahara (SSA), men också i delar av
södra, sydöstra och östra Asien. Visserligen kan
ökningen av produktionstakten komma att minska något under de kommande 30 åren (till cirka
1,3 procent per år) jämfört med de föregående 30
åren (cirka 2,2 procent), men i absoluta termer
måste produktionen av till exempel spannmål
fördubblas från cirka 880 miljoner ton år 1995
med ytterligare 850 miljoner ton till drygt 1 700
miljoner ton år 2025.
Som poängterats av Conway14 måste denna nya
gröna revolution vara “grön-grön“, eller “doubly
green“ eftersom en ny storskalig intensiﬁering av

12

jordbruket också måste vara miljömässigt hållbar.
Falkenmark och Rockström15 menar att en ny revolution de-facto måste vara en trippel grön revolution, eftersom den ofrånkomligen måste ske genom
stora produktivitetsförbättringar i det regnförsörjda, grönvattenberoende, jordbruket i världen: grön
för produktivitetsökning, grön för markvattenfokus
och grön för miljöeﬀektmedvetenhet.
Det är således i ett brett perspektiv som världens
livsmedelsproduktion måste tacklas, i linje med intentionen i PGU, där socio-ekonomiska eﬀekter av jordbruksinvesteringar i Sverige och i syd beaktas, liksom
jordbrukets ekologiska förutsättningar och konsekvenser. Färskvattenproblematiken är avgörande för inriktningen på framtidens jordbruksinvesteringar.
Fokus på produktivitetsutveckling

Som påpekats av ﬂera16 och nu senast av
Millennium Ecosystem Assessment17 ﬁnns endast ringa utrymme för en miljömässigt hållbar
expansion av jordbruksmark i världen. Istället
måste fokus ligga på skördeökningar. I ett globalt perspektiv är bevattnade spannmålsskördar
högre än regnförsörjda skördar (i genomsnitt cirka 3,5 ton per hektar jämfört med cirka 2,2 ton
per hektar). Skördeskillnaden mellan utvecklade
länder och utvecklingsländer fortsätter att vara
stor, med lite mer än ett ton per hektar i högre
bevattnade skördar (4,5 ton per hektar jämfört
med 3,3 ton per hektar), och med rejält högre
regnförsörjda skördar (3,2 ton per hektar jämfört
med 1,5 ton per hektar).
Frågan är om denna skillnad är en indikation
på lägre produktionspotential i tropiska länder
(där utvecklingsländer till stor del är belägna)?
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Nej, anledningen till lägre genomsnittliga skördar
har visserligen att göra med högre risker för skördemisslyckande på grund av högre nederbördsvariation (högre frekvens av uttorkning, torra perioder och översvämningar). Men utifrån både ett
hydrologiskt och agro-ekologiskt perspektiv kan
spannmålskördar bland småbönder - till och med
på de ofta vattenbristdrabbade savannområdena
- både dubblas och ofta till och med fyrdubblas
(från dagens 0,5-2 ton per hektar till 3-5 ton per
hektar)18. Kommersiella bönder i savannområden
i södra Afrika odlar ofta majs med skördar på
närmare 8-10 ton per hektar. Skillnaden i skördar
hänger samman med komplicerade socio-ekonomiska faktorer som orsakat låga investeringar i
jordbruk, både långsiktigt (markberedning etc.)
och kortsiktigt (gödning, växtsorter, arbetskraft,
jordbearbetning).
Något som är oroande är dock att produktivitetsökningen i jordbruket i större delen av världen
sedan början på 1980-talet har börjat bromsa ner.
Det ﬁnns tecken på att gröna revolutionens jordbruk i vissa delar av Asien börjar uppvisa tecken
på sjunkande skördenivåer. I delar av Kinas norra
slätter sjunker skördarna i takt med att grundvattennivåer faller med över 1 meter per år19. I staten
Gujarat i nordvästra Indien, där 1960-70-talets
gröna revolutionsjordbruk introducerades, ledde
överuttag av grundvatten från kustakvifärer (kustnära grundvattenformationer) och snabb expansion
av jordbruksproduktion under 1970-talet till saltvatteninträngning, och kollaps av produktionen20.
Trots att många är överens om att de ﬂesta
utvecklingsländer har produktionskapacitet (i
form av vatten och mark) för att möta en ökad
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efterfrågan på mat, utgör alla tecken på sjunkande ökningstakt i skördenivåer och erodering
av historiska jordbruksframsteg, viktiga signaler om utmaningens storlek. FN prognostiserar
skördeökningar på upp till 80 procent (för södra
och östra Asien) i både bevattnat och regnförsörjt
jordbruk i utvecklingsländer under de kommande
25 åren 21, med ökning av risskördar i utvecklingsländer från 3,5 till 4,5 ton per hektar, och
övriga spannmålsgrödor från nuvarande 3,2 till
4,7 ton per hektar.
Samtidigt kommer troligen handel med livsmedel att öka, i takt med ökad efterfrågan på
mat, snabb urbanisering, ekonomisk utveckling
och förändring av dieter. Även om andelen export av livsmedel från nord till syd kanske inte
kommer att öka (cirka 5-10 procent av den totala
produktionen), kan den i absoluta termer väntas
åtminstone fördubblas de närmaste 20 åren från
cirka 110 miljoner ton spannmål per år till 245
miljoner ton per år 202522.
Hur ser då kopplingen ut mellan vatten och
matproduktion, framförallt i kontexten av världens enorma hunger och fattigdomsproblematik?
Millenniemålen, som världens länder via FN
slöt upp bakom i millenniedeklarationen 2000,
har som första mål att radera ut fattigdom och
hunger i världen (halvera andelen fattiga och
hungriga till år 2015). Jordbruksutveckling och
framförallt hushållning och tillgång på vatten
utgör en grundbult i denna process. Vi ska här
översätta hungermålet i vattenﬂöden, för att analysera rimligheten i att uppnå målet på ett miljömässigt hållbart sätt (vilket förutsätts i det sjunde
millenniemålet), och för att ge en indikation på
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inriktningen av investeringsbehov i jordbruket
nu och i framtiden. Detta kapitel har till syfte
att analysera hur mycket vatten som erfordras för
att producera den mat som behövs för att halvera
hungern till år 2015, i linje med millenniemålens
första etapp, och att därefter helt utplåna hungern enligt millenniedeklarationens slutmål (ett
mål som vi förutsatt uppnås till år 2030).

Hungerzonens hydroklimatiska
dilemma
I princip är världens fattiga länder också tropiska
länder. Det är i dessa länder, framförallt i Afrika
söder om Sahara (SSA) och delar av södra, sydöstra och östra Asien, som fattigdom, befolkningsökning, och starkt agrart beroende ekonomier är koncentrerade. En signiﬁkant andel av
världens befolkning, närmare 40 procent, lever
i arida (områden där nederbörden är mindre än
atmosfärens törst), semi-arida och torra sub-hu-

mida (områden där nederbörden är upp till två
gånger så stor som atmosfärens törst) tropiska
områden. Dessa utgör samhällen i världens öknar, stäpper och savanner. Eftersom sedentärt
jordbruk (med bofasta lantbrukare) bedrivs på savanner medan agro-pastorala (både åkerbruk och
boskapsskötsel) och pastorala samhällen dominerar i öknar och på stäpper, utgör savannen världens
största jordbruksutmaning i termer av att hantera
extrem variabilitet i nederbörd och återkommande
vattenbrist 23. Detta samband, mellan fattigdom
och problematiskt hydroklimat har uppmärksammats i snart 20 år24 där till exempel hungerbältet i
Afrika söder om Sahara under hungerkatastrofen
i mitten av 1980-talet (1984-86), drabbade just
zonen med semi-aritt klimat 25.
Sambandet mellan undernäring och
savannklimat

FN har, som en del av millenniemålsarbetet, tagit
fram data över de mest hungerutsatta länderna i

Figur 1a. Indikator för FNs hungermål:
Graden av undernäring i utvecklingsländer (procent 2001/2002)
Källa: FN Stat, 2005.
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världen (ﬁgur 1a). Utbredningen av världens savanner och stäpper, där jordbruk bedrivs under
semi-arida och torra sub-humida förhållanden
visas i ﬁgur 1b. Vad karakteriserar då hungerzonens klimat? Medan stäpperna har tempererat
klimat har savannerna tropiskt klimat. Det varmare savannklimatet skapar större avdunstningspotential (större risk för vattenbrist), och därmed
större utmaningar för livsmedelsproduktionen.
Även om vi vet att undernäring är nära kopplat till fattigdom, och fattigdom har komplexa
rötter, råder det som synes en korrelation mellan undernäring i världen och savannlandskap,
framförallt i östra Latinamerika, västra, östra och
södra Afrika och stora delar av södra och sydöstra Asien. Eftersom hunger och fattigdom är
större i denna tropiska zon, kommer vi fortsättningsvis att fokusera framförallt på de tropiska
semi-arida och torra sub-humida agrara ekosystemen. Möjligheten att bemästra savannzonens
vattenrelaterade utmaningar står således i centrum

för möjligheterna att uppfylla det mest fundamentala
millenniemålet - hungermålet.
Bemästra torrperioder - en central uppgift

Savannzonen karakteriseras av distinkta regnsäsonger (en till två per år), då odling sker, följt
av längre torrsäsonger däremellan. Växtodling
är här vattenbegränsad, till skillnad från att vara
temperaturbegränsad i den tempererade zonen
(till exempel i Sverige). Regnmängden på årsoch säsongsbasis är sällan en bristfaktor – det
regnar i medeltal mellan 600-1 000 millimeter
på savannen, vilket är högre i hela spannet från
torr till våt savann, jämfört med till exempel odlingsmark i östra Svealand, som i genomsnitt får
cirka 550 millimeter per år26.
Det ﬁnns således tillräckligt med regn för
att producera mat. Utmaningen på savannen är
istället att hantera (1) den extrema rumsliga och
tidsmässiga variationen av regnen och (2) att
den potentiella avdunstningen är oerhört stor

Figur 1b. Utbredning av världens
savanner och stäpper, det vill säga
landskap med semi-aritt och torrt
sub-humitt hydroklimat – där hungerutmaningen är störst, men där också
potentialen för ökad produktivitet i
jordbruket är mycket hög.
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(mellan 5-8 millimeter per dag). Regnens variabilitet resulterar i hög frekvens av meteorologisk
torka och korta torra perioder under odlingssäsongen. Meteorologisk torka, då regnen understiger minsta vattenbehovet för att få skörd,
drabbar savannjordbruket i genomsnitt ett eller
två år per årtionde27. Samtidigt är dock korta
torra perioder utan regn under odlingssäsongen
ännu vanligare. Risken att få perioder med minst
15 dagar utan regn är i princip ett årligt återkommande fenomen, och risken att jordbruket
drabbas under känsliga tillväxtstadier (till exempel blomning) är mycket hög, ofta 70 procent 28.
Utmaningen är således att försöka minimera risken
för skördebortfall under torra perioder under odlings-

säsongen, och att bygga upp sociala skyddsnät för att
hantera återkommande meteorologiska torkor.
Ett dilemma, som har en stark påverkan på
jordbrukets produktivitet, är hydroklimatets påverkan på bönders riskhantering. Den höga risken för att förlora investeringar i insatsmedel och
arbetskraft på grund av torka, utgör en viktig delförklaring till de extremt låga skördar som bönder
i fattiga savannlandskap erhåller, generellt i nivån
0,5-2 ton per hektar för basgrödor såsom majs,
hirs och durra 29. Paradoxalt är att växtnäring ofta
är mer begränsande än vatten på den ofta av vattenbrist drabbade savannen, eftersom bönder drar
sig, som en del av sin riskminimerande strategi,
för att investera i gödselmedel. Konsekvensen
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Figur 2. Skörd av durra i Burkina Faso.
Observerad skörd under olika regnsituationer, för grödor utan och med
tillskott av gödselmedel. Gröda under
näringsbrist planar ut vid en skördenivå
på under 1 000 kilo per hektar, medan
responsen på ökad nederbörd är mycket
stark för gröda där näringstillgången är
god (efter Breman et al., 2001).
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blir att skördarna ligger kvar på låga 1 ton per
hektar oavsett hur mycket det regnar, eftersom
det på grund av näringsbrist inte blir någon tillväxtrespons på större grönvattentillgång. Detta
illustreras från ett exempel i Burkina Faso för
durra (ﬁgur 2).
Vattensäkring utgör således en nyckelinvestering för att minska risken för skördebortfall orsakat av osäkert regn, medan näringsbrist, jordbearbetning, ogräs- och sjukdomsbekämpning,
växtodlingsteknik och val av grödor, ofta utgör
viktiga skördebegränsande faktorer som samtidigt måste beaktas.
Savannjordbrukets vattenbrist

Trots tillräckligt stor regnmängd för att producera skördar fyra till åtta gånger större än idag30,

går en stor andel bort i blåvattenbildning. Det
är bara återstoden som bildar grönvattenresursen (markfukt), det vill säga färskvattenkällan
för regnförsörjd odling. Figur 3 visar en genomsnittlig årlig fördelning av regn på olika ﬂöden i
det afrikanska savannjordbruket. Blåvattenﬂödet
från åkern kan uppgå till över 50 procent av regnen. Upp till 25 procent av regnen ”förloras” ur
bondens perspektiv som ytavrinning från åkern
(som skapar stora problem i form av markerosion), och upp till 30 procent kan utgöra grundvattenﬂöde förbi rotzonen, ofta på grund av
bristande vattenupptagningsförmåga hos plantor
som är utsatta för näringsbrist. Av den återstående grönvattenresursen, förloras minst hälften,
ofta två tredjedelar i icke produktiv evaporation,
från jord, markyta, och bladytor. Kvar blir endast
mellan 15 och 30 procent av regnen som går till
produktivt grönvattenﬂöde, i form av transpiration, och direkt bidrar till matproduktion.
Detta innebär att savannjordbruket ofta lider
brist på vatten men inte orsakat av meteorologisk
torka, utan istället av jordbruksrelaterad torka,
det vill säga växter lider brist på grönt vatten i
rotzonen, på grund av brister i markvård, gödsling, arbetskraftsinsatser, etc. Detta är viktigt att
inse, eftersom ett jordbrukssystem som utsätts
för skötselrelaterad vattenbrist har potential att
förbättras, medan system där hydroklimatet är
orsaken till låg produktivitet, har liten eller ingen
potential till förbättring.
Figur 3. Vattenbalans i afrikanskt savannjordbruk. Fördelning av regn i gröna och blå
vattenﬂöden (Rockström, 2003).
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Millenniemålets vattenutmaning
Sjuttio gånger mer vatten än till hushållen

Vårt behov av biomassa förklarar att vi människor behöver så stora mängder färskvatten för
vår överlevnad och välfärd. För att producera ett
ton spannmål, går det i genomsnitt åt mellan
1 000-3 000 ton färskvatten som grönvattenﬂöde
(evapotranspiration eller total avdunstning), vilket översätts till mellan 1 000-3 000 m3 vatten
per ton31. Ett sätt att mer i detalj beräkna erforderlig mängd vatten för vår föda, är att analysera nödvändigt vattenﬂöde för att producera de
olika matprodukterna (kolhydrater, fetter och
proteiner från spannmål, grönsaker, frukt, kött
och mejeriprodukter) som ingår i dieter hos olika
kulturer i världen. En sådan analys visar att det i
genomsnitt går åt en halv kubikmeter vatten för
att producera 1 000 kilokalorier vegetabilisk mat
(0,5 m3/1 000 kilokalorier). För köttproduktion
är siﬀran mycket högre, vilket beror på den låga
omvandlingseﬀektiviteten i husdjursuppfödning
(framförallt för spannmålsuppfödd köttproduktion), och beräknas till 4 kubikmeter vatten per
1 000 kilokalorier32. För en balanserad diet på
3 000 kilokalorier per person och dag, varav 20
procent i form av animaliskt proteinintag, går det
därför åt 3,6 kubikmeter färskvatten, eller 1 300
kubikmeter per person och år. Detta är vad vi kan
se som önskvärt dietvattenmål. Det utgör över 90
procent av en människas vattenbehov, och belyser
varför jordbruk är världens i särklass största direkt
vattenkonsumerande sektor.
Idag varierar den faktiska vatten-för-matkonsumtionen mellan 600 kubikmeter per person
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och år i de mest undernärda länderna i Afrika till
cirka 1 800 kubikmeter per person och år i Europa
och Nordamerika. Frågan är nu hur mycket
ytterligare vatten som behövs för att (1) halvera
andelen undernärda till år 2015 och (2) att utplåna ut hungern i världen till år 2030.
Flytta fokus från bevattning till grödans
vattenbehov

Innan vi går in på denna framtidsinriktade analys, bör vi dock först ta avstamp i dagens situation.
Beräkningar visar att jordbruket i världen konsumerar (genom evapotranspiration/grönvattenﬂöde) cirka 6 800 km3 vatten per år, varav bevattnat
jordbruk använder 1 800 km3 per år och regnförsörjt jordbruk 5 000 km3 per år33. Utöver detta, går
stora mängder grönt vatten åt för att upprätthålla
andra ekosystemtjänster, såsom betesmarker, biodiversitet och timmerproduktion.
Figur 4 visar en beräkning för världens utvecklingsländer av nederbördens fördelning i blått och
grönt vatten och hur vattnets användning fördelas
mellan jordbruk och grundläggande ekosystemtjänster i naturliga ekosystem. Två viktiga slutsatser som kan dras från ﬁgur 4 är att (1) grönvattenﬂöden i jordbruksproduktion (grödor, husdjur,
skog) utgör den dominerande vattenanvändningen
i jordbruket (när normalt sett allt fokus med avseende på vatten och jordbruk brukar ligga på
bevattningssektorn), och (2) det ﬁnns mycket lite
oanvänt vatten i landskapet (den outnyttjade delen
i det blå ﬂödet utgör huvudsakligen stormﬂöden
som inte kan utnyttjas direkt av människan).
Konsekvensen blir att förståelse av vattenanvändning i de grönvattenberoende systemen blir
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avgörande för att utvärdera möjligheter att försörja
en växande världsbefolkning.
För analys av framtidens vattenbehov för att
uppnå millenniedeklarationens hungermål, har
vi använt 2002 som referensår (eftersom FNs
statistik över dagens jordbruksproduktion är
uppdaterad fram till dess). Den totala vattenanvändningen34 idag (2002) i utvecklingsländer
beräknas uppgå till cirka 4 500 km3 per år (ﬁgur
5) (att jämföra med tidigare nämnda 6 800 km3
per år för hela världen)35. För att producera tillräckligt med mat för att uppnå FNs hungermål
att halvera proportionen undernärda till år 2015
krävs ytterligare 2 200 km3 per år. Detta inne-

bär att lyfta cirka 400 miljoner människor till en
adekvat diet på 3 000 kilokalorier per person och
dag samt att försörja en växande befolkning på
60-80 miljoner nya människor per år. Detta är
mer än dagens globala användning av vatten för
bevattning och motsvarar storleksmässigt cirka
hälften av världens lagringskapacitet av vatten i
dammar.
Att nå millenniemålet fullt ut (utplåna undernäring) år 2030 kräver ytterligare vatten i
jordbruket, och höjer det sammanlagda vattenbehovet till 4 165 km3 per år, vilket till år 2050
växer till ett sammanlagt ökat vattenbehov om
5 160 km3 per år. Detta utgör en formidabel utma-

Figur 4. Fördelning av nederbörd i utvecklingsländer (92 länder enligt FNs indelning) i
gröna och blå vattenﬂöden. Andelen nederbörd som används som grönt ﬂöde för att
upprätthålla olika terrestra (skogar, savanner,
regnförsörjt jordbruk) och blått ﬂöde för akvatiska ekosystem och för bevattnat jordbruk.
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Figur 5. Vattenåtgång (som konsumtivt
ﬂöde av grönt vatten) för livsmedelsproduktion i världens utvecklingsländer.
�kningen mellan 2002 och 2015 utgör
vattenbehovet för att uppnå millennieprocessens hungermål (halvera proportionen undernärda till år 2015).
För 2030 antas att millenniemålet är
uppnått (utplåna hungern), och ökningen
mellan 2030 och 2050 är en reﬂektion av
befolkningsökningen.
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ning för världens jordbruksutveckling. För världens
fattigaste och mest undernäringsdrabbade länder,
krävs minst en hundraprocentig ökning av vattenanvändningen i jordbruket redan under de kommande
tio åren för att uppnå hungermålet 2015 (under antagande att all basföda som behövs produceras inom
landets gränser).
Hur långt kommer man med att minska
förlusterna?

Hur ska ett så stort vattenbehov i u-landsregionen
kunna mötas? Beräkningen av vattenåtgång är
baserad på antagandet om en oförändrad vattenproduktivitet (kubikmeter vatten per ton produktion) i jordbruket också i framtiden. Den första
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frågan är därför hur mycket produktiviteten kan
förbättras, det vill säga icke-produktiva vattenförluster göras produktiva.
Generellt råder ett linjärt förhållande mellan vattenåtgång och skörd. Lutningen på denna
linjära relation utgör vattenproduktiviteten, som
är avgörande för hur mycket vatten som faktiskt
behövs för att producera en diet. En ofta förbisedd faktor är dock att redan en skördeökning
från låga nivåer (< 2 ton per hektar)36 resulterar
i förbättrad vattenproduktivitet, genom att den
produktiva andelen av totalavdunstningen (det
produktiva gröna ﬂödet) ökar i relation till den
icke-produktiva andelen (evaporation, avrinning). Relationen mellan vattenproduktivitet och
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förbättrad skörd är alltså dynamisk. Detta innebär stora möjligheter att producera mer mat med
relativt mindre mängd konsumtivt vatten per ny
enhet skörd.
På basis av en empirisk relation mellan skörd/
vatten, baserad på fältobservationer i tropiskt
jordbruk, som presenterats av Rockström37 har
vi kunnat beräkna eﬀekten av en mera vatteneﬀektiv diet, där maten produceras i ett mera produktivt jordbruk och förlusten av vatten minskar
(endast växtodling). Dagens vattenproduktivitet
uppgår till i genomsnitt 1 800 kubikmeter per
ton, men kan förbättras till 1 500 kubikmeter per
ton till år 2015, och ner till 1 300 kubikmeter
per ton år 2030. Översatt till vattenbehov innebär
denna eﬀekt att behovet av ytterligare vatten för
att nå hungermålet reduceras med cirka 300 km3
per år - redan det en signiﬁkant minskning, som
motsvarar inte mindre än fyra egyptiska Aswandammar.
Det totala behovet av vatten för att uppnå
hungermålet minskar därmed från cirka 2 200
km3 per år till cirka 1 950 km3 per år. Minskningen bygger på en antagen produktivitetsökning i tropiskt jordbruk från dagens genomsnittliga skörd på cirka 2 ton per hektar till en
medelskörd på 2,3 ton per hektar år 2015, en
skörd på 3 ton per hektar år 2030 och 4 ton per
hektar år 2050.
Vägen dit kräver förbättringar i hantering
av mark, vatten och växt. Vår bedömning är att
detta är möjligt med dagens kunskap om vattenoch markhushållning, odlingsteknik och eﬀekter
på skördar av förbättrad gödning, jordbearbetning och växtföljder. En nyckelfaktor blir att öka
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andelen regn som är tillgänglig för grödan (genom
att minimera ytavrinning och maximera markens vattenhållningsförmåga) och att öka växters
vattenupptagningskapacitet (genom bättre grödor
och förbättring av växtnäringsstatus).
Hur mycket kan bevattning bidra?

Även efter hänsyn tagen till produktivitetsökningar
är det resterande vattenbehovet för jordbruk i de fattiga länderna emellertid svindlande stort: ytterligare
1 950 km3 per år av ökad konsumtiv vattenanvändning år 2015. Låt oss som nästa steg se hur stor
andel av detta ökade vattenbehov som kan täckas
via expansion av bevattnat jordbruk? Prognoserna
har under senare år varit mer försiktiga som ett
resultat av ökad insikt om (1) den stagnerande
trenden av dammanläggningar för storskaliga
bevattningsanläggningar, (2) det höga sociala och
ekologiska priset för stor vatteninfrastruktur, och
(3) det sociala motståndet och ofta tveksamma
ekonomiska värdet av storskaliga vatteninvesteringar för jordbruk. Till detta kommer den snabbt
ökade blåvattenstressen i många av världens avrinningsområden. På 15 procent av kontinenternas yta
är ﬂodvattnet redan överexploaterat. Detta sänker
ytterligare förväntningarna på bevattning som
ett universalmedel för framtidens livsmedelsproduktion.
Även de mest optimistiska projektioner av expansion av en damm- och bevattningskapacitet
resulterar i ganska försiktig expansionstakt38. Under
millenniemålsperioden fram till 2015, beräknar vi
att investeringar i ny vatteninfrastruktur i form av
reservoarer knappast kommer att möjliggöra mer
än ett ökat blåvattenuttag om 350 km3 per år för
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bevattning. Bevattning kan med andra ord endast
bidra med cirka 15 procent av de 1 950 km3 per år
av det ytterligare vatten som erfordras för att uppnå
etappmålet år 2015.
Därefter återstår 1 600 km3 per år som ofrånkomligen måste komma från det regnförsörjda
jordbruket – genom ytterligare produktivitetsökning på beﬁntlig åkerareal och genom expansion.
Det senare innebär att jordbruket tillgodogör sig
vatten som nu konsumeras av naturlig vegetation.
Det kommer framförallt att handla om expansion
till tropiska skogar och savanner – något som torde
bli oundvikligt och givetvis skulle få konsekvenser
för andra ekosystemtjänster i dessa system.
Det regnförsörjda jordbrukets möjligheter

Forskning indikerar att möjligheterna att uppnå
stora produktivitetsförbättringar i regnförsörjt
jordbruk är goda. Enligt Pretty och Hine39 som
utvärderat över 100 jordbruksprojekt runt om i
världen, ﬁnns det åtminstone en hundraprocentig
skördeökningspotential för regnförsörjt jordbruk,
att jämföra med en tioprocentig ökningspotential
för bevattnat jordbruk. Analyser av Rockström
och Falkenmark40 pekar i samma riktning: det
ﬁnns inga hydrologiska hinder för att dubbla eller
till och med fyrdubbla skördar på savannen.
Ett nyckelområde är investeringar i integrerad mark- och vattenhushållning, särskilt
gödsling och jordbearbetning, och investeringar
i vattenhushållning, framförallt fångst av regnvatten i olika småskaliga så kallade water harvesting systems. Samling av ytavrinning från små
avrinningsområden (< 100 hektar) i smådammar
(< 1 000 kubikmeter) möjliggör skyddsbevattning
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av småskaliga åkrar (< 1 hektar som dominerar
bland småskaliga bönder i utvecklingsländer),
vilket har en stor potential att öka skördar av
basgrödor. Om skyddsbevattning kombineras
med organisk och oorganisk gödsling, kan skördar, till exempel av durra enligt försök från norra
Burkina Faso, mer än fördubblas (från nuvarande
0,5-1 ton per hektar till över 2 ton per hektar)41.
Forskning i Indien indikerar likaså att skyddsbevattning under korta torkperioder i regnförsörjt jordbruk, kan öka skördar med upp till 100
procent42. Plöjningsfria odlingsmetoder har stor
potential att öka skördar och vattenproduktivitet
i tropiskt jordbruk, genom att bidra till att öka
inﬁltration av regn i marken (med alvluckringstekniker) och öka mängden organiskt material
i marken. Dessa system har bidragit till ökade
skördar och förbättrad mark- och vattenproduktivitet i länder i Latinamerika, Afrika och södra
Asien43.
Kunskap och metoder ﬁnns således för att utveckla det tropiska regnförsörjda jordbruket till en
nivå som både bidrar till ökad livsmedelsproduktion och förbättrad vattenproduktivitet. Orsakerna
till att detta inte lyckats tidigare är komplexa, men
i stor utsträckning kopplat till brister i mänsklig
och institutionell kapacitet, brist på politisk och
operationell riktning och svårigheter med fattigdom och investeringkapacitet.

Vilka miljöeﬀekter måste man kunna
hantera?
Vi har sett att en utvidgning av världens jordbruk
innebär att mera vatten måste bindas för jordbruks-
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Vad gäller frågan egentligen?

Räcker vattnet för att häva hungern i världen? - En felställd fråga
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Eﬀekterna av de förändringar av mark- och vattensystemen som hungermålet förutsätter drabbar
både terrestra och akvatiska ekosystem. Dessa levande system utgör samverkande delar natur som
hänger ihop i en intrikat väv och är fundamentala
för välfärden. Detta brukar populariseras genom
att hänvisa till det gratisarbete som de utför och
som samhället är genuint beroende av44, det vill
säga de ekologiska tjänster som de producerar.
Ekosystemen förser samhället med ”ekologiska
varor” som timmer, gröda, ﬁsk och kött och
”ekologiska tjänster” såsom pollinering och nedbrytning av vissa föroreningar. Pollineringen av
grödan är kanske den mest uppenbara tjänsten.
Dessa tjänster måste man uppenbarligen slå
vakt om så att man inte förstör basen för framtida generationers försörjning - mänskligheten
är beroende av naturens långsiktiga förmåga att
upprätthålla samhällen och tillåta förbättrade
livsstilar. Avtrycken på naturen måste begränsas
- naturen måste förvaltas för den framtida välfärden.
Ett konstruktivt sätt att se problematiken
är att inse att vattencirkulationen mellan hav,
atmosfär och kontinenter fungerar som själva

blodomloppet i biosfären. Vatten utgör därför
gemensam nämnare för de två systemen: det globala ekosystemet och samhällssystemet. Det är
vattenkretsloppet som gör livet möjligt i biosfären, men vatten är samtidigt en vital ingrediens i
samhällssystemet där ﬂertalet aktiviteter är mer
eller mindre vattenberoende. Både terrestra och
akvatiska ekosystem (de förra livnär sig på markvatten, de senare lever i vattendragen) och samhället med dess aktiviteter är inlemmade i detta
kretslopp. Människan avleder vätskeformigt
vatten (blåvatten), konsumerar en del som därvid avdunstar (grönvatten) och returnerar resten
med de föroreningar som tillfogats (blåvatten)
(ﬁgur 6). Regnmatat jordbruk försiggår i boxen
”terrestra ekosystem”, bevattnat jordbruk i boxen
”samhälle”.

B�OLO��CAL

produktion. Eftersom vattentillgången är konstant
måste detta ske på bekostnad av naturliga ekosystem. Det är därför viktigt att i förväg klarlägga
vilken problematik som måste kunna hanteras och
vilka valsituationer det blir fråga om. Redan i nuläget är jordbruket den samhällssektor som medfört
de största miljöeﬀekterna enligt den nyligen presenterade Millennium Ecosystem Assessment.

CH���CAL
Figur 6. Vatten utgör biosfärens blod och dess globala cirkulation
innefattar både ekosystem och samhälle (från Falkenmark 2003).
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Samhällsaktiviteterna framkallar kvalitetsförsämring via föroreningar, försaltning med
mera, men medför också att en del av blåvattnet
försvinner ur landskapet genom avdunstning.
Resultatet slår tillbaka på båda systemen med
eﬀekter som i längden hotar mänsklig säkerhet.
De terrestra ekosystemen konsumerar massiva mängder vatten i samband med växtproduktionen. Figur 4 ovan visade vattencirkulationen
på kontinenterna och regnets uppdelning på det
gasformiga grönvattenﬂödet från marken tillbaka
till atmosfären och det vätskeformiga blåvattenﬂödet till oceanen, det vill säga uppdelningen av
nederbörden över kontinenterna i grönvattenﬂöde
och blåvattenﬂöde. Två tredjedelar av den globala
nederbörden över kontinenterna konsumeras av
de terrestra systemen - största mängden av skogar - medan endast en tredjedel bildar blåvatten
och är praktiskt åtkomligt för människan. Allt
som allt konsumerar dagens jordbruksproduktion
- regnmatad och bevattnad - nästan 7 000 km3
per år, varav en tredjedel från bevattning.
Av det totala blåvattenﬂödet 40 000 km3 per
år är det, som redan nämnts, emellertid bara 10
procent som avleds för samhällsbehov inom hushåll, industri och bevattning - sammanlagt cirka
4 000 km3 per år. Härav utgör två tredjedelar
konsumtiv användning, det vill säga omvandlas till grönvattenﬂöde, medan den återstående
tredjedelen bildar returﬂöde. Bevattning utarmar
med andra ord ﬂoderna med cirka 6 procent av
det egentliga vattenﬂödet. Europeiskt jordbruk
konsumerar nästan 850 km3 per år, varav 12 procent är blåvattenbidrag medan resten är grönvattenﬂöde från naturligt inﬁltrerad nederbörd.
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Jordbruket påverkar vattenﬂödet i vattendraget som styr de akvatiska ekosystemens hälsa på
en rad olika sätt:
• förändring av markanvändning och
vegetation som påverkar blåvattenbildningen,
• vattenmagasinering som påverkar
blåvattnets säsongﬂuktuationer,
• vegetationens bokstavliga konsumerande
av vatten i betydelsen att det avdunstar och
försvinner från avrinningsområdet,
• förorening av vattendragen från gödselmedel
och andra jordbrukskemikalier.
Undvikbara och oundvikliga miljöeffekter

Vi måste alltså slå vakt om ekosystemens vitala
funktioner, så att vi får till en balans av vattenanvändningen mellan natur och människa. Idag
koncentreras intresset på synligt blåvatten vilket
medför att det bara är de akvatiska ekosystemen
som diskuteras. Men de terrestra är ju lika vattenberoende. Och det är de terrestra systemen
som avgör hur mycket regnvatten som återstår för
påfyllning av grundvatten och vattendrag sedan
vegetationen först tillgodosett sina behov.
Uppgiften att å ena sidan säkra samhällsekonomisk utveckling och å den andra bevara
ekosystemen är alltså delvis oförenliga och måste
därför balanseras mot varandra. Sådan avvägning
utgör ett väsentligt inslag i sund naturresursförvaltning. Man måste också inse att miljöförändringarna i grunden är av två skilda slag: undvikbara som exempelvis erosion på grund av dålig
markvård, eller övergödning som ger utlakning
av närsaltöverskott och orsakar algtillväxt i vat-

JORDBRUK, HANDEL OCH UTVECKLING Mot ökad samstämmighet

tendrag och sjöar, oundvikliga såsom fotosyntesens bokstavliga konsumerande av vatten, oavsett
om det är frågan om grönvatten från marken eller
blåvatten, tillfört genom bevattning. Ju eﬀektivare bevattning, desto mer blåvatten avdunstar
och desto mer reduceras vattendragsﬂödet som
det hämtades från.
Låt oss ytterligare något fördjupa synen på
miljöeﬀekter och hur de kan bemötas, och börja
med de undvikbara. Man kan antingen avlägsna
eller åtminstone reducera orsaken, till exempel
undvikbar erosion, undvikbara vattenförluster
eller överdriven tillförsel av gödselmedel, eller
också modiﬁera eﬀekterna i ekosystemet i form
av exempelvis eutroﬁering (närsaltanrikning).
Man kan här tänka på de nu diskuterade möjligheterna till konstgjord syrsättning av Östersjöns
djupvatten för att minska problemet med de ﬂytande algbältena sommartid.
När det gäller de oundvikliga miljöeﬀekterna
måste man utveckla metoder där naturens och
matproduktionens vattenbehov kan avvägas mot
varandra. Detta bör rimligen ske i samförstånd,
där olika intressentgruppers behov kan vägas
mot varandra. Men vid dessa avväganden måste
man känna till hur långt man kan gå i att tömma
vattendraget: vilka minimivillkor måste upprätthållas för att man inte ska slå ut de akvatiska
ekosystemen i ﬂodens nedre lopp och mynningsområden (så kallat environmental ﬂow)
En problematik som visat sig särskilt svårartad
är den redan antydda minskningen av ﬂodavrinningen som leder till uttorkning av vattendrag under torrtiden. Det är exempelvis välkänt att man
kan gå tvärs över Gula ﬂoden under en del av året
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som resultat av den omfattande bevattningen uppströms. Bevattnat jordbruk stöds ju med blåvatten
och omvandlar detta till grönvatten under växtproduktionsprocessen, medan regnmatat jordbruk
direkt omvandlar inﬁltrerad nederbörd (grönvatten) till avdunstning/grönvattenﬂöde.
Miljöeffekter av framtida matproduktion

När det gäller det avdunstande vattnet ﬁnns anledning skilja på eﬀekterna av dels produktivitetsökning, dels avkastningsökning. Den förra
har fokus på onödiga vattenförluster, och siktar
på omvandling av icke-produktiv avdunstning
från våt jord till produktiv transpiration från en
tätare vegetation (så kallad vapour shift). Den senare innebär att grödan konsumerar mera vatten, det vill säga lämnar mindre kvar som kan
bilda avrinning i vattendragen. Den förra åtgärden kan sägas ge positiva eﬀekter genom att den
oundvikliga avdunstningen bringas att producera
mera vegetation, den senare ger negativa eﬀekter
genom att ännu mera vatten måste dras in i avdunstningsprocessen.
Produktivitetsökning (mindre vattenåtgång per
producerat ton gröda) kan omfatta olika positiva
åtgärder: minska direktavdunstningen från kanaler och vattenytor och därmed öka avrinningen
och spara pumpenergi, hindra försaltning och
försumpning genom vanskött bevattning - ett
omfattande problem i de bevattnade regionerna.
Andra sätt är så kallad vapour shift, genom att stimulera ett skifte från avdunstning till transpiration i regnförsörjt jordbruk genom att underlätta
inﬁltration, öka jordens vattenhållande förmåga
samt skyddsbevattning under torrepisoder för att
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öka rötternas vattenupptagning.
Däremot måste man således räkna med negativa miljöeﬀekter av åtgärder för att åstadkomma
avkastningsökning (produktion av ﬂera ton gröda).
Utvidgad bevattning innebär ytterligare minskning av avrinning i vattendragen, oförsiktig
gödsling innebär risk för ytterligare närsaltproblem. Regnvatteninsamling kan också ha eﬀekter
beroende på vart det insamlade regnvattnet var
på väg: om det var på väg att avdunsta blir det
knappast några eﬀekter längre nedströms, vilket
det blir om regnvattnet var på väg till ett vattendrag. Horisontell utvidgning av arealen genom
uppodling av gräsmarker eller skogsområden slår
givetvis tillbaka på terrestra ekosystem i form av
reducerad biodiversitet etc.
2500
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Figur 7. Miljöeﬀekternas förutsedda omfattning, sedda ur vattenperspektiv: tre kategorier (akvatiska, terrestra, försumbara).
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Försök till kvantiﬁering

För att ge en uppfattning om hur eﬀekterna kan
väntas fördela sig på akvatiska ekosystem, terrestra system och åtgärder utan nämnvärda miljöeﬀekter har vi gjort följande uppskattningar.
Vi måste räkna med att vatten försvinner från
de akvatiska systemen på två olika sätt: 1) genom
nyttiggörande av vad som ur bondens synpunkt
är ”förluster” i form av läckage från bevattningsanläggningar etc., men som i ett större perspektiv
inte är förlust eftersom det vattnet i verkligheten går tillbaka till grundvatten och vattendrag;
2) genom expansion av bevattning och genom
skyddsbevattning efter regnackumulation.
Eﬀekter på terrestra system kan väntas uppkomma genom expansion till nya marker. Om
grödan använder mindre vatten än den naturliga
vegetationen kan man få eﬀekter både på avrinning och på lokalklimatet, förmedlade av ändrade grönvattenﬂöden.
De enda åtgärder där man knappast behöver
räkna med några nämnvärda miljöeﬀekter gäller
omvandling från ren avdunstning till växtupptagning och transpiration, det vill säga vapour
shift.
En skattning ger då följande uppskattning
av de trade-oﬀs som man står inför i samband
med uppgiften att uppnå hungerbekämpningens
etappmål år 2015 för de fattiga tropiska länderna (ﬁgur 7). Av det totala behovet av 2 200
km3 per år av ökat vattenutnyttjande i jordbruket fram till 2015, skulle upp till 650 km3 per
år kunna besparas genom vattenproduktivitetsförbättringar, med inga eller försumbara eﬀekter
på andra sociala eller ekologiska system. Ökning
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av skördar på beﬁntlig jordbruksmark, trots vattenproduktivitetsförbättringar, kommer att leda
till stor absolut (troligen mindre relativ) ökning
av vattenkonsumtionen i jordbruket med eﬀekter på akvatiska ekosystem (bevattningsökning,
skyddsbevattning, bättre regnvattenhushållning
varigenom mer regn bringas att inﬁltrera varigenom avrinning förhindras), som vi beräknat
till cirka 1 000 km3 per år. Återstår så 600 km3
per år som ofrånkomligen måste komma från expansion av nuvarande jordbruk (vilket motsvarar
en fortsättning av nuvarande expansionstakt av
jordbruksmark i utvecklingsländer). Alternativet
till denna expansion kan till exempel vara import
av mat.

Diskussion och slutsatser
Enorm utmaning

Mänskligheten står alltså inför en av sina största
utmaningar när det gäller att producera tillräckligt med mat för att utrota hungern hos en
växande världsbefolkning. Idag odlas visserligen
tillräckligt för att göra hungern till ett fördelningsproblem. Befolkningstillväxten fram till
århundradets mitt innebär emellertid att det tillkommer ”ytterligare en halv världsbefolkning”.
Den tilltagande vattenbristen i världen har motiverat denna studie som analyserat hur millenniemålet att utrota hungern ter sig sett ur u-ländernas
eget vattenresursperspektiv. Investering i det lokala
jordbruket ses ju som nyckeln till ekonomisk tillväxt i fattiga länder. Den centrala utmaningen har
visats vara att merparten av de fattigaste länderna
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ligger i zonen med savannklimat, där vattenbristen
har många ansikten och växternas vattensäkerhet
innebär betydande utmaningar. Det har visats att
man inte ska bygga stora förhoppningar på någon
betydande utökning av bevattningssystem eftersom eﬀekterna av den gröna revolutionen idag kan
ses i form av mer eller mindre uttorkade vattendrag över 15 procent av landarealen.
Därför måste det regnförsörjda jordbruket
tillbaka i fokus. En nyckelfråga är då hur man
kan bemästra torrepisoderna och påverka böndernas riskhantering. Regnet räcker i princip till
skördar som är 4 till 8 gånger högre än idag om
torrepisoder och näringsbrist kan bemästras och
de goda möjligheterna till produktivitetsförbättring tas tillvara.
Ofrånkomliga modiﬁeringar av landskap
och vattenhantering kommer emellertid att orsaka biofysiska förändringar på mark och vatten
med eﬀekter på de naturliga ekosystemen. En del
eﬀekter är undvikbara och kommer att kunna
minimeras, medan andra är oundvikliga och beror på att fotosyntesen är så vattenkrävande.
Balansera vatten till mat och till ekosystem

Eftersom regnet måste räcka till både människans och naturens vattenbehov, måste den ökande
matproduktionen därför balanseras mot de naturliga ekosystemens vattenbehov. I en given region
kommer givetvis lokala överväganden att behövas för att ﬁnna fram till acceptabla avvägningar.
Motsatta intressen måste balanseras inbördes.
Eftersom intensiﬁerad jordbruksproduktion kan
innebära minskad blåvattenbildning, kan resultatet bli ytterligare reduktion av vattendragsﬂödet.
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Marginalen för jordbruksexpansion sätts med andra
ord av den minimimängd som måste bli kvar för de
akvatiska ekosystemen. Om denna marginal inte kan
tillgodoses måste import ses som lösningen.
Befolkningen måste ställa in sig på solidariskt
samarbete om vattnet. Bemästrandet av alla dessa
utmaningar ses tydligast i avrinningsområdets
perspektiv (ﬁgur 8). All verksamhet innanför vattendelaren måste samsas inom ramen för den nederbörd som faller där. Det samarbete som erfordras mellan uppströms- och nedströmsintressen,
mellan grönvattenberoende växtproduktion och
blåvattenberoende verksamhet, mellan förorenande verksamhet och renvattenberoende försörjning,
och mellan människa och natur kan sammanfattas
under benämningen hydrosolidaritet.
Men även globalt måste man ställa in sig på
solidaritet mellan den fattiga savannzonens befolkningar och klimatiskt mer gynnade länder i

tempererade klimatområden. Här kommer även
allmänhetens insikter in i bilden - allmänheten
är den väg man kan påverka politiker att fatta
de erforderliga besluten. Vi behöver en vattenallmänbildning efter devisen ”water, everyone’s
business”. Särskilt för våra barn blir detta
fundamentalt, eftersom befolkningsökningen i
u-länderna hela tiden ökar behovet av vatten.
Vanmakten inför vattenföroreningar måste kunna brytas och det ständigt stegrade behovet av
mera mat i vattenfattiga områden kan behöva
mötas med ökad produktion i vattenrika regioner, det vill säga i den tempererade zonen där iländerna ligger.
Vi har en diger arbetsuppgift framför oss. Det
gäller för hydrologer, ekologer och jordbruksforskare att prata ihop sig och komma fram till en
gemensam världsbild. Utan en sådan går det inte
att skydda några ekosystem utom kanske de som

Figur 8. Balansen mellan vatten till människa
och vatten till natur äger enklast rum inom
ramen för ett avrinningsområde.
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ligger allra högst upp i avrinningsområdet där
mänsklig verksamhet är ringa. Frågor som måste
kunna besvaras är: Vilka ekosystem ska skyddas
i första hand? Från vad ska de skyddas? Hur gör
man detta rent praktiskt?
Biomassa, handel och komparativa fördelar

Jordbrukssektorn utgör generellt sett en viktig del i
utvecklingsländers ekonomier, och de ﬂesta fattiga människor lever på landsbygden. Investeringar
i lokal jordbruksutveckling utgör en viktig nyckel
till samhällsutveckling i dessa fattiga och i stor
utsträckning agrara ekonomier45. Under en överskådlig framtid, är det ur ett svenskt perspektiv
osannolikt att livsmedelshandel med dessa länder kommer att spela någon betydande roll, trots
komparativa fördelar i termer av Sveriges vattentillgång och jordbruksproduktivitet.
Ett intressant framtidsperspektiv för handel
i biomassa mellan Sverige och utvecklingsländer, skulle dock kunna öppnas beroende på hur
energipriser och klimatpolitik utvecklas under kommande årtionden. Svenska regeringen
har nyligen (hösten 2005) uttalat ett ambitiöst
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energimål att göra Sverige oberoende av fossila
bränslen till år 2020. Biobränslen, framförallt
etanol som drivmedel för transportsektorn, utgör
en viktig hörnsten i en sådan politik. Tropiska
regioner har en oerhörd komparativ fördel för
produktion av grödor för etanol, framförallt
sockerrör men också palmolja, med en energieﬀektivitet som vida överstiger tempererade
energigrödor odlade i Sverige. Detta beror på
dessa tropiska grödors unika och tropiskt anpassade växtfysiologiska egenskaper.
Denna tropiska fördel för energigrödor, gäller
inte i samma grad de tropiska spannmålen, som
majs, durra och hirs. Tempererade områden har
idag spannmålskördar av vete, råg, havre och korn,
som vida överstiger medelskördar i tropiska länder av till och med det bäst avkastande tropiska
spannmålet, majs (i genomsnitt två till tre gånger
högre).
Detta ger tropiska länder en anmärkningsvärd
fördel för produktion av biobränslen, vilket skulle
kunna tänkas ge utrymme för ett ömsesidigt handelsutbyte av energi och mat mellan Sverige och utvecklingsländer.
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BIOLOGISK MÅNGFALD I JORDBRUKET ÄR INGEN LYX
Marie Byström, handläggare, Centrum för biologisk mångfald
Peter Einarsson, ekologisk lantbrukare och konsult

Att bevara den biologiska mångfalden i jordbruket har blivit ett huvudmål för den svenska
jordbrukspolitiken. Varför? Lyssnar man till den
politiska diskussionen får man snarast intrycket
av att biologisk mångfald är en lyx, något ﬁnt som
vi i ett rikt land kan och bör unna oss, av historiska, vetenskapliga, estetiska eller etiska skäl. Med
andra ord betraktas biologisk mångfald som en
kostnad, en belastning som jordbruket ska klara
av att bära. Tänker man i de banorna är det naturligt att den centrala politiska frågan blir: Hur
mycket biologisk mångfald har vi egentligen råd
med?
Den här artikeln är skriven från rakt motsatt utgångspunkt. Vi hävdar att den biologiska mångfalden är både en förutsättning och
samtidigt en avgörande ekonomisk tillgång för
jordbruket – en produktionsresurs som skapar
enorma värden redan idag och kommer att bli
helt oundgänglig i framtiden. Att satsa pengar
på biologisk mångfald är därför inte lyxkonsumtion utan en nödvändig investering för att
vårda en tillgång som världen inte klarar sig
utan.
Synen på biologisk mångfald som en lyx eller
ett akademiskt intresse är dessvärre ingen oförklarlig förvillelse, utan en ganska logisk följd
av hur dagens jordbruk ser ut, framförallt i de
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rika, men alltmer också i de fattiga länderna.
Jordbruksproduktionen har på många sätt kunnat frigöra sig från sina biologiska begränsningar
med hjälp av olika industriella produktionsmedel.
Idag går det att odla även på biologiskt död åkerjord, på liknande sätt som växthusproduktionen
helt avsiktligt sker i sterila odlingsmedier. Man
kan hålla långt ﬂer djur i en region än den egna
foderodlingen tillåter, för foder är ändå billigast
att köpa på världsmarknaden. Man kan strunta
i att återföra stallgödseln till växtnäringskretsloppet – rent ekonomiskt är det lönsammast att
dumpa den i gamla gruvhål som man gör på
nordamerikanska feed lots.
Men dessa smitvägar förbi de biologiska begränsningarna – och många andra – har en gemensam förutsättning - billig fossilenergi. Det är
en förutsättning som snart inte längre kommer
att ﬁnnas1. Olja och fossilgas är redan på upphällningen. Redan långt innan de är slut – inom
ett par decennier – kommer bristsituationen att
leda till en prisnivå som gör fossildrivet jordbruk
ekonomiskt orimligt. Kol ﬁnns det mera av, men
även om det skulle kunna utvinnas till konkurrenskraftiga, om än höga, kostnader är miljökonsekvenserna så avskräckande att det knappast är
ett realistiskt alternativ. Klimateﬀekten ensam är
tillräckligt skäl att avstå.
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Det betyder att den enda realistiska framtidsstrategin för jordbruket - liksom för samhället i
övrigt - är att utgå från att den historiska parentesen fossilenergisamhället håller på att stängas.
För jordbrukets del innebär det en återgång till
vad som alltid gällt, bortsett från de senaste 50100 åren; att det är vår förmåga att utnyttja den
biologiska mångfalden på ett samtidigt produktivt och uthålligt sätt som sätter gränserna för
vad och hur mycket jordbruket kan producera.
Denna förändring inträﬀar samtidigt som vi
både måste möta en fortsatt folkökning på 2-3
miljarder människor (till allra största delen i uländerna) och reducera jordbrukets negativa miljöpåverkan i en rad olika avseenden – bland annat för att inte ytterligare reducera den biologiska
mångfalden.
Är detta ett skräckscenario? Är det omöjligt
att försörja 9 miljarder människor utan fossilenergibaserade smitvägar som konstgödsel, höggradig mekanisering och långväga transporter av
foder och livsmedel? Hamnar vi ofrånkomligen
i hunger och umbäranden, eller i väpnade konﬂikter kring kontrollen över nyckelresurser som
åkerjord, vatten och den återstående oljan?
Vi ser ingen anledning att vara så pessimistiska. Svårigheterna med den omställning som
ligger framför oss ska inte underskattas, men vi
tror inte främst de är av teknisk natur. Det ﬁnns
en enorm outnyttjad potential att utveckla en
smartare och snålare jordbruksproduktion som
mobiliserar och samspelar med den naturliga
biologiska mångfalden istället för att nonchalera
den. Vi ger en rad exempel på detta.
Att den biologiska mångfaldens produktions-
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potential är så dåligt utnyttjad beror till stor del
på att det saknats tillräckligt starka incitament
att utveckla den. Den kommande oljekrisen är
ur den synvinkeln en positiv förändring, inte en
negativ. Under hela fossilenergijordbrukets korta
historia har det aldrig saknats varnande röster
eller småskaliga försök att vända utvecklingen.
Men det har aldrig funnits så goda skäl som nu
att göra alternativen till huvudfåra.
Glöm inte heller att jordbruket har långt bättre förutsättningar än de ﬂesta andra näringar att
hantera oljekrisen. Det är jordbruket som kontrollerar de verkligt viktiga produktionsresurserna – de som behövs för att skörda solenergi och
omvandla den till mat och andra biologiska produkter. Oljekrisen bör redan på ganska kort sikt
leda till att den negativa ekonomiska spiral som
jordbruket nästan överallt upplevt under andra
halvan av 1900-talet kan vändas i motsatt riktning. (Se även uppsatsen Det biologiska samhället
i denna bok).
Vad miljöproblemen beträﬀar är det dessutom
så att många – kanske de ﬂesta – av jordbrukets
negativa miljöeﬀekter är kopplade just till de fossilenergidrivna smitvägar som nu blir mindre attraktiva och på sikt omöjliga. Det blir alltså lätttare, inte svårare, att få bukt med dem.

Biologisk mångfald i jordbruket
- så funkar det
Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland
levande organismer av alla ursprung. Den innefattar inte bara mångfalden av arter utan även variationen inom arterna och variationsrikedomen
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hos de ekosystem de levande organismerna alla är
del av. I hela världen har man hittills identiﬁerat
mellan 1,7 och 2 miljoner olika arter av växter,
djur, svampar och mikroorganismer, och man
räknar med att det totalt ﬁnns mellan 5 och 30
miljoner olika arter.
I FN-konventionen om biologisk mångfald 2
deﬁnieras ett ekosystem som ”ett dynamiskt
komplex av växt-, djur- och mikroorganismsamhällen och dessas icke-levande miljö som interagerar som en funktionell enhet”. Alla levande
varelser är del av ekosystem, och alla ekosystem
är beroende av de varelser som ingår i dem. Det är
arternas samarbete i ekosystemprocesserna som
gör att livet på jorden kan fortgå.
Exempel på de livsuppehållande processerna
är:
• Fotosyntesen som binder energi och kol
i de gröna växterna och producerar syre.
• Nedbrytning av organiskt material
och återföring av näring till jorden.
• Reglering av temperatur och vattenﬂöden.
• Pollinering av grödor och frukter.
• Kontroll av skadegörare i jordbruket.
• Nedbrytning av gifter.
Vi människor glömmer ibland att vi som alla
andra varelser är helt beroende av de ekosystem
vi lever i, hämtar vår mat och våra saker från
och lämnar vårt avfall i. Eftersom vi också ingår
i mänskliga samhällen med deras ekonomiska
och sociala strukturer, fokuserar våra diskussioner och strävanden ofta på faktorer som ekonomisk tillväxt, vinstmarginaler, sysselsättning,
kommunikation och kulturutbud. Vi utgår från
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att naturen ﬁnns där som en outtömlig källa av
”resurser” – energi och material vi kan utvinna
och producera och sedan om vi vill omvandla
till utbytbara ekonomiska värden. Vi glömmer
eller bortser från den enormt snabba och stora
omvandlingen av jordens ekosystem, som varit
och är resultatet av många av våra mänskliga
framsteg, och från den skrämmande snabba
förlusten av biologisk mångfald i alla delar av
världen. I takt med att mångfalden försvinner
hotas ekosystemens funktioner och förmåga till
anpassning i en föränderlig värld – själva basen
för livsprocesserna.
Man räknar med att utrotningen av arter idag
är minst hundra och kanske över tusen gånger så
snabb som den ”naturliga” artförlust vi skulle haft
utan människans inverkan. Idag hotas 23 procent
av alla däggdjursarter av utrotning3. För fåglar
är andelen utrotningshotade arter 12 procent
och för barrträd 25 procent (många andra organismgrupper är inte lika väl kända). Orsakerna
till att livsformer försvinner är många, bland annat omvandling av ekosystem, spridning av exotiska växt- och djurarter, jakt, illegal insamling
och handel, miljögifter och klimatförändring.
Variationen inom arterna minskar på liknande
sätt och av liknande skäl. Särskilt dramatiskt har
mångfalden minskat inom jordbruket, där både
växt- och djurmaterial radikalt standardiserats
och likriktats under 1900-talet. I extrema fall
(majs, höns) är det idag en handfull sorter eller
raser, ägda av kommersiella företag, som helt dominerar produktionen.
Nyligen genomfördes Millennium Ecosystem
Assessment (MA), en global studie av världens
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ekosystem och biologiska mångfald, där mer än
1 360 forskare från 95 länder deltog.4 MAs mål
var att skapa en vetenskaplig grund för de beslut
och ageranden som krävs för att åstadkomma
ett hållbart nyttjande av världens ekosystem.
Huvudresultaten från MA publicerades under
2005, och tyvärr tvingades man konstatera att
världens regeringar hittills inte på något sätt
lyckats vända de negativa trenderna. Detta trots
att nästan alla världens stater5 undertecknat FNkonventionen om biologisk mångfald från 1992
och därmed lovat att bevara och hållbart nyttja
sin biologiska mångfald samt fördela vinsterna
från användningen av genetiska resurser på ett
rättvist sätt. Tio år efter mångfaldskonventionen
fastslog världens regeringar det så kallade 2010målet: att signiﬁkant minska förlusten av biologisk mångfald i världen till år 2010. Senare har
EU-länderna beslutat att frivilligt skärpa målet
till att hejda förlusten av biologisk mångfald till år
20106. Men trots alla goda utfästelser fortsätter
den biologiska mångfalden att försvinna i oförminskad eller ökande takt.
En av huvudorsakerna är den snabba expansionen av jordbruksmark* och omvandlingen
från ett kretsloppsjordbruk till ett industriellt
jordbruk baserat på fossilenergi. En stor del av
de jordar som brukas är idag allvarligt skadade
av jorderosion, försaltning, försumpning, markpackning och näringsförluster. Globalt beräknas
10-20 procent av all jordbruksmark ha nedsatt
produktion av sådana orsaker, och i u-länder är
andelen 25 procent7. I USA, där jorderosionen
minskat under de senaste årtiondena, räknar man

ändå med att cirka 6 ton jord per hektar försvinner för varje ton spannmål som produceras. Av
världens betesmark beräknas så mycket som 70
procent vara mer eller mindre skadad.
Rättvis fördelning av vinster?

I och med att den biologiska mångfalden blivit
allt värdefullare har också konﬂikterna kring
den tilltagit. Mångfaldskonvention ger varje land
suverän kontroll över de genetiska resurser som
ﬁnns i landet. Tanken med denna konstruktion
var att skapa en marknad där de genresursrika
länderna i syd skulle sälja sina gener till bioteknikföretag och forskningsinstitut i nord, i utbyte
mot ekonomisk ersättning och tillgång till ny
teknik. Många trodde att de oupptäckta värdena i
form av värdefulla egenskaper hos växter och djur
i syd skulle generera stora inkomster som i sin tur
skulle bidra både till utveckling och till bevarande av värdefulla naturområden i syd. Tretton år
efter konventionens tillkomst måste vi konstatera
att dessa förhoppningar inte har infriats. Mycket
få avtal från så kallade bioprospekteringsföretag
har kommit till stånd, och de avtal som skrivits
har inte gett några nämnvärda inkomster till lokal utveckling eller naturskydd.
Vad som har hänt är att bioteknikföretag i
nord i allt större utsträckning patenterar levande
material, allt ifrån enskilda gensekvenser till hela
växter. För att skydda sig mot detta skärper många
u-landsregeringar sina lagar så att all hantering av
genetisk mångfald kräver tillstånd. De som hamnar i kläm är i många fall de lokalbefolkningar
– småbönder, ﬁskare, urbefolkningar – som tra-

* Mer mark omvandlades till åker och betesmark under de 30 åren efter 1950 än under de 150 åren mellan 1700 och 1850. Fortfarande
omvandlas framförallt stora områden tropisk skog varje år till jordbruksmark (ungefär 15 miljoner hektar tropisk skog försvinner varje
år, och en stor del blir betesmark eller åker).
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ditionellt har varit de som bevarat och utvecklat
den biologiska mångfalden. Dragkampen mellan
regeringarna och storföretagen leder till att de
förlorar traditionella rättigheter och därmed hindras både i sin försörjning och sin bevaranderoll.
Inom ramen för mångfaldskonventionen pågår
idag förhandlingar om ett regelverk för att reglera
tillträde till genetiska resurser och fördelning av
vinster från deras användning. Samtidigt pågår
förhandlingar inom Världshandelsorganisationen (WTO) om immaterialrätt på livsformer och
inom World Intellectual Property Organisation
(WIPO) om genetiska resurser, traditionell kunskap och folklore. Dessutom ska världens regeringar komma överens om hur man ska utforma
genomförandet av FAOs internationella avtal
om växtgenetiska resurser för mat och jordbruk
(ITPGRFA). I alla dessa forum har diskussionen
i stor utsträckning kommit att likna en ren affärsförhandling: vad ska storföretagen betala till
u-landsregeringarna för rätten att patentera genmaterial. De många representanter för urfolk och
lokalbefolkningar som deltar i dessa möten har
hittills förgäves efterlyst ett perspektiv som istället erbjuder dem skydd från immaterialrätt på lokal
kunskap och lokala genresurser, så att kunskap och
genmaterial kan fortsätta användas och utvecklas
på lokal nivå så som skett under historiens gång.

Jordbruk med biologisk mångfald
- och utan
I begynnelsen var människan en opportunistisk
allätare på savannen. Högst medelmåttig som
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jägare – varken särskilt snabb eller särskilt stark
– så huvudfödan ﬁck bli sådant som inte sprang
sin väg och inte gjorde motstånd. Frön, rötter,
insekter, smådjur – och emellanåt resterna av ett
skrovmål som någon duktigare jägare lämnat
efter sig.
Vad vi däremot hade var ett stort mått av nyﬁkenhet och uppﬁnningsrikedom. Allteftersom
människan spred sig till nya biotoper visade hon
en häpnadsväckande förmåga att utveckla och
anpassa sina försörjningsmönster. Spännvidden
är enorm mellan Kung-folket i södra Afrika, som
lever till mer än hälften på mongongonötter, och
inuiternas traditionella kost som helt domineras
av animalisk föda som ren, säl, val, ﬁsk och fågel.
Förmågan att kreativt utnyttja den lokala biologiska mångfalden i vitt skilda miljöer blev själva
nyckeln till människans expansion över jordklotet.
Mycket snart började vi också aktivt förändra
vår biologiska omgivning. Skördandet och jagandet kompletterades med en medveten skötsel av
naturliga biotoper för att gynna begärliga växter
eller djur. Verktyg utvecklades för att röja fram den
önskvärda blandningen av växter i skogen, marken
brändes för att stimulera gräsväxt och locka betande djur. Steget till jordbruk och boskapsskötsel
var sedan varken långt eller särskilt dramatiskt.
Den ”neolitiska revolutionen” var troligen betydligt mindre revolutionerande än vad namnet förespeglar. Det var inte så att samlarna och jägarna
tvärt upphörde att samla och jaga för att istället bli
odlare och boskapsskötare. Den skarpa gränslinjen
mellan den vilda och den domesticerade mångfal-
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den är ett mycket sent påfund som egentligen inte
blivit verklighet förrän i de mest extrema formerna
av industrisamhällets jordbruk under 1900-talet.
Det normala har tvärtom varit blandningen,
mosaiken av vilt och domesticerat, och det ﬁnns
mycket mer kvar av den än vi oftast inser. Tänk
på en vanlig svensk naturbetesmark. Den betas
av tamdjur, stängslas och röjs av människor, men
växtligheten är nästan uteslutande platsens naturliga ﬂora som visserligen selekterats av brukningsformen, men inte utsatts för någon växtför-

ädling, inte sås, inte gödslas, inte ”växtskyddas”
med några bekämpningsmedel. Eller fundera på
biodlingen, idag oftast baserad på förädlade raser men i övrigt helt beroende av binas naturliga
födosöksbeteende och val av dragväxter. Vilken
är för övrigt biodlingens viktigaste produkt honungen eller pollineringen?
Särskilt i u-länderna och i synnerhet för de
fattigaste är den vilda biologiska mångfalden
också fortfarande en avgörande komponent i livsmedelsförsörjningen.8 Risfältens gröna bladogräs

Den latinamerikanska sötvattenssnäckan Pomacea canaliculata importerades till ﬂera länder i Sydostasien på 1980-talet, i avsikt
att ersätta inhemska odlade arter. Odlingen misslyckades helt, men snäckan förvildades snabbt i hela regionen och är idag ett
av de största växtskyddsproblemen i risodlingen. På bilderna syns snäckans karakteristiska rosa äggsamlingar på risplantorna
och de vuxna snäckorna som ligger i vattnet kring risets stjälkar. Kemisk bekämpning slår även ut ﬁsk och andra önskvärda vattenlevande organismer, och medlen är ofta giftiga även för människor och vattenbuﬄar. Tapi, Kabankalan, Negros Occidental,
Filippinerna 1998. Foto Peter Einarsson.
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är över hela Asien en traditionell källa till vitaminer och spårämnen, och på en del håll är det
kutym att fattiga och jordlösa får ogräsrensa riset
och behålla ogräset. Fisk, skaldjur, sniglar, insekter med mera är viktiga proteinkällor i många
regioner. Skogen ger förutom bränsle även bär,
frukt, nötter, rötter, grönsaker och kryddor*. På
många håll i tropikerna ﬁnns också kunskapen
kvar om vad som på engelska kallas famine foods,
de vilda reservlivsmedel som i krissituationer kan

överbrygga perioden fram till nästa skörd eller
vapenvila. Det är heller inte mer än ett par generationer sedan lingonen var den helt dominerande
c-vitaminkällan i Sverige på vintern, och bara lite
längre sedan vi periodvis blandade bark i brödet.
Det mest karakteristiska för människans historiska förhållande till den biologiska mångfalden är därför inte domesticeringen som sådan
utan det starka inslaget av samevolution. Oavsett
blandningsförhållandet mellan vild och domesticerad mångfald så har kulturekosystemen formats av samspelet mellan människans vilja och
de naturliga förutsättningarna. Det har varit ett
ömsesidigt beroendeförhållande där naturgivna
faktorer som jordmåner, klimat, ﬂora och fauna
har utnyttjats och förändrats av människans verksamhet – men också förändrat oss och skapat vår
enorma mångfald av lokala kulturer. Beroendet
har också varit ömsesidigt – människans brukande har skapat nya miljöer och på många håll
berikat den biologiska mångfalden.
Människans beroende av den biologiska
mångfalden var länge mycket direkt. Att vårda
de lokala ekosystemen var en absolut nödvändighet, en överlevnadsfråga. Utan fungerande växt-

Under 1990-talet experimenterade bönder på många platser
med biologiska kontrollmetoder. Rodolfo Oray på bilden är en
av dem som utvecklade metoden att utfodra snäckorna med
blad från den sötpotatisliknande rotfrukten taro (Colocasia
esculenta). De föredrar taro framför de mindre smakliga risbladen. Tarobladen kan utnyttjas för att fånga in snäckorna, men
Rodolfo tycker inte det är något stort problem om de är kvar,
så länge de inte äter på riset. Förutom föda åt snäckorna ger
tarobladen även en gödslingseﬀekt. Tapi, Kabankalan, Negros
Occidental, Filippinerna 1998. Foto Peter Einarsson.
* I en studie nyligen av ekonomin i ett landsbygdsområde i Zimbabwe bidrog den vilda mångfalden med 35 procent av hushållens
totala inkomster. (se World Resources 2005 - The Wealth of the Poor: Managing ecosystems to ﬁght poverty)
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näringskretslopp och andra ekosystemprocesser
ingen växtlighet och därmed ingen mat. Det
betyder inte att alla historiska kulturer bedrivit
en klok naturförvaltning, långt därifrån. Men
oklokhet straﬀade sig snabbt och obönhörligt.
Kalhuggningen av Medelhavsbäckenets skogar
under romarriket är ett klassiskt exempel som
ledde till permanent klimatförändring och drastiskt reducerad biologisk produktionskapacitet.9
Men med fossilenergins intåg i jordbruket ﬁck
vi en möjlighet att frigöra oss från biologins begränsningar och välja smitvägar förbi beroendet
av den biologiska mångfalden. Mekanisering och
interkontinentala transporter påbörjade processen redan under 1800-talet, men det var konstgödselns genombrott framåt mitten av 1900-talet
som på allvar förändrade jordbrukets karaktär.
När debet och kredit inte längre behövde gå ihop
i växtnäringsbalansen kunde även jordbruket organiseras efter industrins huvudprincip – specialisering.
De bästa slättbygdsjordarna kunde nu användas till spannmål och andra ettåriga grödor varje år, istället som förut högst vartannat.
Djurhållningen koncentrerades istället till områden med sämre åkerjord. Inga begränsningar
fanns längre för hur många djur som kunde försörjas, vare sig på den enskilda gården eller totalt,
eftersom foder alltid kunde köpas in från andra
landsdelar eller världsdelar. Det möjliggjorde en
enorm expansion av animalieproduktionen, särskilt gris och fjäderfä, djurslag som tidigare varit
en lyx eftersom de konkurrerat direkt med människan om en begränsad mängd spannmål, men
nu snabbt blev de billigaste eftersom de passade
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så väl in i det industriella produktionssystemet.
Hela den enorma strukturomvandling som svept
genom de rika ländernas jordbruk sedan andra
världskriget, och nu är i full gång i u-världen,
bygger i grunden på fossilenergin, som möjliggjort konstgödseln, mekaniseringen och de billiga transporterna.
Det allvarligaste med den här utvecklingen
är att den tillåtit oss att vara okloka ostraﬀat,
på ett sätt som inga tidigare generationer av
människor kunnat. Vi har på några få decennier brutit ner en stor del av de lokala ekologiska
anpassningar som byggts upp under tusentals år
av samevolution mellan människan och resten
av naturen. Värst av allt är den oklokhet som
drabbar själva marken, den svåraste resursen av
alla att ersätta.
Nordamerikas extremt näringsrika åkerjordar
byggdes upp under de gräsmarker där enorma
buﬀelhjordar betade och försörjde indiankulturerna ända till slutet av 1800-talet. Dessa jordar
brukas nu med metoder som i många fall reducerat matjordslagret –det biologiskt högaktiva ytskikt där alla nedbrytarorganismer lever och sköter växtnäringscirkulationen – med hälften. Det
går ännu att få acceptabla skördar, men hur blir
det om 50 år när matjorden är slut helt och hållet
och det inte längre ﬁnns någon billig konstgödsel
att ta till?
Nyodlingen på regnskogsmark i Brasilien är
ett ännu snabbare sätt att göra användbar mark
obrukbar. Överdriven bevattning som leder till
försaltning eller försumpning är den största enskilda orsaken till att åkermark tas ur bruk, vanlig
överallt i tropikerna. Relativt sett är våra svenska
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problem små, men enbart skördenedsättningen
på grund av markpackning från tunga maskiner
har uppskattats till 10-15 procent.10
Få förnekar längre de negativa eﬀekterna av
jordbrukets industrialisering, men många hävdar
ändå att den var nödvändig för att klara försörjningen av en växande världsbefolkning. Vi nöjer
oss med att konstatera att det alltid funnits alternativa vägar. Hur framkomliga de skulle ha
varit får vi aldrig veta, eftersom de valdes bort.
Huvudsyftet bakom industrialiseringen har inte
heller varit att öka jordbrukets produktion, utan
att ersätta arbetskraft med energi och därmed
göra maten billigare – precis som industriprodukter ersatt dyrare hantverksprodukter inom så
många andra områden.
För ett lysande exempel på hur stor utvecklingspotentialen kan vara i en produktion baserad på biologisk mångfald behöver vi dock bara
gå till den svenska jordbrukshistorien. Sveriges
befolkningsexplosion på 1800-talet var fullt
jämförbar med många u-länders på 1900-talet.
Från 1800 till 1950 tredubblades folkmängden
trots kraftig utvandring. Det påstås ofta att det
var konstgödseln som räddade oss från en verklig svältkatastrof. Det är helt gripet ur luften.
Konstgödselanvändningen kom inte igång på allvar förrän efter andra världskriget. Vid det laget
var försörjningskrisen sedan länge avvärjd.
Det som gjorde det möjligt för den svenska
livsmedelsproduktionen att i stort sett hålla jämna steg med folkökningen var istället en teknisk
innovation som helt byggde på en smartare användning av de beﬁntliga biologiska resurserna.
I mer än tusen år hade slåtterängarna varit
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motorn i jordbruket. De utgjorde tre fjärdedelar
av jordbruksmarken och levererade allt vinterfodret till djuren, hö och torkat löv. De försörjde
också åkermarken med växtnäring, eftersom
det var där vintergödseln från djuren placerades.
Ängsbruket var ett soﬁstikerat men bräckligt
system. Skötseln av den i grunden vilda ängsbiotopen hade utvecklats till en precisionsnivå som
närmast kan jämföras med en mycket välskött
trädgård. Men grundproblemet var att näringsﬂödet bara gick åt ett håll. Nettouttaget av växtnäring kunde aldrig överskrida vad ängsväxtligheten av egen kraft kunde ersätta.
När folkökningen började tillta kring 1800
överskreds den gränsen. Både slåtterängarnas
och åkerjordens avkastning rasade. Försök att
kompensera med hårdare slåtter på ängarna
förvärrade bara saken. Krisen tvingade fram ett
totalt systemskifte, baserat på en färsk teknikimport: odling av baljväxter som klöver, vicker,
lusern och lupiner. De hade odlats i Asien i ﬂera
tusen år, men infördes först under 1700-talet i
Europa. Asiaterna visste att en baljväxtgröda
gav goda skördar även på magra jordar, och att
den hade en gödande eﬀekt på efterföljande grödor. Idag vet vi att det beror på de symbiotiska
kväveﬁxerande bakterier som lever på baljväxternas rötter.
När man nu började odla gräs- och baljväxtblandningar på åkermark till vinterfoder istället
för att skörda höet på slåtterängen blev avkastningen per hektar ledigt fyra gånger så hög – samtidigt som spannmålsavkastningen också ökade
genom växelbruket med baljväxterna. Följden
blev att de ﬂesta ängarna efterhand plöjdes upp
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och blev åkermark. Vid slutet av 1800-talet var
förhållandet mellan äng och åker det omvända
– tre fjärdedelar av jordbruksmarken var åker.
Därmed hade det svenska jordbruket inte
bara klarat den akuta försörjningskrisen med
i stort sett oförändrad areal och arbetskraftsbehov. Det hade också skapat ett produktionssystem som trots ﬂerdubbelt högre intensitet
även på lång sikt kunde ersätta den näring som
fördes bort från åkern. Däremot kunde det inte
matcha konstgödseljordbruket, som erbjöd obegränsad växtnäringstillförsel helt utan krav på
växtföljd.11
En konsekvens av övergången till industriella produktionsformer inom jordbruket var att
många funktioner som tidigare funnits på varje
gård och kontrollerats av bönderna själva ﬂyttades till specialiserade företag. En av dessa funktioner var växtförädlingen. Ännu för hundra år
sedan var det regel även i Europa att varje lantbrukare tog tillvara sitt eget utsäde från år till
år. Det skedde utbyte mellan grannar och mellan
byar, men det fanns inga specialiserade växtförädlingsföretag. Men under de första decennierna
på 1900-talet förändrades bilden snabbt. Efter
återupptäckten av Mendels ärftlighetslära exploderade den vetenskapliga växtförädlingen och
redan under mellankrigstiden var kommersiellt
utsäde dominerande i Europa.
Skälet var lättbegripligt. Växtförädlingsföretagen kunde erbjuda sorter som ibland avkastade
dubbelt eller mer mot de gamla lokala lantsorterna och ofta därtill var mer motståndskraftiga
mot olika växtsjukdomar. Bönderna behövde inte
övertalas att köpa den nya produkten, den talade
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för sig själv.
Men medaljen hade en baksida, eller egentligen ﬂera stycken, som nästan ingen uppmärksammade förrän långt senare. Det var inte bara
det att mycket av de gamla sorterna försvann i
ett slag. Få bönder såg något värde i att spara sitt
gamla utsäde, så det mesta åts upp och var därmed borta för alltid. Hur mycket genetisk variation som gick förlorad får vi aldrig veta.
Men omläggningen innebar också att samevolutionen abrupt upphörde – den fortgående
lokala anpassningen av sortmaterialet till jordmån, klimat, brukningsmetoder, smakpreferenser, användningsområden med mera, som pågått
oavbrutet sedan stenåldern. Istället ﬁck vi ett
litet och ständigt krympande urval standardsorter, varav många odlas på miljontals hektar.
Konsekvenserna av detta kan vi bara spekulera
om, eftersom vi saknar jämförelsemöjlighet.
Slutligen var också det första väldiga hoppet i
avkastning en engångsföreteelse – och dessutom
en paradox. Att det var möjligt att nå sådana
spektakulära resultat berodde helt på det väldiga
material av bondeförädlade lantsorter som fanns
att utgå ifrån. Genom att kombinera ett fåtal av
de allra bästa kunde man göra det stora språnget.
Men sedan dess utvecklas inte längre någon genetisk mångfald hos de enskilda lantbrukarna
– de kommersiella växtförädlingsprodukterna
har eliminerat det som var förutsättningen för
deras tillkomst.
När samma utveckling upprepades några decennier senare i många u-länder – det som kallades den gröna revolutionen – var medvetenheten om konsekvenserna något större och relativt
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mycket av det gamla växtmaterialet samlades in
och lades i så kallade genbanker (med förvaring
i frysboxar). Genomslaget var också betydligt
mindre totalt, och i många regioner ﬁnns därför
lokalsorter av många grödor kvar i odling – idag
ofta med jämförbara produktionsnivåer.

Vägen tillbaka och framåt
- några tumregler
Hur hittar vi då den nödvändiga vägen tillbaka
till ett jordbruk som klarar sig enbart på solenergi
och biologisk mångfald? Vilken sorts förändringar är det som krävs? Vad kan vi hämta från den
förindustriella traditionen och vad måste göras på
nya sätt därför att världen förändrats?
Vi tänker inte försöka besvara de här frågorna
med några detaljerade tekniska spekulationer. Vi
tror nämligen att den kommande omställningen
i första hand är en mental utmaning. Klarar vi
att tillräckligt grundligt ompröva alla de tankemönster vi idag betraktar som universella, men
som i själva verket är giltiga bara inom fossilenergiparentesens snäva referensramar?
Här är några förslag till nya tumregler:
Kunskap på bredden. Det industrialiserade
jordbruket må vara högteknologiskt, men det har
utarmat kunskapen om den biologiska mångfalden
hos alla utom ett fåtal experter. Etnobiologerna
kan berätta om den oerhört soﬁstikerade biologiska vardagskunskap som funnits och ﬁnns i
förindustriella jordbrukskulturer.12 Den traditionen behöver vi återuppliva. Den nyﬁkenhet och
uppﬁnningsrikedom som skapade jordbruksekosystemens enorma variationsrikedom är vad vi
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behöver hitta tillbaka till. Den innovationsnivå
vi kommer att behöva kräver att kunskapsproduktionen befrias från sin professionalisering och
åter blir en angelägenhet för alla. Med modern
naturvetenskap i verktygslådan har vi förutsättningar som våra förfäder inte ens kunde drömma
om, men utan kunskap också på bredden förmår
vi inte utnyttja den.
Lokal anpassning. Standardisering och massproduktion har gett oss bra och billig elektronik,
men det betyder inte att de fungerar lika bra i
jordbruket. Det är variation och lokal anpassning
som gör agroekosystem uthålliga och produktiva,
inte enhetlighet och storskalighet. Att de stora
växtförädlingsföretagen lyckas sälja exakt samma
produkt för odling på många miljoner hektar är
inget de borde skryta med, utan ett svaghetsbevis för hela industrin. Ur biologisk synpunkt
borde det inte ﬁnnas två fält någonstans med
exakt lika genetisk sammansättning på grödan.
Dagens växtförädling har helt misslyckats med
att bevara den mångfalden och därmed inbjudit
till det kalas för olika skadegörare som monokulturerna är.
Fixeringen vid en handfull grödor är lika missriktad.13 Massproduktionen av majs, vete och ris
ﬁck helt dominera den gröna revolutionen. Andra
grödor trängdes ofta undan från åkerarealen så
totalt att den ökade produktionen av kolhydrater
istället ledde till brist på protein eller vitaminer –
till exempel i Sydostasiens risodlingssystem som
tidigare inkluderade en mängd bladgrönsaker,
fruktträd, taro och andra rötter och inte minst
ﬁsk, grodor och andra proteinkällor. På samma
sätt har ﬁxeringen vid åkerarealens produktion
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lett till blindhet för andra försörjningskällor. Den
vilda biologiska mångfaldens betydelse har redan
nämnts. Livsmedelsproduktionen inne i städerna
är en annan underskattad tillgång, som lokalt
kan bidra med stora delar av näringsintaget.14
Lokalt självbestämmande. En förutsättning
för att frigöra den lokala uppﬁnningsrikedomen
är att det ﬁnns ett reellt självbestämmande för
dem som utför den praktiska produktionen. Om
mark, vatten eller andra nödvändiga produktionsresurser kontrolleras av utomstående hjälper
det inte hur kunniga och innovativa brukarna är.
Utan politisk demokrati och ekonomisk frihet
kan inte heller den biologiska mångfaldens utvecklingspotential utnyttjas optimalt. Det här är
skälet till att många av världens småbondeorganisationer idag inte vill tala om livsmedelsförsörjning utan att samtidigt nämna självbestämmandet. Food sovereignty eller soberanía alimentaria
– självbestämmande över livsmedelsförsörjningen
– har blivit det samlande begreppet.15
Respektera naturen. Att de akuta hoten mot
den biologiska mångfalden måste avvärjas är en
självklarhet som behöver upprepas. Allvarligt
störda ekosystem är oerhört svåra att återställa.
Förlorade genetiska resurser är borta för alltid.
Det uppträder ibland optimister som talar om
redundans i ekosystemen och menar att vi lugnt
kan eliminera rader av arter utan risk. Sanningen
är att ingen kan veta. Vår förståelse av ekosystemens funktion är begränsad, ibland rudimentär.
Optimisterna kan ha rätt, men om de har fel har
de oåterkalleligt fel. Här om någonstans gäller
försiktighetsprincipen. Det ﬁnns ett antal studier
idag som indikerar att en minskad mångfald le-

der till accelererande förlust av ekosystemtjänster
– alltså motsatsen till redundans* i ekosystemen16.
Vi måste utgå ifrån att allt behövs, även om vi
inte inser hur eller varför. Därtill – kanske ännu
svårare att acceptera – måste vi lära oss respektera
naturens begränsningar, även när vi har de tekniska möjligheterna att överskrida dem. Bara för
att man har en bra såg blir det inte en bra idé att
såga av grenen man sitter på.
Långsiktighet. Industrisamhällets tidsuppfattning har varit katastrofal för jordbruket. I
biologiska sammanhang är 100 år en kort tid.
Hos de få välfungerande urfolkssamhällen som
ännu ﬁnns kvar kan vi iaktta en tidsuppfattning som är anpassad till detta. Ekonomiskt
viktiga naturföreteelser – skogen, ﬂoden, ett
viktigt jaktbyte – behandlas med religiös vördnad. Förfädernas erfarna andar lever kvar i byn
och rådfrågas gärna vid besvärliga beslut. Även
i moderniserade samhällen har bönderna länge
behållit ett ﬂergenerationsperspektiv där jord
och skog sköts inte bara för omedelbar avkastning utan för att även barn och barnbarn ska
kunna ha en försörjning. Den traditionen kan
kanske ännu räddas. Dagens extrema ideal,
aktiebolagets kvartalsperspektiv, präglar redan
jordbruket i Nordamerika och i andra sent koloniserade regioner. Det leder till en rent extraktiv
ekonomi som behandlar allt – även permanenta
produktionsresurser som matjord och grundvatten – som förbrukningsbara råvaror.
Global solidaritet. En vanlig tolkning av global solidaritet idag är att vi svenskar ska låta uländerna producera allt mer av vår mat. Det är en
bekväm och egennyttig tolkning som ger samma

* Närvaro av ﬂer komponenter utöver dem som krävs för ett systems normala funktion. Inom informationsteorin ”den andel av ett
meddelande som kan tas bort utan att informationen går förlorad” (Nationalencyklopedien, 1994)
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eﬀekt som annan utlokaliserad produktion: billigare varor för oss. En mer seriös tillämpning
av global solidaritet innebär ofrånkomligen att
de globala produktionsmönstren måste ändras.
Inom jordbruket gäller det i synnerhet köttproduktionen. Varken mark eller vatten räcker
till för att producera kött till ytterligare ﬂera
miljarder människor i de mängder och med de
metoder vi idag unnar oss, särskilt inte när åkermarken också måste börja producera en hel del
energi, åtminstone till jordbrukets eget behov.
Det betyder inte att alla måste bli vegetarianer,
men att det kanske är genomsnittsindierns diet
som ska vara riktmärket, snarare än genomsnittseuropéns: mindre animalier, mer grönsaker, en
stor del av proteinet från linser, ärtor och bönor.
Det betyder också att köttproduktionen måste
utformas efter ekologiska principer: vilka djur
passar var och hur utnyttjar man bäst olika näringsnischer?
Men framförallt betyder det att alla produktionsresurser behöver användas, även
Sveriges, även om det skulle kosta oss några
kronor mer än att köpa från utlandet.* Vi har
till exempel lysande och till stor del outnyttjade ekologiska förutsättningar att producera
kött från gräs.

Föregångare
Det råder tack och lov ingen brist på goda exempel. Även om många av dem ännu är i mindre
skala och inte alltid fullt accepterade av de etablerade institutionerna, ﬁnns redan en mångfald
av föregångare på vägen tillbaka från det fossil-

energidrivna jordbruket till det kunskaps- och
biologisk mångfaldsdrivna. Det är ett genuint
uppmuntrande faktum att så många trotsar minsta motståndets lag och gör sig mödan att försöka
utveckla framåtsyftande och uthålliga metoder,
fastän enklare och billigare smitvägar nästan alltid ﬁnns tillgängliga.
Det ekologiska lantbruket förtjänar ett kollektivt omnämnande här, kanske särskilt för att
det ofta underskattas eller missförstås. Ekologiskt
lantbruk bygger inte på ett godtyckligt nej till
kemiska insatsmedel, utan på en princip som är
starkt besläktad med dem vi skisserat här ovanför. Omläggning till ekologisk drift innebär ett
medvetet val att basera sin produktion på de resurser som ﬁnns tillgängliga på platsen där produktionen bedrivs, och att minimera sitt beroende av inköpta insatsmedel. Det ger självklart
starka incitament att optimera utnyttjandet av
den biologiska mångfalden, i synnerhet då ekosystemprocesserna. Det kräver också betydligt
större kunskaper och personligt engagemang,
eftersom den lokala anpassningen innebär att det
nästan aldrig går att överta färdiga koncept från
andra håll utan egen modiﬁering. (Ett faktum
som för övrigt ofta framhålls som en starkt positiv förändring av bönder som bytt inriktning
– att arbetet blir mer krävande betyder samtidigt
att det blir mer intressant.17)
Ekologisk produktion växer idag mycket
snabbt även i de ﬂesta u-länder, men det ﬁnns
intressanta skillnader. Medan utvecklingen i iländerna drivs av en certiﬁerad merprismarknad
och ofta även statligt stöd, ﬁnner många u-landsbönder ekoproduktionen lönsam utan särskilda

* Det förutsätter att handeln inte gör orimliga påslag i pris för att utnyttja konsumenternas vilja att handla lokalt.
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incitament. De inbesparade kostnaderna för
insatsmedlen – som relativt sett alltid är högre
i u-länderna – räcker ensamma som drivkraft.
Kopplingen till återupplivade traditionella jordbruksmetoder och en egen utsädesförsörjning
baserad på traditionellt sortmaterial är också ofta
mycket starkare – kanske mest för att de industriella metoderna har en kortare historia och inte
hunnit begrava traditionen lika djupt.
Den etablerade lantbruksforskningen på universitet och i privata företag har varit betydligt
långsammare än bönderna själva att söka sig bort
från det industriella paradigmet. Inte konstigt,
eftersom lantbruksuniversiteten till stor del växte
fram som en del av den allmänna entusiasmen

för det fossildrivna jordbrukets nya löften. Men
mycket har hänt på de senaste åren, och det är
inte längre svårt att hitta goda exempel även från
forskningsvärlden.
Det fåtal exempel vi har utrymme för här är
valda för att ge ett varierat smakprov på utvecklingsinsatser vi ﬁnner lovande. Den som vill fortsätta botanisera själv kan till exempel studera arkivet hos ILEIA som innehåller en imponerande
mängd data framförallt från u-länderna.18
En folkrörelse av vallfröblandare. På mindre än ett decennium har en betydande andel
av de svenska djurbönderna återtagit kontrollen
över sina vallfröblandningar från utsädesindu-

Många växtsorter har utvecklats för speciella ändamål.
Här puﬀas ris av en traditionell rissort som bevarats i en
fröbank (se bilden ovan) som drivs av Nayakrishi Andolon
(Nya jordbruksrörelsen) i Bangladesh. BushnupurNalshodha, Tangail 2004. Foto Peter Einarsson.
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strin. Vallen – ﬂeråriga blandningar av i första
hand gräs och baljväxter – har varit ryggraden
i nöt- och fårböndernas foderproduktion sedan
baljväxtrevolutionen på 1800-talet. Men sedan
konstgödselns genombrott på 1950-talet och
övergången till mer spannmålsbaserad utfodring
har både växtförädlingen och metodutvecklingen
inom vallodlingen släpat efter. Utsädesföretagen
har erbjudit ett fåtal färdiga standardblandningar. Deras bristande anpassning har kompenserats
med högre kvävegivor.
En fårbonde från södra Småland, Gunnar
Danielsson, har ändrat på mycket av detta.
Genom självstudier och försöksodlingar utvecklade han först vallfröblandningar för sina egna
behov. Med tiden ledde det till en omfattande föreläsningsverksamhet och ett samarbete med en
mindre fröﬁrma som idag saluför ett brett sortiment av vallfrö för hemmablandning och understödjer en mindre folkrörelse av vallfröblandare.
Vilket i sin tur tvingat de marknadsledande företagen att delvis följa efter och erbjuda ett bredare
och bättre sortiment.19
Poängen med hemmablandning är förstås att
man kan skräddarsy vallväxtligheten efter egna
behov. Men inte bara efter sin egen jordmån och
det lokala klimatet. Man kan också välja växter som antingen ger höga proteinvärden eller
mera energi, beroende på vilka djur som ska äta
och om de ska växa fort, mjölka mycket eller
bara hållas på sparlåga för senare slutgödning.
Oförutsägbara väderförhållanden kan mötas
genom blandningar som innehåller både torktåliga växter och sådana som gillar blöta, så att
något växer oavsett hur vädret blir. Om man vill
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kunna använda vallen omväxlande till bete och
slåtter kan man använda ﬂera sorter av varje ingående art, med olika lång utvecklingstid och
olika tålighet för avslagning respektive avbetning och trampning.
Men vallsammansättningen kan också vara
ett inslag i djurens förebyggande hälsovård. Örter
som kummin, cikoria och pimpinell är nu vanliga
inslag i dieten för många av landets kor och får.
Sist men inte minst är det många som experimenterar med olika sorter och arter av baljväxter
för att hitta sådana som ger bra produktion i mer
än de traditionella 3-4 åren. Att förlänga intervallet mellan vallbrotten med något år ger både
en rejäl ekonomisk besparing och positiv miljöeﬀekt genom mindre energiåtgång och reducerade kväveförluster.
Mer ris från färre plantor. Genom att bryta
mot de ﬂesta traditionella principer för risodling
rapporterar bönder från en rad länder radikalt
ökade skördar. Den nya odlingsmetoden kallas
SRI – System of Rice Intensiﬁcation – och utvecklades med början på 1980-talet av en fransk
missionär på Madagaskar, Fr Henri de Laulanié. 20
Huvudingredienserna är tidig utplantering av
mycket små plantor i mycket glesa bestånd, en
väl luftad jord med bara lite vatten i odlingsbäddarna och manuell ogräsrensning. Arbetsbehovet
blir något större, men behovet av vatten halveras
och det krävs varken handelsgödsel eller kemisk
bekämpning för att nå skördar som betalar det
extra arbetet ﬂera gånger om.
Den biologiska förklaringen ligger i att risplantorna med de extremt låga utsädesmängderna – ner till en tiondel av normalt – får optimala
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Ogräs är ett relativt begrepp.
Vattenlevande växter som näckrosarter
(Nymphaea) och särskilt vattenhyacinten (Eichhornia crassipes) orsakar stora
igenväxningsproblem i vattendrag på
många håll i världen. Men i Bangladesh
ingår båda i risodlingssystemet som
nyttoväxter. Under monsunperioden
tillåts de vildväxande näckros- och vattenhyacintbestånden ta över risfälten.
Före utplantering slås de av, komposteras och sprids som gödning. Näckrosen
är också ätlig. Både rotknölar, stjälk
och frön används i matlagningen. På
bilden syns ett fält med komposthögar
dominerade av en röd näckros, troligen
Nymphaea nouchali (bilati shapla).
Gadthala-Rupshi, Tangail, Bangladesh
2004. Foto Peter Einarsson.

förhållanden att utveckla sin potential. Både
rotsystemet och plantutvecklingen ovan jord blir
mycket kraftigare med den glesa planteringen,
och förstärks ytterligare av den luckrare jorden
och även näringstillskottet från ogräset, som får
förmultna mellan plantorna efter rensningen.
Det lilla antalet plantor kompenseras genom en
mycket stark bestockning (många stjälkar per
planta).
Sedan mitten av 1990-talet har SRI spritts
till de ﬂesta risproducerande länder och modiﬁerats efter lokala förhållanden. Metoden möttes
först med misstroende av många forskare, mycket
eftersom den lät ”för bra för att vara sann”. Nu är
en rad akademiska studier på gång för att doku-
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mentera och analysera resultaten. Förespråkarna
betonar att det inte är ökad avkastning i sig som
är den viktigaste fördelen, utan den ökade produktiviteten i förhållande både till mark, vatten
och arbetskraft.
Naturliga bakterier mot svampangrepp. En
svensk forskargrupp ledd av professor Berndt
Gerhardson vid SLU ligger bakom världens
första biologiska alternativ till kemisk utsädesbetning. Den första produkten heter Cedomon
och säljs nu av ett dotterbolag till Lantmännen
för användning i korn och havre. Uppföljaren
heter Cerall och används i vete, råg och rågvete. Cedomon och Cerall innehåller bakterien
Pseudomonas chlororaphis, en naturligt förekom-
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mande rotzonsbakterie som är helt omodiﬁerad.
Den är aktiv mot en rad av de vanligaste utsädesburna svampsjukdomarna. Verkningssättet
är i första hand indirekt. Bakterien utsöndrar
visserligen ett svamphämmande ämne, men i
så små mängder att det inte kan förklara eﬀekten. Viktigast är troligen istället den rent fysiska
konkurrensen om näring och utrymme i rotzonen, och att Cedomon-infektionen stimulerar en
resistensreaktion hos växten som bidrar till att
blockera skadesvamparna. 21
Med andra ord efterliknar preparatet den naturliga konkurrensen mellan mikroorganismerna
om det viktiga utrymmet kring växtrötterna.
Vild mångfald gör boskapsranch lönsam. När
Jim Reed tog över sin sina föräldrars ranch på
721 hektar i Texas ﬁck han rådet att sälja den så
fort som möjligt på grund av dålig lönsamhet i
en tuﬀ bransch. Jim och hans hustru bestämde
sig ändå för att driva gården vidare och sökte
på internet efter nytänkande skötselmetoder. Så
småningom fann de en sida om Holistic Resource
Management och anmälde sig till en kurs i metoden.
Idag är ranchen ett lönsamt företag där nötboskapsuppfödning kombineras med jakt på
bland annat vitsvanshjort, vildsvin, vildkalkon
och änder. Skötselplaner utarbetas i samarbete
med viltbiologer från Texas Park and Wildlife
Department med inriktning på att aktivt återskapa och förvalta gårdens olika biotoper med
rotationsbete som en av huvudingredienserna.
Med noggrann planering av driften låter man
de betande djuren sköta det mesta av underhållet
genom riktad inverkan av bete och tramp. Det
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senare, rätt använt, bryter sönder hårda markkrustor och ökar därmed inﬁltrationen och den
biologiska aktiviteten i marken samt underlättar
groning av ört- och gräsfrön. Bland annat låter
man korna beta av områden med ogräs tidigt på
säsongen, eftersom de späda ogrässkotten betas,
medan ogräsen senare på säsongen ratas av djuren. Vildsvinens bökande uppskattas särskilt eftersom det ger gratis markberedning för de gräs
och örter man successivt återför till gården.
Jim Reed beräknar (januari 2006) att 25 procent av gårdens inkomster kommer från nötboskapen, 45 procent från vitsvanshjort,15 procent
från vildsvin, 10 procent från kalkon och änder
och 5 procent från ﬁnansiella investeringar. Ett
av gårdens långsiktiga projekt är att återskapa de
naturliga lövträdsbiotoper som under 1900-talet
blivit kraftigt degraderade.
Några av de positiva förändringar man noterat under de sju år gården drivits enligt de nya
metoderna är att:
• halten organiskt material i jordarna ökat,
• jorderosionen i stort sett helt upphört,
• vatteninﬁltrationen har förbättrats,
• den naturliga gräs- och örtvegetationen har ökat, både avseende artantal, marktäckning och biomassa,
• f lera inhemska arter som varit
försvunna spontant har återkommit,
• de vilda däggdjuren och fåglarna ökar
stadigt, både räknat i antal arter och i
populationsstorlekar.
Jakten, som idag ger gårdens största inkomster, ger också möjligheter för texasbor att uppleva sin inhemska natur och få kunskaper om
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hållbar naturresurshushållning. Gården ligger
en och en halv timmes resväg från Dallas, och
genom riktad marknadsföring når man både
stadsbor och människor på landsbygden, framförallt ungdomar, som kan ta med sig unika naturupplevelser i arbetet för en hållbar utveckling
i samhället. 22
Lokalt anpassad växtförädling i samverkan
mellan bönder och forskare. MASIPAG är en
ﬁlippinsk organisation som etablerat ett stort
nätverk av lokala bondeorganisationer och försöksgårdar, där bönder i samverkan med forskare
bedriver växtförädling och försöksodlingar.23
Organisationen tillkom efter en nationell konferens 1985 där bönder, akademiker, miljöaktivister, politiker och tjänstemän diskuterade landets
risproduktion och dess problem och möjligheter.
Bönderna upplevde växande problem med den
snabbt minskande mångfalden och ett ökat beroende av ett fåtal kommersiella, högavkastande
sorter som krävde stora årliga investeringar i
handelsgödsel och bekämpningsmedel, och som
dessutom visade minskad avkastning efter 34 säsonger. Många bönder blev skuldsatta, och
man klagade över utarmade jordar, hälsoproblem
från bekämpningsmedlen och förlust av den vilda
mångfalden, till exempel vilda bladgrönsaker,
smådjur, ﬁsk med mera som funnits i de tidigare
mångbrukssystemen.
MASIPAG – en ﬁlippinsk akronym som på
engelska uttyds Farmer-Scientist Partnership for
Development – har nu 456 lokala bondeorganisationer och 42 NGOs (enskilda organisationer)
som medlemmar, samt 286 bondedrivna försöksgårdar (2004). Lokalt anpassad växtförädling är
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basen, men gårdarna ger också utbildning i ekologisk odling och omvärldsanalys. Tack vare försöksgårdarna kan även bönder med mycket små
tillgångar lära sig genomföra selektion och innovativt förädlingsarbete. Utan MASIPAG skulle
det vara praktiskt taget omöjligt för många bönder att experimentera, eftersom ett försök som
leder till minskad skörd kan betyda stora problem
för familjen eller i värsta fall hunger. Men organisationen poängterar mycket starkt att forskarnas
roll är utbildning och rådgivning. Alla urvalsbeslut ska fattas av bönderna själva utifrån kriterier
de själva ställer upp.
Dessutom får man genom de lokala bondeorganisationerna och MASIPAGs nationella nätverk tillgång till de sorter och den gemensamma
kunskap som successivt byggts upp under 20
års arbete. MASIPAGs genbank bestod 2004
bland annat av 859 insamlade traditionella rissorter, 826 rissorter förädlade genom den egna
verksamheten, och 50 traditionella majssorter.
Eftersom det traditionella materialet är utprovat
och karaktäriserat i in situ-odling (i sin miljö på
fälten) betingar det ett aktivt värde som vida
överstiger de sorter som bara ﬁnns tillgängliga
ex situ (i genbanker). Man har också påbörjat
karaktärisering och avel av lokala husdjurs- och
hönsraser.
Genom MASIPAGs arbete har tusentals
bondefamiljer skapat hållbara jordbruk med
ökad biologisk mångfald, förbättrad lönsamhet
och minskad sårbarhet. Avkastningen på gårdar
med de lokalt förädlade, ekologiskt odlade sorterna är generellt i nivå med eller högre jämfört
med gårdar som odlar högavkastande kommer-
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siella sorter. Den genomsnittliga risskörden på
ett antal slumpvis valda gårdar i MASIPAGs
nätverk var 1998 cirka 4,5 ton per hektar, vilket var betydligt över det nationella genomsnittet 24. Förutom bättre ekonomi, trygghet och
hälsa betonar många bönder i nätverket att en
av de stora vinsterna med MASIPAG är deras
nya stolthet, och att kulturen att dela med sig
till andra har återuppstått. Förökningsmaterial
av de sorter man förädlar fram erbjuds till andra bönder utan ersättning. Enda villkoret är att
mottagarna i sin tur måste erbjuda sortmaterialet fritt till andra intresserade – något som Rolf
Jördens från UPOV (den internationella organisationen för växtsortskydd) fann mycket egendomligt när han satt i en panel tillsammans med
representanter från MASIPAG vid en konferens
i Stockholm hösten 2000. 25
Skogsreservat ger tillgång till rent vatten för
mejeriproduktion. Bergen ovanför staden Turrialba i Costa Rica är centrum för landets mejeriproduktion. Framförallt tillverkar man ost,
en mozarellaliknande vit ost som ﬁnns att köpa
i aﬀärerna i huvudstaden San José. För ett par
hundra år sedan var sluttningarna täckta av skog,
men idag är stora områden omvandlade till vallar och betesmarker där man driver intensiv boskapsskötsel för mejeriproduktion. Produktionen
av ost sker i lokala ﬂergårdsmejerier, som är beroende av jämn och god tillgång till rent vatten.
I slutet av förra seklet insåg man att ﬂera av traktens naturliga källor med kristallklart, drickbart
vatten var hotade av expansionen av betesmarker
på bekostnad av skogarna, och kommunstyrelsen diskuterade hur man skulle komma tillrätta
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med problemet. Lösningen blev att man inrättade
ett skogsreservat i avrinningsområdet som förser
mejerierna med vatten. Genom kommunens stora
beroende av mejeriproduktionen (ﬂera av kommunstyrelsen medlemmar är dessutom mjölkbönder) och tack vare framsynt tänkande ﬁck
man starkt stöd för det nya skogsreservatet bland
traktens bönder, som idag ser den skyddade skogen som en garanti för vattenproduktionen och
därmed som en av sina omistliga tillgångar. En
kantzon på 50-100 meter utanför den slutna skogen har avsatts för spontan igenväxning av områden som avverkats under de senaste decennierna.
Skogen, som är en regnskogsliknande bergsskog
med inslag av bladfällande träd, är dessutom rik
på biologisk mångfald. Där ﬁnns bland annat den
sällsynta quetzalen, som är en av de sällsamma
fåglar som varje år lockar stora mängder turister
till Costa Rica. På sikt skulle lokalbefolkningens
ekonomi sannolikt kunna stärkas ytterligare genom att använda skogen också som ett mål för
ekoturism 26.
Insekts- och ogräsbekämpning genom samodling. Två av de besvärligaste växtskyddsproblemen i majsodlingen i Östafrika är olika arter
av majsmott, vars larver angriper majsstälken,
och ogräset Striga hermonthica, som parasiterar
på majsens rötter och vid svåra angrepp dödar
hela majsplantan. Tillsammans kan de båda
angreppen reducera skörden med över hälften.
Dr Zeyaur Khan och hans forskningslag vid
International Centre for Insect Physiology and
Ecology (ICIPE) i Kenya har utvecklat en metod
som kan kontrollera båda problemen samtidigt
enbart genom samodling av majsen med ett par
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fodergrödor.27
Metoden kallas ”push-pull” eftersom den
bygger på en kombination av grödor som är avskräckande respektive tilldragande för majsmottlarverna. Den avskräckande eﬀekten levereras av
foderbaljväxten Desmodium uncinatum, som odlas
mellan majsraderna. Den är lågväxande och konkurrerar inte med majsen.
Runt majsfältet odlas någon storvuxen gräsart som är mer lockande för larverna än majsen.
ICIPE rekommenderar särskilt Pennisetum purpureum, som producerar en klisterliknande substans
som larverna fastnar i. Strategin bygger på insikten
att larvernas ursprungliga värdväxter, innan majsen introducerades i Östafrika för omkring 100 år
sedan, måste ha varit olika inhemska gräs.
Eﬀekten mot ogräset Striga var en oväntad
bieﬀekt av systemet. Den beror på Desmodiumplantorna, som undertrycker Striga genom en
kombination av marktäckningen och ett frånstötande ämne som utsöndras av rötterna .
”Push-pull”-metoden kräver inga särskilda
insatsmedel annat än kunskap och utsäde till
samodlingsväxterna. Fångstgrödan kring majsfältet tar lite extra utrymme, men ger samtidigt,
liksom Desmodium, en användbar foderskörd.
Desmodium är dessutom kväveﬁxerande och
bidrar till majsens växtnäringsförsörjning, samtidigt som den genom marktäckningen bevarar
markfuktighet och motverkar erosion.

Motstånd
Nedmonteringen av fossilenergijordbruket kommer inte att genomföras utan motstånd. Liksom
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vid alla större paradigmskiften kommer trögheten att vara enorm bland dem som förvaltar den
etablerade visdomen. Att det är så mycket lätttare att hitta bönder och enskilda biståndsarbetare som står för nytänkande är helt i linje med
Kuhns klassiska analys av vetenskapssamhällets
oförmåga att integrera avvikande perspektiv.28
Å andra sidan kan vi utgå ifrån att omsvängningen när den väl kommer blir snabb och drastisk. Att nytänkarna ännu är relativt spridda säger
ingenting om tidshorisonten. Paradigmskiften är
revolutionära, inte reformistiska.
Utöver den ofrånkomliga trögheten ﬁnns ett
par andra källor till motstånd som kan bli ännu
besvärligare. Den ena är att förändringen blir
mer märkbar i de rika länderna än i u-länderna
– helt enkelt därför att de rika länderna gynnas
så starkt av dagens situation. Världens jordbruksproduktion och livsmedelsﬂöden är fortfarande
organiserade i första hand för att tillfredsställa
den globala överklassens lyxkonsumtion. Det är
de rika ländernas dyra vanor som drar de stora
mängderna fossilenergi och andra ändliga resurser, och handelsmönstren är fortfarande präglade
av de koloniala maktförhållandena. Bortskämda
europeiska och nordamerikanska konsumenter
kommer inte att ge upp sina privilegier godvilligt.
Den andra och kanske ännu viktigare källan
till motstånd är de transnationella koncerner som
de senaste årtiondena tagit ett allt fastare grepp om
jordbruks- och livsmedelssektorn. Förändringen
har varit särskilt märkbar inom den sektor som
mest direkt arbetar med den biologiska mångfalden: växtförädling och utsädesproduktion.
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Under större delen av 1900-talet dominerades
sektorn av oﬀentliga aktörer, bondeägda kooperativ och små, lokalt förankrade privata företag.
Idag är den oﬀentligt ﬁnansierade växtförädlingen tynande eller helt borta i de ﬂesta länder, och
branschen i övrigt har genomgått en hårdhänt
strukturförändring. En handfull transnationella
företag, de ﬂesta från kemisektorn, kontrollerar
nu stora delar av världens växtförädling. En utveckling där lantbrukarna åter tar större kontroll
över sitt utsäde, och samtidigt använder smartare
biologiska metoder för att minska sitt beroende
av inköpta insatsmedel, är ett direkt hot mot deras ekonomiska intressen.
Det farliga med motståndet från dem som
försvarar sina etablerade privilegier är inte i första
hand risken att de ska lyckas förhindra de nödvändiga förändringarna. Det ﬁnns helt enkelt
inte så mycket val på längre sikt. Men de kan fördröja och försvåra, och varje onödig fördröjning
betyder att mer biologisk mångfald försvinner för
alltid. Försvunna arter och kraschade ekosystem
går inte att ersätta. Är de borta betyder det minskade valmöjligheter för all framtid.
U-länderna spelar en politisk nyckelroll i det
här spelet. Traditionellt har de alltid sneglat på
den rika världen och strävat efter att ”komma
ifatt” – något som ju ligger redan i den olyckliga
beteckningen ”u-land”. Ännu idag verkar många
u-landspolitiker ta för givet att europeiska och
nordamerikanska produktionsmönster måste vara
de rätta, eftersom vi lever i sådant överﬂöd. Men
samtidigt har det börjat växa fram en ökande
mental självständighet och man hör oftare både
politiker och intellektuella från u-länder ifråga-
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sätta det okritiska kopierandet.
Faktum är att u-länderna på många sätt har
ett bättre utgångsläge för att snabbt växla in på
nya spår. De sitter inte lika fast i ohållbara konsumtionsmönster. De har betydligt mera kvar
av traditionella jordbruksmetoder och vardagskunskap om biologisk mångfald. Och de har till
skillnad från den rika världen en sund skepsis
mot den transnationella företagsamhetens avsikter. Om u-länderna bara förmår att frigöra sig
från de koloniala mindervärdeskänslorna kan de
därför göra mycket för att bryta motståndet från
de privilegierade och åstadkomma en snabbare
global omsvängning.29

En framtidsvision
Låt oss till sist bjuda på en liten tjuvtitt in i en
framtid när jordbruket faktiskt drivs efter principer som gynnar såväl den vilda som den odlade mångfalden. Vår lantbruksreporter kliver in
i tidsmaskinen, som står parkerad i utkanten av
en nysådd åker på Alsike prästgård i Uppland,
och ställer in tiden på maj 2047.
Det känns bara som ett ögonblick innan hon
anländer i den nya tiden, och det första som slår
henne är att det stora fältet nu är uppdelat i långa
remsor där det uppenbarligen odlas olika grödor
i ett återkommande mönster. På en del remsor
växer höstsäd, andra ser ut som just uppkommen
raps, några är nysådda och några få är fortfarande helt obearbetade. Landskapet omkring är
en mosaik av fält, betesmark och skog. Inne i
skogen skymtar några betande nötkreatur.
Ett gäng i blå overaller dricker kaﬀe i gräset i
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en skogsbacke intill fältet. De har tydligen samlat insekter. En av dem lyfter upp en glasburk
med ﬂygfän som surrar omkring, och bredvid
dem ligger fjärilshåvar.
- Vi har just gjort rutinkontrollen av insektsfaunan, svarar en ung kille på hennes fråga. Det
gör vi varje vecka under den intensivaste delen
av vegetationsperioden. Varför? Jomen, hur ska
vi annars veta vilka växtskyddsåtgärder vi ska
sätta in?
De växtskyddsåtgärder han pratar om visar
sig vara olika kombinationer av parasitsteklar,
feromoner och växtbaserade preparat, i huvudsak för att kontrollera insektslarver, jordloppor
och rapsbaggar. Problemen med skadegörare är
i och för sig inte så stora, eftersom push/pullteknik och en samodling som gynnar predatorer gör att man sällan får några stora utbrott av
skadeinsekter.
En äldre kvinna har samlat en handfull jordprover och lagt i små slutna plastbehållare. Nu
sitter hon med en mobilterminal ansluten till
en sensor och tar mätvärden från behållarna en
efter en.
- Jag skickar dem till vårt laboratorium, förklarar hon. Det är för att kolla hur vi lyckats med
inokuleringen i höstgrödorna. Vi får tillbaka en
proﬁl på de viktigaste arterna i mikroﬂoran.
- Jag är ju så gammal så jag minns när man
bara hade kemiska analyser att gå på. De gav
ju en ögonblicksbild av näringstillståndet, men
vi hade egentligen ingen möjlighet att förutse
hur näringstillgången skulle utvecklas under
säsongen.
- Nu när vi kan se hur starka mykhorriza-
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arterna är går det med lite erfarenhet faktiskt
rätt bra att gissa hur det ska utveckla sig. Och
så får vi varningar om någon aggressiv svamp
verkar vara på tillväxt.
- Labbet ligger förresten i Kazakhstan, tilllägger hon med ett skratt. Det blir lite språkförbistring ibland men de är oslagbara på analyserna tycker vi.
Flera av de andra blandar sig ivrigt i samtalet
och efterhand framträder en bild av jordbruket
både i Alsike och i världen runt om. Kemiska
bekämpningsmedel används inte alls i deras
jordbruk men förekommer fortfarande sporadiskt i USA och en del tropiska länder. Det är
miljökraven som blivit strängare, men de ﬂesta
bönder tycker också att kemikalierna ger alldeles för mycket oförutsedda eﬀekter på mikroorganismerna i åkerjorden.
Den syntetiska olja (framförallt kolbaserad)
som ﬁnns att köpa är mycket dyrare än bioenergi. Numera producerar jordbrukarna själva
energin till hela företagets behov. Vår reporter
granskar intresserat den lilla fyrhjuling som
står i fältkanten. Karossen är klädd med kiselﬁlm som genererar elektricitet till ett bilbatteri
med en lagringskapacitet som vida överstiger
den som fanns tillgänglig i början av 2000talet. Batteriet kan också laddas av en gasturbin. Drivmedlet är hemmaproducerad biogas
som produceras i anslutning till gårdens gödselupplag. Kombinationen biogas, solenergi och
ved räcker normalt till årsförbrukningen både av
drivmedel och värme. Vid behov har man också
utrustning för att komplettera med eldning av
spannmål eller halm. Eventuella överskott säljer
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man på den lokala marknaden.
- Nej, någon handelsgödsel i den gamla meningen ﬁnns inte längre att köpa, svarar den
äldre kvinnan på reporterns fråga. Det där med
att göra kvävegödsel från ammoniak blev alldeles för dyrt när energipriserna steg. Det går att
köpa olika sorters pelleterade kompostprodukter, men själva har vi ju djur som ändå ska ha
vallfoder, så det är inget problem att ha tillräckligt med kväveﬁxerande grödor.
- Vi har faktiskt en hel del alsikeklöver. Du
vet väl att det var här nere vid landsvägen som
Linné hittade den? Vi ﬁrade 300-årsjubileum
av det för bara några år sedan. Det var en massa
ﬁnt folk här från KSLA och alla möjliga ställen.
- Nu ska du inte överdriva det här med klövern farmor, invänder en yngre tjej som inte pratat förut. När jag räknat på växtnäringsbalanserna är det nästan alltid kalium och fosfor som
varit de begränsande faktorerna. Så det allra
viktigaste är nog att vi kan köpa den kommunala komposten från Knivstas kretsloppsverk. Hur
noga vi än är med vår egen stallgödsel så behöver vi också kompensera för det vi säljer bort.
Annars skulle vi hela tiden förlora några kilo PK
(fosfor och kalium) varje år och det skulle ställa
till det på lite längre sikt.
- Jo, det är väl självklart numera. Det och
mykhorrizan som lockar fram fosforn ur jorden.
Produktionen på Alsike prästgård visar sig
vara ganska varierad, mycket tack vare närheten
till både Stockholm och Uppsala, dit man kan
leverera grönsaker och ägg dagligen med tåget.
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Det ﬁnns både nötkreatur, får och höns på gården. Växtodlingen omfattar vall, ettåriga proteinfoderblandningar med vicker, raps, cikoria
och spannmål, lite spannmål till mogen skörd
som hönsfoder och till brödsäd, kryddväxter, en
rad olika sorters kål, lite potatis och en hel del
rotsaker.
- Vi är väl lite privilegierade som kan hålla
på med så mycket och vara så många som arbetar på gården, säger han med fjärilshåven. Om
vi låg längre från stan skulle det vara svårt att få
ekonomi i färskvarorna.
- Bland det roligaste jämfört med förr är
att årstiderna kommit tillbaka i försäljningen,
säger farmor. När holländarna tvingades lägga
ner växthusodlingen av paprika på vintern gick
det plötsligt att sälja rödkål och palsternackor
istället. Du vet väl förresten hur sanslöst mycket
C-vitamin det är i rödkål?
Förutom jordbruket har gården också stallplatser för hästar, och man tar emot skolklasser
som gör ekologiska studier i hagarna, och i alträsket och blandskogarna. Fältstudierna är en
viktig del av skolarbetet, eftersom kunskap om
biologisk mångfald idag räknas som basämne
och efterfrågas inom många sektorer. Eftersom
klimatförändringarna under de senaste decennierna blivit så stora läggs mycket resurser på
miljöövervakning och ekologisk restaurering.
- Det är väl ändå inte så fruktansvärt
mycket som förändrats här sedan din tid, säger
han med fjärilshåven. Tänk på USA, där hela
Mellanvästerns ekosystem var på väg att kollapsa för 20 år sedan, innan de införde sin radikala
nya jordbrukspolitik med krav på växtföljder el-
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ler betesmarker. Tänk att ha varit spannmålsodlare i tre generationer och plötsligt tvingas lära
sig sköta kor.
- Ja, för att inte tala om dem som gjorde betesmark av hela rasket och byggde upp buﬀelhjordar, replikerar barnbarnstjejen.
- Nej, det måste ha varit lättare för dem i
Uganda till exempel, som aldrig hade förlorat
sin lokala marknad och hade kvar så mycket av
sitt eget traditionella utsäde.
- Hur vet ni så mycket om Uganda? inﬂikar
reportern.
- Vi har mycket kontakt med bönder över
hela världen via internet. Och en by i Uganda
var ﬂera av oss och besökte för ett par år sedan.
Senast igår ﬁck jag råd från en bonde om hur
de utvecklar sina lokala bönsorter. De har ett
spännande försöks- och sortbytessystem som vi
tänker pröva här också med några grannar.
- Du förstår, säger farmor, att idag är nästan
all växtförädling decentraliserad. De ﬂesta av
våra sorter ﬁnns bara här, för vi har tagit frö och
selekterat dem i ganska många år nu. I den tid
där du lever går det väl fortfarande att patentera
utsäde och förbjuda bönder att ta sitt eget frö?
Allt sådant försvann med den stora reformen på
2020-talet, när all biologisk mångfald istället
ﬁck ett lagskydd mot monopolisering.
- Det var väl förresten mest u-landsbönderna
som drev fram det beslutet i FN? frågar han med
håven.
- Jo, så var det, och det blev början till slutet
för de där jättestora växtförädlingskoncernerna
också. Deras genmanipulerade fröer kunde inte
hävda sig på marknaden utan monopolprivile-
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gierna, och när maktbalansen mellan nord och
syd ändrades kunde de inte längre skyddas av
regeringarna i nord som tidigare.
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FÅR MATGLOBALISTEN ÄLSKA DEN
SVENSKA KOHAGEN?
Stefan Edman, biolog, författare

Kan jag stötta världens fattigaste bönder och
samtidigt gilla svensk biﬀ? Eller måste det svenska kulturlandskapet oﬀras på den globaliserade
mathandelns altare?
Det är temat för den här lilla betraktelsen.
Den består av tre sinsemellan mycket olika delar: Först, på begäran, ett slags njutarkåseri från
försommarmarkerna, sedan en kortfattad analys
av hoten mot den biologiska mångfalden – och
sist några reﬂektioner om biﬀen, hagen och den
internationella solidariteten.

Gulmårans land
”Paradiset är en ängsmark före slåttern, före
hugget”, skriver Harry Martinson. Så sant! Den
som vill uppleva en ﬂik av himlen på jorden ska
unna sig att bara vara i denna miljö av skönhet
och kultur, att ströva runt utan almanacka och
mobiltelefon.
Man kryper ner i ”ansiktshöjd” med daggkåpan, en gång helgad åt fruktbarhetsgudinnan
Freja, vars tårar varje morgon föll i bladvecken.
Medeltidens alkemister trodde att de med dessa
droppar kunde förvandla järn till guld – därav kåpans latinska släktnamn Alchemilla. När Norden
hade kristnats ﬁck hon heta Jungfru Marie kåpa,
kanske också därför att hennes gulgröna gestalt
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är så anspråkslös, så ”kysk” och fri från lockelser
i färg och form. Det ser ut som en tanke att botanisterna långt senare kunnat visa att daggkåporna faktiskt fortplantar sig utan pollination, med
partenogenes, det vill säga obefruktade ägg i pistillen utvecklas till nya plantor. Jungfrufödsel!
Längre bort i ängen hittar vi johannesörten,
alltjämt med biblisk association, trots den fromme
Linnés sanering i namnﬂoran. Johannesörten är
laddad med både ont och gott i legendernas kraftfält. Vi gnuggar ståndarknapparna så att den röda
saften sipprar fram. ”Odens blod sedan han sårats
av ett vildsvin”, påstod forntidens fantasifulla människa. ”Johannes Döparens blod, från halshuggningen”, sade medeltidens kristna. Eller Frälsarens
eget blod som genom lärjungen Johannes händer
droppade ner från korset; i den jorden växte blomman upp. Men växten bar också på demoni. De
små svarta prickarna på bladen ansågs vara märken
efter Satan själv; idag vet vi att de är så kallade
oljeceller med viktiga molekyler för örtens liv.
Johannesörten hade en tveeggad verkan: Den
skyddade människans kropp och själ, hus och hem
– men kunde å andra sidan också få häxor och
trollkarlar att tala! Till och med Linné menade att
den tillsammans med en knippa lök höll trolldom
borta. I Gammel-Småland användes den för ”fansﬂykt”: Man stack ner blad och rötter i ladugårds-
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tröskeln för att skrämma iväg allsköns oknytt.
Gulmåran är en annan legendomsusad växt,
med pålitligt motgift mot ormbett. Åtminstone
enligt den romerske historieskrivaren Plinius i
hans örtrecept som stod sig ända fram på 1700talet. Kanske är det därför den på latin heter
Galium, som har med balsam att göra?
Hur som helst, denna ”Jungfru Marie sänghalm” uppfyller sommarängen med sin smultronsöta doft. Mest aromatisk är den vid stark värme.
På gästabuden förr i världen strödde man ofta
gulmåra på golvet framför den heta kakelugnen.
Eﬀekten lät inte vänta på sig, gästerna ﬁck vad vi
idag skulle kalla hallucinationer. Eller som Linné
noterar från ett bondkalas på Öland: ”Männen
blevo ondsinta och kvinnorna kärlekskranka”.
Erik Axel Karlfeldt hade ett gott öga till gulmåran, ”sänghalmen”. I diktsamlingen ”Hösthorn” bygger han minnen och stämningar på
slåtterängens kornknarr och måra:
Bäven, min barndoms vänner
kornknarr, sänghalm
allt vad av andakt känner
min lågande bondesjäl
Om måran alltså doftsätter ängen ﬁnns det
knappast någon resligare gestalt i gräset än prästkragen. Kändisen som på vetenskapligt språk
kallas Chrysanthemum, av grekiskans chrysos =
gyllene. Solgul är sannerligen den lilla blomkorgen i centrum, med ståndare och pistiller. Den
vita kragen av kantblommor är ju annars den
iögonenfallande skylt som lockar insekter att landa. Vem har inte i barndomen plockat dessa vita
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blad, i ”älskar-älskar inte”-leken där det sista ger
svaret? Lyrikern Sten Hagliden ger sin hyllning:
Prästkragsvind har inget sus
tystnar i blomhjulens
mjuka ekrar
Soldagens vita
ljuvliga oro
bara böjer och böljar
vågar emot mig faller tillbaka
Prästkragsvind,
hade jag mildare ögon såg jag
andehänder i ängen röra
De ﬂesta av oss har sina allra djupaste rötter i
denna bondejord. Och även om vi idag är tätortsbor och asfalttrampare älskar vi nog fortfarande
det som ännu ﬁnns kvar av betesdjur, blomsterbackar och stengärdsgårdar.

Rikast på arter
Här, i detta mosaiklandskap, på bara åtta procent
av Sveriges yta ﬁnns vårt lands allra yppigaste biologiska mångfald:
• Hälften av alla örter, ormbunkar,
fräken- och lummerväxter, sammanlagt ungefär 1 000 arter,
• 35 olika däggdjur,
• 50 fågelarter, 20 procent av samtliga
som regelbundet häckar hos oss,
• 70 dagfjärilsarter,
• 13 groddjur, alla arter utom en
samtliga sex arter av ormar och ödlor.
Orsaken till myllret av växter och djur är varia-
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tionen i bondens markanvändning genom seklerna.
Här ﬁnns olika typer av betesmarker, åkerlappar,
skogsbryn och träddungar, åkerholmar, ladugårdsbackar, våtmarker, sjöar och vattendrag. Varje liten
plätt erbjuder sin alldeles unika fördelning av värme
och svalka, sol och skugga, vatten och näring. Växter
slår sig ner där livsvillkoren passar dem bäst, och
lockar till sig bin, humlor, ﬂugor och andra insekter. Vilket betyder dukat bord för småfåglar – som
i sin tur är läckra munsbitar åt sparvhök och tornfalk. Så vävs arterna samman i det ekologiska systemets komplicerade och sinnrika beroendeförhållanden.
Allra artrikast är slåtterängen, där naturgräs,
örter och hamlat löv från ask, lind och andra
träd, förr i tiden torkades till hö som vinterfoder
för mjölkkor, getter, får och oxar. På en enda
kvadratmeter välskött, naturlig – alltså ej odlad gräsmark kan man, med lite upptäckarenergi och
tålamod hitta 25, kanske 30 arter av gräs, örter
och kryptogamer (svampar, mossor, lavar).
I långt mer än tusen år, fram till mitten av
1800-talet dominerades odlingslandskapet av
dessa ängar. De var den ekonomiska ryggraden
i folkhushållet; här skördades vinterfodret för
djuren, inte minst för mjölkkon, de stora barnfamiljernas viktigaste ”livlina”. Gödseln från
fähuset bars ut på de ofta små, magra åkertegarna, där man odlade säd och rovor eller potatis.
Lövträden var oumbärliga, med sina djupa
rötter sög de upp närsalter och vatten ur jordens
djupa skikt. Vattnet dunstade så småningom från
bladen och skapade ett gynnsamt mikroklimat.
Näringsämnena föll med höstlöven till marken
och berikade det övre mullskiktet. Det hörde till
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böndernas yrkesskicklighet att tukta träd- och
buskvegetationen så att ängen försågs med lagom
mycket sol, skugga och fukt och därigenom gav
maximalt med gräs att hänga upp till tork på
hässjor och störar.
Träden skördades på suräpplen, nötter och bär,
de gav virke för hus- och båtbygge och brännved
till spis och kakelugn. Ur deras bark och rötter
utvanns ämnen till bot mot allehanda krämpor.
Den yviga kronan hamlades (beskars) på löv och
kvistar, ett välkommet tillskott på djurens vintermeny. Varje trädslag i äng och hage hade sina
speciﬁka användningsområden: Boken sågades
till loggolv och vagnshjul, askar blev till sadelträd
och – askar! Eken dög till ekor och ekrar, hasseln
nyttjades för att binda upp halmen på taket.
Inte undra på att forna tiders fantasi spann så
många eggande myter kring trädens väsen! Ask
och alm var råvaran för självaste Oden när han
skapade de första människorna Ask och Embla.
Eken helgades åt Tor, som med sin skarpa blixt
var den ende av asagudarna som mäktade klyva
en ekjätte mitt itu.
Idag vet forskarna att varje träd erbjuder livsmiljöer för en ofantligt rik biologisk mångfald.
En gammal ek är till exempel ett ﬂerbostadshus
för långt mer än tusen olika arter av lavar, mossor, insekter och andra kryp, tillsammans åtskilliga miljoner inbyggare på bark och blad, i rötter,
grenar och kvistar.

Förlorade välfärdsvärden
På 1700- och 1800-talen försvann ängsjordbruket, olika snabbt i olika landsändar.
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Bönderna ﬁck successivt tillgång till rejäla
plogar och harvar och så småningom också fröblandningar med klöver och timotej för betesoch fodervallar. Slåtterängarna blev till åker eller
skog, de stenigaste användes till sommarbete åt
djuren. Nu, i början av 2000-talet, återstår bara
några tusen hektar äkta äng, ömsint vårdade av
någon hembygds- eller naturskyddsförening.
Förvandlingen av jordbrukslandskapet fortsatte sedan under förra seklet, framförallt efter
1950. Vi vet vad som hände: Industrialisering,
teknikutveckling och utbildning lockade eller drev
folk från landsbygd till tätort och blev samtidigt
startskottet för eﬀektivisering och modernisering
av livsmedelsproduktionen. Småjordbruk gick upp
i större, traktorer, mjölkmaskiner, skördetröskor
och annan teknik revolutionerade sysslorna i ladugårdarna och på fälten. Stora arealer åker blev
steg för steg överﬂödiga, bebyggdes eller skogsplanterades; hagmarkernas naturgräs ersattes än
mer med klövervallar för bete och slåtter.
Så förvandlades Gammel-Sveriges variationsrika bondebygder till bitvis ganska ensartade
produktionslandskap, där veteåkrar möter granskog kant i kant, där vattendrag rätats ut och våtmarker dikats. Utvecklingen, här som i våra grannländer, var på ett sätt ofrånkomlig, frammanad av
ny teknik och ekonomisk ”nödvändighet”. Men
även politiska direktiv spelade roll.
Med tiden har vi insett att viktiga välfärdsvärden gått förlorade i denna utveckling, och
därför så långt möjligt bör återvinnas. Att det
ﬁnns ett nyvaknat intresse för denna typ av natur- och kulturvård är kanske inte så konstigt.
De ﬂesta av oss har ju rötter i bondens landskap,
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i åker, hage och äng. Och även om vi idag är tätortsbor och asfalttrampare älskar vi fortfarande
Skogssveriges ljusa gläntor med sina betesdjur,
blommande hagar och stengärdsgårdar.
Hagarna – de naturliga betesmarkerna – har
tagit ängens plats som Sveriges yppigaste biologiska miljö, rikast på örter, insekter och smådäggdjur. Det ﬁnns fortfarande cirka 400 000 hektar
kvar av dem, främst i Götalands skogs- och mellanbygder; 100 000 av dem saknar dock hävd,
i brist på betesdjur. I hagmarkerna växer blåklocka, rölleka, kattfot, ﬁbblor och många andra blommor, här ﬁnns en mångfald av fjärilar,
ﬂugor och skalbaggar, smådäggdjur, hackspettar
och ugglor. Men bara under förutsättningen att
grässvålen betas och trampas av kor och kalvar,
hästar eller får!
Att så långt möjligt hålla hagen i hävd är
nödvändigt om riksdagens miljömål om rikt odlingslandskap respektive biologisk mångfald ska
kunna uppnås. Men det handlar också i lika mån
om att värna estetiska och kulturella kvaliteter
och miljöer för rekreation och friluftsliv. Värden
som väger tungt för turismen och därmed ekonomin och sysselsättningen i många regioner.

Fyra hot mot hagen
Vilka är då de framtida oddsen för naturbetesmarkerna och deras biologiska mångfald?
Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet följer kontinuerligt utvecklingen av ﬂora
och fauna i bland annat jordbrukslandskapet och
för upp de hotade arterna på så kallade rödlistor. 400 av Sveriges cirka 2 000 kärlväxter är
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rödlistade varav cirka 290 i odlingslandskapet.
Motsvarande andel för svamparna är en tredjedel,
för mossor och lavar en fjärdedel och för ryggradslösa djur 40 procent.
Följande hotbilder kan urskiljas som en funktion av graden av betestryck i hagen:
Igenväxning eller igenplantering. Forskarna
räknar med att 500-1 000 rödlistade arter berörs
av detta hot. Dit hör alla de ängs- och betesgynnade örterna och gräsen som inte trivs i
skogsmark. Som en följd av att dessa växter blir
alltmer sällsynta eller helt försvinner drabbas
uppskattningsvis totalt cirka 350 arter av insekter och andra småkryp som lever av och/eller på
dessa växter.
Minskad betesgång. Men ﬂoran påverkas redan vid minskad betesgång i hagarna. Till de
mycket känsliga arterna hör fältgentianan och
fältnockan, som bägge kräver hårt betestryck och
att fröna trampas ned i marken av djurens klövar.
Stare, storspov, tofsvipa och ett tjugotal andra
fågelarter missgynnas också, därför att de förlorar delar av sin stapelföda av ryggradslösa djur,
somliga av dem knutna till betesdjurens spillning. Detsamma gäller ﬂera grod- och kräldjur.
Beskuggning av gamla lövträd. När betet upphör slyar hagen ganska snart igen. Det förändrar
inte bara grässvålens artsammansättning utan
påverkar också den biologiska mångfald som är
knuten till hagens åldriga träd. Dessa omges och
beskuggas numera ofta av tät slyvegetation. Detta
skapar problem för skalbaggar och andra insekter
som kräver solbelysta, varma trädstammar. Vilket
i sin tur får konsekvenser för naturbetesmarkens
ﬂaddermöss och fåglar som lever av dem. Man
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räknar med att 200 rödlistade arter på detta sätt
blir alltmer sällsynta eller försvinner.
Nedhuggning av gamla eller döende träd. När
en markägare tar bort gamla eller döende lövträd
i hagen – kanske som en följd av att betet upphört
och att han nu önskar sätta skog där – innebär det
att ﬂera hundra rödlistade insektsarter riskerar
att försvinna. Lika illa går det för ekspricklaven,
ekspiklaven och skuggorangelaven och andra arter som är direkt beroende av åldriga ekar respektive askar. Många svampar och insekter kan
bara existera om det ﬁnns död ved i olika förmultningsstadier. Tickor och andra vedsvampar
liksom mykorrhizabildande arter (i symbios med
träden) kan också drabbas hårt.
För den som är lite bekant med naturbetesmarkerna är det lätt att förstå vad som händer
när djuren försvinner, därför att bonden lägger
av eller inte längre har råd att låta dem föda sig
i den ofta magrare och därför mindre lönsamma
hagmarken. När betet upphör blir gräset kvar,
vissnar, förmultnar och ökar kvävehalten i jorden, vilket gynnar storvuxna arter som nässlor,
hallon, rallarros, mjölkört och hundkäx. Redan
efter några år har de konkurrerat ut många av
de små, ursprungliga ängs- och hagmarksblommorna, som sedan årtusenden är anpassade till
magrare jordar. Fem, tio år senare har också
buskar och en och annan granplanta ryckt fram.
Inom bara någon generation har ytterligare en ﬂik
av det gamla kulturlandskapet med sin mänskliga
historia, skönhet och biologiska mångfald återtagits av skogen.
Den här utvecklingen är på intet sätt ny, den
har pågått i årtionden, i takt med att antalet
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bönder, gårdar och betesdjur stadigt minskat.
Alltmer produktiva kött- och mjölkdjur, modern
teknik och bristande lönsamhet är några av orsakerna; därtill kommer obekväma arbetstider, dålig
nyrekrytering bland ungdomar och en växande
livsmedelsimport. 1990 fanns det i landet 25 000
mjölkgårdar, idag är bara 9 500 kvar. 150 000
mjölkkor försvann under samma tid.

Konsumtion för öppet landskap
Somliga bönder som slutat med mjölken har
övergått till köttdjur och låter inte sällan kalvar
och stutar gå på naturbetesmark. Det ger hagen
fortsatt tidsfrist. Men lönsamheten har även i
denna bransch blivit allt bräckligare, med drygt
40 procent import av billigare nötkött (2005).
Idag sparar hushållen slantar genom att äta biﬀ
från djur som betat på skövlad regnskogsmark
i Brasilien och fraktats över oceanen – jämfört
med att handla svenskt, kanske från en bonde i
trakten som håller landskapet öppet, artrikt och
vackert. Egenartat!
De allra ﬂesta djurbönder tar emot miljöoch landsbygdsstöd från EU, pengar som bör
ses som en högst berättigad ersättning för att
de ska kunna hålla produktionen igång på bland
annat naturbetesmarker med höga natur- och
kulturvärden. En lön för kollektiva nyttigheter
som medborgarna och skattebetalarna uppenbarligen är beredda att betala för.
Minst lika avgörande för bondens ekonomi
är dock att han/hon kan sälja sina produkter i
butik med någorlunda anständig förtjänst. Det
innebär i sin tur att vi konsumenter både kan och
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måste dra vårt strå till stacken, leta oss fram till
förpackningarna med ”naturbeteskött” i frysdisken och vara beredda att betala lite extra för dem.
Kött som producerats i hagar och på strandängar
som annars skulle slya igen.
Finns det då sådant kött i våra livsmedelsaﬀärer? Ja, men bara undantagsvis, bland annat
i Mälardalen och på småländska höglandet. Och
i Bohuslän där varumärket Kaprifolkött - ägt av
bönderna själva - säljs i vanliga livsmedelsbutiker och sju, åtta stormarknader. Kunden hittar lätt till förpackningen, prydd med en logga
med landskapsblomman vildkaprifol och med
texten ”Kaprifol - ekologiskt naturbeteskött från
Bohuslän-Dal”.
Redan från starten 2001 ställde Kaprifol
upp följande kriterier (se även hemsidan www.
kaprifolkott.nu) för de bönder som önskar vara
med: De ska ha sin verksamhet i Bohuslän och
Dalsland, vara KRAV-godkända och hålla
naturbetesmarker i hävd. För detta får de en
extraslant – för närvarande drygt sju kronor
mer per kilo kött från två djur per hektar naturbetesmark (2006). Denna merbetalning ﬁnansieras på marknaden, alltså med ett något högre
konsumentpris i butiken.
Hittills är cirka 75 bönder anslutna till
Kaprifol. Och ﬂer är på väg sedan de fått sitt
KRAV-certiﬁkat. Efterfrågan på köttet är mycket
större än tillgången, och alla slags konsumenter
tycks köpa det, även barnfamiljer som annars
bedöms ha mindre råd. Köttmästarna i handeln
menar att Kaprifols popularitet har ﬂera orsaker:
Högsta kvalitet och god smak, lokal identitet och
bra miljönytta i form av öppna vackra landskap.
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Kaprifol är ett exempel på den typ av lokala och regionala varumärken som vi under
åren framöver behöver få många ﬂer av runtom
i Sverige. Bara då har vi som konsumenter en
rimlig chans att tydligt vara med och rädda det
öppna landskapet från att växa igen - och därmed
utarmas på sin skönhet och betydelse som källa
till rekreation för både året-runt-bor och turister
(vem vill ströva, njuta eller turista i en björkhage
eller strandäng som förvandlats till ett buskage
eller en granplantering?)
Alltﬂer medborgare börjar inse att de - för att
behålla skönheten - både kan och måste äta sig
till ett öppet naturbeteslandskap, att ”vägen till
hagen går genom magen”.
Men nu tillbaka till frågeställningen som inledde det här kapitlet: Är det möjligt att med EUstöd och köptrohet gynna svenskt naturbeteskött
och svenska kohagar - utan att därmed samtidigt
missgynna fattiga bönders köttproduktion i andra delar av världen?” Eller står vi här inför ett
etiskt dilemma där vi måste välja? Återstoden av
mitt bidrag ska handla om denna problematik.

Makten över maten
Flera andra kapitel i den här boken belyser i detalj hur
den internationella livsmedelshandeln fungerar idag.
Här ska jag bara erinra om en del av dessa perspektiv.
Först några övergripande tankar, därefter fokus på
nötköttmarknaden.
Handeln med jordbruksprodukter har nästan
fördubblats under 1900-talets två sista decennier.
Detta är emellertid betydligt mindre än ökningen
för handeln med industrivaror.1 En stor del av öknin-
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gen av jordbrukshandeln har skett inom de regionala
frihandelsområdena EU och NAFTA. Nittio procent
av alla jordbruksprodukter i världen konsumeras dock
fortfarande i det land där de produceras.
En växande andel av den mat som äts i Sverige
importeras från EU och andra delar av världen.
I framtiden kommer importandelen från resten
av världen att öka. Sveriges politik för global
utveckling (PGU) slår fast att alla politikområden ska bidra till förverkligandet av millennieutvecklingsmålen, bland annat främja internationell handel med livsmedel som bidrar till en rättvis och hållbar utveckling i hela världen. Det kan i
sammanhanget vara värt att slå fast att det svenska
jordbrukets lönsamhet idag och för överskådlig tid
inte hotas av fattiga bönder i syd, utan främst av
livsmedelsimporten från andra EU-länder.
Ur ett rättvise- och hållbarhetsperspektiv
ﬁnns det emellertid stora problem med dagens
globala livsmedelshandel. Det gäller handelshinder och internationella handelsregler som till
stor del missgynnar odlare i utvecklingsländer.
Många av världens minst utvecklade länder har
sänkt sina tullar som ett resultat av lånevillkor
från IMF och Världsbanken. Denna liberalisering har ökat livsmedelsimporten och därigenom
i många fall försämrat livsmedelstryggheten för
de fattiga jordbrukare som främst producerar för
hemmamarknaden.2
Andra problem på marknaderna är att företagskoncentrationen ökar snabbt i förädlingsoch försäljningsleden och att prisutvecklingen är
mycket svag för många råvaror som är viktiga för
fattiga länders exportintäkter. Slutligen kan man
av hållbarhetsskäl hävda att handel med livsme-

65

del bör betraktas och regleras på ett annorlunda
sätt än annan handel.
EU och USA har länge kritiserats för att
med omfattande bidrag stödja det egna jordbruket på ett sätt som kraftigt missgynnar odlare i utvecklingsländer. Tullar, interna stöd och
exportstöd påverkar världsmarknadspriserna
neråt. Problemet med nedpressade priser är att
odlare i andra länder får sämre lönsamhet och
svagare incitament till egen produktion. Detta
drabbar i förlängningen livsmedelstryggheten,
eftersom en majoritet av världens fattigaste lever
på landsbygden och är beroende av jordbruk.
Men nu blåser förändringens vindar, i WTO
och EU.
Jordbruksavtalet i världshandelsorganisationen WTO syftar till att skapa ett ”rättvist och
marknadsorienterat system för handel” där villkoren för jordbrukshandeln gradvis närmar sig de
villkor som gäller för annan handel. Motivet är
att jordbrukshandel antas ge samma vinster som
annan handel, en eﬀektivare resursanvändning.
I princip är detta sunt, dock måste man
ifrågasätta om handel med jordbruksprodukter
kan jämställas med annan varuhandel och om
det enbart är marknadskrafterna som bör styra
hur jordbruksproduktionen lokaliseras. Att varje
enskilt land ska ha en egen bil-, pappers- eller
mobiltelefonindustri är givetvis svårt att hävda.
Däremot ﬁnns det åtminstone tre starka skäl att
bevara och utveckla jordbruket även i länder där
detta inte är eller har förutsättningar för att bli
internationellt konkurrenskraftigt.
1. Många av jordbrukets värden och kostnader
återspeglas inte i marknadspriserna. Jordbruk är ett
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biologiskt produktionssystem, beroende av mikroliv i marken, vattnets kretslopp och andra så kallade ekologiska tjänster, och påverkar i sin tur den
biologiska mångfalden, vattnets kvalitet och andra
gemensamma resurser som inte är prissatta.
2. Specialisering är problematisk. Specialisering
är en viktig förutsättning för handel. Samtidigt
försvårar den möjligheterna att till exempel sluta
växtnäringens kretslopp på såväl lokal som global
nivå. Den storskaliga importen av fodermedel
till västra Europas intensiva djuruppfödning har
exempelvis bidragit till allvarlig övergödning i
stora områden, medan marken i exportregionerna riskerar att utarmas.3
3. Bönder i utvecklingsländer saknar alternativa försörjningsmöjligheter i tillräcklig omfattning.

EU frikopplar stöden
EU har det senaste decenniet genomfört tre jordbrukspolitiska strukturförändringar: McSharryreformen 1992, Agenda 2000 år 2000 och MTR,
Mid Term Review 2005. Reformerna – som beskrivs utförligt på annat håll i denna bok – går ut
på att man genom sänkta prisstöd försöka närma
EUs prisnivåer till världsmarknadens och minska
beroendet av tullar, exportstöd och andra handelsstörande instrument. Avsikten är också att
styra om stödmedel från själva jordbruksproduktionen (volymen spannmål, kött med mera) till
kollektiv samhällsnytta: öppna landskap, levande
landsbygd och biologisk mångfald.
På 1980-talet präglades EG av överskottslager av till exempel nötkött, instabila marknader och sjunkande inkomster för jordbrukar-
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Sverige på köttmarknaden
SVERIGES “STÖDPORTFÖLJ”
Belopp, mkr
(beräkn. 2005)
Frikopplat gårdsstöd
Tabell 1. För
Sveriges del
kommer ”stödportföljen” år
2007 troligen
att se ut så här.

Kopplat stöd
(handjur, torkat foder,
potatisstärkelse)
SUMMA

6 280
340

6 620

na. McSharry-reformen sänkte stödpriserna och
kompenserade detta med djurpremier med sänkta
djurtäthetskrav. Genom Agenda 2000 infördes
en stutpremie för att stimulera till mer extensiv
produktion.
Sommaren 2003 reformerades mjölkpolitiken; avräkningspriset sjunker därför med uppskattningsvis drygt 20 procent. Sänkningen
kompenseras till ungefär 50 procent, efter 2007
i form av en ersättning som är frikopplad från
produktionen och istället baseras på kollektiva
nyttigheter för landskap och miljö.
MTR kom med det mest radikala nytänkandet. Hittills har prisstöd, areal- och djurersättningar varit kopplade till en viss produkt.
MTR bryter nu detta samband och frikopplar
stöden, med undantag för några få produkter,
se tabell 1. För Sveriges del kommer ”stödportföljen” år 2007 troligen att se ut som visas i tabell
1. Utöver detta ﬁnns LBU, det svenska miljö- och
landsbygdsstödet, som 2003 hade utformning
enligt tabell 2.

Får matglobalisten älska den svenska kohagen?

Mjölk- och köttdjurens tramp och bete, tillsammans med får och hästar, är grunden för att kunna bibehålla ett öppet, artrikt kulturlandskap.
Därför ska jag nu kasta en blick på marknaden,
framförallt vad gäller nötkött eftersom jag tror att
det har största potentialen att leda till ökat betestryck och därmed störst landskapsnytta i naturbetesmarkerna. Givetvis spelar även mjölkdjuren
fortsättningsvis en betydande roll, inte minst som
rekryteringsbas för köttdjursbesättningarna; ungdjuren betar också ofta i skogs- och mellanbygdernas hagmarker. Mjölkkorna fortsätter dock
att minska i antal, och koncentreras dessutom
till stora besättningar som ofta ligger i bygder
utanför ”hagmarksbältena”.
Vad gäller lamm ﬁnns ett antal spännande projekt med naturbete som väsentlig bas, till exempel Mjörnlamm i Västsverige. Om konsumentintresset för lammkött ökar kommer besättningar

LBU
MILJÖ- OCH LANDSBYGDSSTÖD
Belopp, mkr
Miljöstöd

2 210

Växtodlingsplaner

190

LFA-stöd
(Less Favoured Areas)

560

Investerings- och startstöd

170

Norrlandsstöd

300

SUMMA

3 430

Tabell 2. LBU, det
svenska miljö- och
landsbygdsstödet,
var år 2003 utformat
på detta sätt.
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av får och lamm, kanske även på några håll getter,
att kunna agera landskapsvårdare i en helt annan
utsträckning än idag.
EUs exportandel på världsmarknaden är för
nötkött 11 procent, mjölk 22 procent, smör 22 procent, ost 35 procent och mjölkpulver 31 procent.
Om man räknar på exporten i förhållande till EUs
produktionsvolym uppgår den 2001 för nötkött till
7 procent och för mjölk knappt 11 procent.
EUs totala import kommer till 50 procent
från utvecklingsländer. Unionen importerar för
övrigt mer från världens fattigaste nationer än
USA, Japan, Australien och Nya Zeeland tillsammans. Från Mercosur, den gemensamma
sydamerikanska marknaden, handlas frukt och
nötter men även foder och nötkött.
Sverige exporterade 2003 jordbruksprodukter
för drygt 28 miljarder kronor, främst till Norge,
Tyskland och USA. Det gäller företrädesvis
förädlade livsmedel, medan råvaruexporten på
grund av högre produktionskostnader spelar
mindre roll.
Samma år importerade vi mat för drygt 53
miljarder kronor, varav 72 procent kom från
övriga EU.
Importen av nötkött uppgår för närvarande
till drygt 42 procent av den inhemska konsumtionen. Köttet upphandlas till största delen inom
EU, från Irland, Tyskland och Danmark. Tio
procent kommer från Sydamerika, merparten
därav är brasilianskt kött.
Mot denna faktabakgrund är jag nu redo att formulera ett svar på artikelns inledande fråga, huruvida vi kan vara både solidariska globalister och samtidigt äta oss till ett öppet svenskt kulturlandskap.
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Sammanfattningsvis anser jag mig ha två
goda skäl att påstå att en favorisering av svenskproducerade kött- och mejeriprodukter - som
förhoppningsvis i allt högre utsträckning har en
koppling till beteshävd av hagmarkerna - inte nödvändigtvis kommer att få negativa konsekvenser
för de fattiga jordbrukare som vi från globala solidaritetsaspekter önskar gynna.
Det första skälet är att EU genom MTR nu
frikopplat sina stödpengar produktion och volym.
Sverige – och andra EU-länder kommer därför framöver inte att producera mejeriprodukter
och nötkött på överskott som sedan dumpas på
marknader i syd och därigenom hotar ekonomin
för djurbönderna där. I all synnerhet inte då EU
numera hyvlar ner sina exportsubventioner för att
helt eliminera dem till 2013. Vad gäller Sverige
har vi för övrigt varken några köttberg eller
mjölkdammar kvar. Se nedan om nötköttet.
Det andra skälet handlar om att vår import
av nötkött och mejeriprodukter knappast har
småbönder som avsändare, snarare stora lantbruksföretag och djurfarmer i främst Europa,
men också, vad gäller nötkött, i Australien, Nya
Zeeland och Brasilien. Den som väljer att betala
för en svensk biﬀ på bekostnad av importkött från
Sydamerika behöver i varje fall inte känna sig
som en svikare av global solidaritet. Vill vi stötta
livsmedelshandel med fattiga småbönder öppnar
sig istället en annan träﬀsäkrare möjlighet: Att
efterfråga Rättvisemärkt/Fair Trade-märkt kaﬀe,
te, kakao, bananer och andra liknande varor.
Det ﬁnns samtidigt starka etiska, estetiska,
ekologiska och ekonomiska skäl att stötta svenska landskapsvårdare, inte sällan små nöt- och
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mjölkgårdar med idag bräcklig lönsamhet men
med stor betydelse för det öppna beteslandskapet.
Det är faktiskt en brådskande utmaning att slå
vakt om denna svenska produktion – så att den
orkar överleva!
Låt mig här avslutningsvis granska förutsättningarna för att få igång en storsatsning på
en mera extensiv nötköttproduktion. I min enmansutredning till regeringen föreslog jag en rad
åtgärder för att åstadkomma detta4. Alltså: Hur
gör vi en svensk pampasbiﬀ?

Svensk biﬀ i klämma
Produktionen av svenskt nötkött har ﬂuktuerat
men ligger nu (2006) på ungefär 1990 års nivå.
Under samma tid har vi dock ökat vår konsumtion
med 54 procent, främst beroende på en kraftig
prissänkning. Importen har stått för nästan hela
konsumtionsökningen under perioden. Nötkött
är idag i butik nästan 20 procent billigare än för
tio år sedan; priset ligger ungefär på samma nivå
som i mitten av 1980-talet.
Det ﬁnns några strukturella skäl till att
svenskt nötkött inte kunnat hävda sig på
marknaden:
- EUs regler om en fast mjölkkvot för varje
land har begränsat våra möjligheter att producera
nötkött. En stor del av nötköttproduktionen
hänger ju nämligen ihop med mjölkdjuren.
- EUs tak för antalet bidragsberättigade
nötkreatur har bidragit till att svensk produktion inte kunnat konkurrera med omvärlden.
För att göra en realistisk prognos för svenska
livsmedel, med fokus på nötkött, den närmaste
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femårsperioden måste man ta hänsyn till tre
faktorer:
1. Livsmedelsmarknaden - prispressen fortsätter. Mycket tyder på att de senaste årens kraftiga prispress på livsmedel kommer att fortsätta.
Introduktionen av lågpriskedjor som Lidl och
Netto leder idag till en stark prisfokusering på
livsmedel. Detta tillsammans med en bred introduktion av handelns egna varumärken samt
internationalisering och centralisering av ägande
och upphandling kommer att innebära kostnadsjakt i hela livsmedelskedjan. Prisfokuseringen i
upphandlingen leder därmed till en mycket
pressad lönsamhet för svensk jordbruksproduktion och därmed också för svensk livsmedelsindustri.
Samtidigt visar konsumenterna stort förtroende för svenska livsmedel. Ungefär 70 procent
av befolkningen tycker att det är viktigt att maten
är svensk.
Inom sektorer som restaurang och storkök där
ursprungsmärkningen är bristfällig är emellertid
importandelen mycket hög, ända upp till 80 procent av nöt-, gris- och fågelkött.
Konsumenterna kan inte se varifrån maten
kommer. Det är enbart priset som avgör vid upphandling, utom för kvalitetsrestaurangerna.
2. Jordbrukspolitiken – vi går mot färre nötdjur.
Livsmedelsekonomiska institutet har gjort en
modellberäkning av eﬀekterna av den jordbrukspolitiska reform som trädde i kraft i EU 2005.
Den innebär att merparten av stöden till jordbruket frikopplas från produktionen. Bonden får
alltså samma stöd oavsett om eller vad han/hon
producerar. Man kan säga att EUs jordbrukspoli-
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tik inte längre betalar för livsmedelsproduktion
utan för skötsel av jordbruksmark. Kalkylen utgår från en matematisk modell som bygger på att
brukarna är rationella och försöker maximera sin
vinst. I praktiken nås sannolikt inte dessa eﬀekter
fullt ut beroende på att lantbrukarna har olika
strategier med sitt brukande och sin produktion.
Eﬀekterna är beräknade fram till år 2009.
Den viktigaste förändringen av produktionen
är att spannmåls-, oljeväxt- och baljväxtarealen
minskar med 10-15 procent. Generellt förbättrar
reformen lönsamheten i de grödor som inte varit
stödberättigade. Arealen potatis, sockerbetor och
vall blir därför i stort sett oförändrad under perioden fram till 2009.
Inom djuruppfödningen uppkommer de
största eﬀekterna på nöt- och fårköttproduktionen. Antalet köttdjur minskar med cirka
14-18 procent och antalet får med 17 procent.
Uppfödningen av gris och kyckling påverkas
troligtvis inte av reformen.
Sammanfattningsvis leder reformen till en
ytterligare minskning av nötkött- och fårköttproduktionen som redan idag har mycket höga
importandelar (40 och 55 procent). En betydande
del av spannmålsproduktionen riskerar också att
falla bort till följd av reformen.
3. Det allmänna konkurrensläget för svensk
livsmedelsproduktion – prognosen är negativ. I en
studie som LRF genomfört har man jämfört det
svenska kostnadsläget med några närliggande
konkurrentländer. Studien visar att det svenska
kostnadsläget är förhållandevis högt. Det svenska jordbruket har cirka 10-15 procent högre
kostnader än det bästa jämförelselandet, vilket i
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de ﬂesta fall är Danmark.
Foder är den största kostnadsposten, med 4060 procent av totalkostnaderna i animalieproduktionen. Det svenska lantbruksföretaget har normalt 10-12 procent högre foderkostnad jämfört
med lägsta identiﬁerade produktionskostnadsland i studien. Förklaringen är bland annat de
långa transporterna i Sverige samt kraven på salmonellakontroll och GMO-frihet.
Nästa stora kostnadspost i animalieproduktionen är kostnader för arbetskraft som ligger
15-25 procent högre. För arbetskraften är det
inte kostnaden per timme utan snarare arbetsåtgången per producerad enhet som i jämförelsen
faller ut till Sveriges nackdel. Att det krävs mer
arbete förklaras delvis av att vi har mer småskalig struktur i Sverige, samt av vissa djurskyddskrav, såsom kravet på halm och begränsningar
avseende dränerade golv, som gör att det tar mer
tid att hålla stallar fria från gödsel.
Även för byggnader ligger det svenska kostnadsläget förhållandevis högt, särskilt i de
produktionsgrenar som har en strängare djurskyddslag än konkurrentländerna.
Ingen kan idag veta exakt hur EUs nya jordbrukspolitik slår på mjölk- och nötköttproduktionen och därmed på förutsättningarna för att
framöver hålla landskapet inklusive naturbetesmarkerna i hävd. Somliga bedömare anser att
MTR-reformen får drastiska eﬀekter för svenskt
nötkött om inga motåtgärder sätts in. En utredning har med datamodellen SASM (Swedish
Agricultural Sector Model) visat att produktionen kan komma att minska med 23 procent
jämfört med nivån år 2004. Detta överensstäm-
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mer i stort sett med Livsmedelsekonomiska institutets beräkningar. Minskningen orsakas dels
av att antalet mjölkkor beräknas minska med 20
procent, dels av att många av kalvarna inte kommer att födas upp till slaktmognad på grund av
för låg lönsamhet i uppfödningen.
Den rena nötköttproduktionen, som bygger på
köttrasdjur, klarar sig bättre. Här förutspår modellen en svag ökning av antalet djur, men det är i egenskap av betesdjur som produktionen får bärkraft.
Det behövs betesdjur för att hålla betesmarkerna i
hävd, vilket berättigar till miljöersättningar och det
nya gårdsstödet som ﬁnns inom EUs jordbrukspolitik. Utan denna intäkt för betesmarkerna skulle
produktionen upphöra. Den stora minskningen av
nötköttsproduktion kommer att ske när reformeringen av mjölksektorn är fullt genomförd och när
djurbidragen slopas helt.

”Svensk pampasbiﬀ”
Slutsatsen av det förda resonemanget är klockren:
Det svenska jordbrukets tydliga kostnadsnackdelar kommer att minska konkurrensförmågan
för vissa produkter till förmån för importerade
livsmedel. Detta, tillsammans med prispressen
på livsmedelsmarknaden och eﬀekterna av den
reformerade jordbrukspolitiken, förstärker den
pågående trenden mot allt mindre svenskproducerade baslivsmedel på våra matbord, inte
minst av nötkött. Det är en utveckling som går i
stick i stäv med visionen att hålla den återstående
arealen betad hagmark i hävd.
För att vända trenden krävs rent allmänt att vi
dels lyckas stärka det svenska jordbrukets
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konkurrenskraft genom att förbättra produktionsvillkoren och minska onödiga, konkurrenssnedvridande kostnader.
dels lyckas påverka konsumenternas efterfrågan på ”svensk basmat”, genom attraktiva prisnivåer och en pedagogiskt tydlig konsumentinformation, till exempel om värdet av att äta sig
till det öppna landskapet.
Jag menar, speciﬁkt, att lantbrukskooperationen också måste initiera en målmedveten
satsning på en mer extensiv nötköttproduktion,
något som Sverige har goda agrara förutsättningar att göra. Därmed skulle vi främja bönderna,
miljön och folkhälsan:
1. Ljusare framtid för djurbönderna. Extensiv
produktion av köttdjur under ranchliknande förhållanden – utedrift året runt med gräsbete och grovfoder – sänker bondens kostnader, ökar lönsamheten och minskar miljöbelastning, energiförbrukning
och därmed klimatpåverkan (inget importerat
kraftfoder, inga bekämpningsmedel etc)
2. Sista chansen att rädda det biologiskt rika
odlingslandskapet. Utan betesdjur beskogas eller
växer våra öppna, örtrika, vackra och turistiskt
värdefulla kulturlandskap igen i många bygder
i landet. Utvecklingen går fort, trenden är illavarslande: 1990 fanns 25 000 mjölkgårdar, idag
(2005) är bara 9 500 kvar. 150 000 mjölkkor
försvann under samma tid och trenden fortsätter.
Enda lösningen är att få ut ﬂer amkor, kalvar och
köttrasdjur i betesmarkerna. Ökat fårbete skulle
också ge god eﬀekt.
I takt med att importmaten successivt förknippas med samma höga kvalitet vad gäller
miljö och djuromsorg kvarstår troligen ”öppna
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landskap i Sverige” som ett av de få starka argumenten för att handla svenskproducerat kött.
3. Hälsosamt kött till konsumenterna. Djur
som uppfötts på gräs innehåller proportionellt
sett mer av de nyttiga omega 3-fettsyrorna än
djur som äter spannmål. Orsaken är att örter och
gräs är särskilt rika på omega 3-fett (växternas
”frostskyddsmedel”). Frön innehåller dock betydligt mindre omega-3, därav den låga halten i
djurens spannmålskost.
Omega 3-fett minskar risken för hjärtoch kärlsjukdomar, fetma, ögonsjukdomar,
Alzheimers demens och sannolikt även vissa typer
av cancer. Kött från betande djur innehåller även
tre-sex gånger mer av antioxidanten E-vitamin
än kött från djur som utfodras med kraftfoder.
För det personliga välbeﬁnnandet, folkhälsan
och sjuk- och hälsovårdens ekonomi skulle detta
samtidigt innebära betydande vinster.
Importkött från till exempel grässtäpperna i
Sydamerika har i betydande grad sådana hälsomässiga fördelar framför mycket av det nötkött
som idag produceras i Sverige. Inom kort kan
”omega- 3-faktorn” bli en aﬀärsidé som attraherar kunden i butik. I ett läge med drygt 40 procent
nötköttimport – en andel som tycks växa – är det
därför mycket viktigt att svenskt lantbruk kommer igång med den här typen av extensiv köttproduktion. På köpet får vi möjlighet att bevara
och vårda det värdefulla kulturlandskapet.

Rikta mångfaldsstöden
Jag förordar alltså en ”svensk pampasbiﬀ”, utifrån
de agrara och andra förutsättningar vi har i vår del
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av världen. För att få fart på en sådan utveckling
måste stödvillkoren ändras så att all betesmark kan
få grundstöd. När det gäller miljöstöd som indirekt
kan gynna nötköttproduktionen så ligger stöden
till den biologiska mångfalden på naturbetesmarker bra till. Det ﬁnns idag närmare 100 000 hektar
naturbetesmarker som inte hålls i hävd. Genom att
öka stödet till dessa kan man få dit mer betesdjur
och därmed öka antalet nötkreatur. En stor del
av arealen är dock marker som av olika skäl inte
platsar i det nuvarande systemet. En första åtgärd
är därför att ändra regelverket så att all betesmark
kan komma med och få grundersättning.
Nästa steg är att få till stånd ökad vallodling
och billigare vallfoder, genom höjt stöd till vallen. En satsning på landsbygdsutveckling riktad
mot köttproducenter (naturvårdsföretag) i form
av investeringsstöd skulle också kunna ge goda
resultat.
Noter och referenser
1. Under 1990-talet ökade handeln med jordbruksprodukter med 3,4
procent per år, jämfört med industrivaruhandeln som ökade med 6,7
procent. (Världsbanken 2005. Global Agricultural Trade and Developing
Countries).
2. Utvecklat resonemang ﬁnns i Utrota svälten SOU 2002:75 sid 91-91.
3. Också inom regioner skapar en ökad uppdelning mellan spannmålsoch animalieproduktion näringsmässiga obalanser. Vidare försvårar en
hårt driven specialisering användningen av växtföljder och den bidrar till
ökad känslighet för insekts- och sjukdomsangrepp. Den leder därmed till
en ökad användning av bekämpningsmedel. En hårt driven specialisering
i djurhållningen leder ofta till storskalig djuruppfödning (”djurfabriker”)
och långa och plågsamma djurtransporter. Specialisering och transporter
av i synnerhet djur kan öka spridningen av sjukdomar såsom fågelinﬂuensa
och mul- och klövsjuka.
4. Bilen, biﬀen, bostaden – hållbara laster, smartare konsumtion, SOU
2005:51
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HUR SVENSK ÄR EN SVENSK KO?
Hur vår konsumtion och produktion av livsmedel är beroende
av och påverkar ekosystem i Sverige och i andra länder
Lisa Deutsch, forskare, Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning, Stockholms universitet

Sammanfattning
Hur beroende är vi av naturen i andra länder? I
detta kapitel analyseras hur våra produktionsval
inom jordbruket, kombinerat med våra matvanor påverkar ekosystem i Sverige och utomlands.
Med frågan: Hur svensk är en svensk ko? menas
hur beroende svensk djurproduktion är av jordbruksmarker utanför Sverige. År 1999, var nästan
80 procent av jordbruksmarkerna som behövdes
för att odla insatsråvarorna till den inköpta fodersäcken inte belägna i Sverige. Men denna säck
är bara en del av vad djuren äter – kor, lamm,
grisar och kycklingar behöver också vall, bete
och egenproducerat kraftfoder från gården. Alla
dessa ytor är svenska. Så när man inkluderar
importvarorna i den inköpta säcken är över en
fjärdedel av alla marker som Sverige behöver för
djuruppfödning från andra länder. Så svaret på
den i rubriken ställda frågan blir - om man är vad
man äter – att våra djur är till 75 procent svenska!
Sedan kan man fråga sig själv: Hur svensk är jag
då? Mer än en tredjedel av vår matkonsumtion är
beroende av natur i andra länder – så vi är till två
tredjedelar svenska.
Beroendet av ekosystem i andra länder är inte
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ett problem i sig. För att vi ska få en långsiktig
hållbar matproduktion i världen behöver beslutsfattare, producenter, handel och konsumenter bli
mer medvetna om hur våra val påverkar ekosystemen nationellt såväl som internationellt samt
hur de påverkar vår egen matsäkerhet. Problemet
är om vi inte är medvetna om vår påverkan. Man
kan inte ta ett hållbart beslut utan att veta hur
produktionen påverkar den mest grundläggande
produktionsfaktorn nämligen vår naturresursbas
(det vill säga miljöeﬀekterna av produktionen).
En betydande del av vår mat kommer idag
från utländska jordbruksmarker. Dessa marker
är en oumbärlig del av våra egna produktionssystem. De diskussioner som förs inom Sverige om
det svenska livsmedelssystemet behöver vidgas
till att inkludera produktionskonsekvenser i utländska system. Vår gemensamma internationella
världhandelsorganisation (WTO) kan långsiktigt
gynna handel med varor som producerats på ett
hållbart sätt igenom att tillåta medlemmarna att
ha krav på hållbar produktion i importsystemen.
Det är ett problem att hänsyn till miljön hindras
av ett handelssystem som inte tillåter att man
särskiljer på grund av hur en vara framställs. Vår
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egen nuvarande och framtida samhällsutveckling
är beroende av att vi inte försämrar naturens underhållskapacitet i dessa system.

Bakgrund
Svensk livsmedelsförsörjning blir alltmer globaliserad. Mer än en tredjedel av Sveriges totala matkonsumtion är beroende av natur i andra länder1.
Uppemot 80 procent av jordbruksmarkerna som
behövs för inköpt foder till svensk djurproduktion
ligger utanför Sverige. Sverige är globaliserat2. Men
globaliseringen av livsmedelssystemet syns inte. Det
vi äter - varifrån det kommer - hur maten producerats - är svårt att se, om det alls är möjligt.

Tänk till exempel på vad du åt till frukost.
Vet du var allting kommer ifrån? Du vet nog att
kaﬀe är importerat. Det kan ha odlats i Brasilien,
Columbia, Guatemala, Kenya eller Vietnam –
och förädlats i Tyskland eller Finland. Svenskar
älskar bananer. Den största delen kommer från
Sydamerika, till exempel Ecuador och Peru,
men de ekologiska bananerna kommer oftast
från Dominikanska republiken. Enligt handelsstatistiken kommer apelsinjuice från Norge! Men
råvarorna anländer dit och förädlas. Apelsinerna
odlas i Brasilien eller Spanien. Men chokladen i
mjölkchokladdrycken O’Boy - den är nog från
Frankrike eller Schweiz? Nej - kakao kommer
från Elfenbenskusten eller Ghana. Åt du ett kokt

Figur 1. Vet du var din frukost kommer ifrån?
Ditt kaﬀe kan ha odlats i Guatemala, Kenya
eller Vietnam. Apelsinerna odlas i Brasilien
eller Spanien. �t du ett kokt ägg? Om det inte
var KRAV-märkt kan det vara ﬁnskt. Brödet
är nog svenskt. Bären i sylten kan mycket väl
komma från Italien. Filen är nästan uteslutande gjord av svensk mjölk. Men müsli är en
riktigt internationell produkt - med torkad
kokos från Indonesien, svensk havre, russin
och mandlar från USA, dadlar från Turkiet och
palmolja från Malaysia. (Illustration Robert
Kautsky/azote.se)
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ägg? Om det inte var KRAV-märkt då kan det
vara ﬁnskt. Brödet är nog svenskt. Sylten var troligen svensk om det är rätt säsong, men bären
kan mycket väl komma från Italien. De ﬂesta
vet att ﬁlen vi äter nästan uteslutande är gjord av
svensk mjölk. Men åt du köpt müsli? Det är en
riktigt internationell produkt med torkad kokos
från Indonesien, svensk havre, russin och mandlar från USA, dadlar från Turkiet och palmolja
från Malaysia. Men det är inte lätt att i aﬀären
få reda på ursprunget till insatsvaror i produkter
som är förädlade här i Sverige. På förpackningen
står bland annat sockerhalt, energiinnehåll och
ﬁbermängd, men nästan aldrig varifrån enskilda
ingredienser kommer och aldrig hur de är producerade (förutom när det är KRAV- eller rättvisemärkta produkter).
Att vi är beroende av andra är inte ett problem
– men hur hållbar är vår konsumtion om de producenter vi importerar från inte bedriver ett hållbart
jordbruk? Svensk jordbruksproduktion håller ur
miljösynpunkt en mycket hög standard jämfört med
många andra länder. Men vår produktionsstandard
gäller inte regelmässigt våra importleverantörer.
Så i och med att den i så hög grad är beroende av
externa insatsråvaror, till exempel foderråvaror och
konstgödsel, är vår produktion en del av mindre bra
produktionsmetoder. Detta innebär att vi riskerar
att undergräva våra egna möjligheter till fortsatt bra
produktion, utveckling och välfärd om dessa system
utanför vårt land inte förvaltas på ett hållbart sätt.
Det är fungerande ekosystem3 som genererar
det vi får gratis av naturen – så kallade ekosystemtjänster. Exempel på dessa tjänster är en bördig jordmån, pollinering och renandet av vatten.

Hur svensk är en svensk ko?

Jordbruksmarker är ett exempel på ett nära samspel
mellan människan och naturen – men naturen är
den grundläggande produktionsfaktorn. Detta har
de ﬂesta inom jordbrukssektorn i Sverige insett
och tagit hänsyn till i sin produktion. Varför har vi
inte samma krav på miljöhänsyn när det gäller våra
handelspartners? Det beror delvis på att vi inte har
insett hur sammankopplade vi är och att det inte är
möjligt att se miljöeﬀekterna i priset.
Nuvarande handelsindikatorer och institutioner
är i behov av översyn eftersom de inte belyser svensk
jordbruksproduktions omvärldsberoende. Vidare är
de inte ekologiskt relevanta, och de gynnar ekonomisk utveckling på bekostnad av miljön. Ibland
till och med blockeras signaler från ekosystemen.
Därmed ser vi inte hur mycket vår egen välfärd eller våra barns och barnbarns välfärd - undergrävs
genom en import som baseras på en produktion som
förstör den livsupprätthållande naturresursbasen.
Den studie som detta kapitel grundar sig på är
unik jämfört med traditionell statistik – för den
ger ett mått på naturens underhåll. Det ﬁnns stora
arealer jordbruksmarker som försörjer städerna med
mat – men som inte syns4. I detta kapitel får vi ett
mått på de levande jordbruksarealer som behövs
för svensk matproduktion och matkonsumtion.
Vårt beroende mäts i hektar, inte i ton gröda eller
miljarder kronor. Alla de siﬀror som presenteras är
jordbruksmarker som tas i anspråk för vår konsumtion oberoende av var på jorden de ﬁnns. Orsaken
till detta är att man genom världshandel kan ”köpa
ytor” var som helst. Syftet med detta kapitel är att
utvidga diskussionen i den nationella och internationella jordbruksdebatten utanför landets gränser
och att göra det i ett ekosystemperspektiv.
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Hur beroende är vi av naturen i
andra länder?
Enligt svensk statistik har vi i Sverige en hög grad
av självförsörjning när det gäller jordbruksprodukter5. Men vår konsumtion av jordbruksprodukter är
deﬁnitivt beroende av ekosystem utanför Sverige6.
På 1990-talet låg 14 procent av markerna som behövdes för vår direkta matkonsumtion (som frukt,
grönsaker, säd, dvs inte genom djurproduktion) i
Sverige. En lika stor areal odlades på gårdarna till
djuren för vår indirekta konsumtion av animaliska
produkter såsom kött, mjölk och ägg. Markerna i
Sverige som användes till vall och betesmark stod
för 37 procent av den totala konsumtionen. Den del
av den inhemska produktionen som exporterades
var nästan 10 procent. Importens andel var 35 pro-

cent. Om man jämför dessa ytor med 1960-talets
kan man se en minskad användning av vall och betesmarker i Sverige och ökad användning av kraftfoder. Man kan också se en minskad inhemsk produktion och en ökande andel import och export7.
Över en tredjedel av vår matkonsumtion underhålls
med ekosystem utanför Sverige.
Vad importerar vi? Kaﬀe, choklad och ris var de
största grödorna för mänsklig konsumtion (tillsammans står dessa produkter för över en fjärdedel av
importytorna). Men den största delen av importen
(60 procent) stödde vår konsumtion av animaliska
produkter eftersom betydelsen av kraftfoder har
ökat.
Det underhåll som är svårast för oss att uppfatta är fodret som går till djuren. Vi dricker mjölk

Figur 2. På 1990-talet låg 14 procent av markerna som
vi behövde för vår konsumtion av frukt, grönsaker, säd
och så vidare i Sverige. En lika stor areal odlades på
gårdarna till djuren för vår indirekta konsumtion av animaliska produkter såsom kött, mjölk och ägg. Markerna
i Sverige som användes till vall och betesmark stod för
37 procent av den totala konsumtionen. Den del av den
inhemska produktionen som exporterades var nästan
10 procent. �ver en tredjedel av vår matkonsumtion
(35 procent) kom från jordbruksmarker långt utanför
Sveriges gränser. (Illustration Robert Kautsky, Foto
Jerker Lokrantz/azote.se)
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Figur 3. Hälften av arealerna som behövs för svensk djurproduktion är för produktion av grovfoder. Grödorna som odlas till
djuren på den egna gården är 16 procent av de totala foderarealerna. Då är den resterande tredjedelen av markerna som
används till djuren beroende av inköpt kraftfoder. Av dessa
marker är nästan 80 procent importerade. Av totalt 2,8 miljoner
hektar som vi behöver till svenska djur ligger 750 000 hektar i
andra länder. Hur svensk är en svensk ko om 25 procent av de
totala foderarealerna ligger utanför Sverige?
(Illustration Robert Kautsky/azote.se)

och äter kött, ägg och ost. Men vad äter egentligen
kor, grisar och kycklingar? I denna studie innehåller djurfoder tre huvuddelar: grovfoder (till exempel
hö, ensilage, vall och betesmarker), grödor som odlas på gården för foderblandningar (som till exempel
potatis, höstvete, råg, korn, havre och foderärter)8,
och insatsråvaror för inköpta kraftfoderblandningar9 (som till exempel spannmål, oljeväxter och
biprodukter av exempelvis sockerbetor)10.
Hälften av arealerna som behövs för svensk
djurproduktion är för produktion av grovfoder (siﬀran var 60 procent på 1960-talet). Grödorna som
odlas till djuren på den egna gården är 16 procent
av de totala foderarealerna. Då är den resterande
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tredjedelen av markerna som används till djuren
beroende av inköpt kraftfoder (nivån var en fjärdedel på 1960-talet11). Av dessa marker var nästan 80
procent importerade. Av totalt 2,8 miljoner hektar
som vi behöver till svenska djur ligger 750 000 hektar i andra länder. Hur svensk är en svensk ko om
25 procent av de totala foderarealerna ligger utanför
Sverige?
Tabell 1 visar att cirka 20 procent av importmarkerna från fodersäcken ligger i Sydamerika. Där odlas sojabönor, framför allt i Brasilien12. Markerna för
odling av palmkärnekakor, dessa arealer ﬁnns mest
i Malaysia, utgör ytterligare 20 procent. Den största
delen av resterande marker kommer från EU.

Drivkrafterna bakom konsumtion
och produktionsval
Förändringar i konsumtion och produktion av
animaliska produkter sedan 1960-talet har resulterat i ett ökande beroende av externa källor.
Drivkrafterna bakom importbehovet av kött är
(1) ökad total konsumtion, (2) förändrade konsumtionsvanor, i kombination med (3) minskande inhemsk produktion på grund av fallande
lönsamhet13. Samtidigt har ett produktionssystem utvecklats där man använder sig av ökande
mängder importerade insatsråvaror14. Resultatet
är att nationella produktionsytor har minskat
med 30 procent sedan 1962.
Med undantag av mjölk och smör har svensk
konsumtion av animaliska produkter ökat sedan
1960-talet. De senaste 40 åren har den totala
köttkonsumtionen ökat med 44 procent. Vi äter
idag lika mycket nötkött, 50 procent mer ﬂäsk-
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JORDBRUKSMARKER FÖR INSATSRÅVAROR TILL DJURPRODUKTION I SVERIGE 1999
Insatsråvaror till
inköpt kraftfoder

Total areal
(hektar)

Total
andel

Varav
import

Import
i hektar

Sojakakor

186 411

20 %

100 %

186 411

Palmkärnekakor

155 874

16 %

100 %

155 874

Raps och rapskakor

121 038

13 %

100 %

121 038

Ärtor

31 725

3%

0%

0

Andra proteininsatser1

54 855

6%

100 %

54 855

167 724

18 %

95 %

159 338

191 483

20 %

20 %

38 297

38 244

4%

87 %

33 272

849

0%

0%

0

948 202

100 %

79 %

749 085

Vegetabiliska biprodukter 2
Säd
Betmassa och melass
mm
Övrigt
TOTALT

Importland
Brasilien, Norge, Tyskland,
Nederländerna
Malaysia, Indonesien,
Nederländerna
Danmark, Storbritannien,
Tyskland

Indonesien
Nederländerna, Tyskland,
Storbritannien, Danmark
Ospeciﬁcerat
Polen, Litauen, Tyskland,
Nederländerna, Danmark

1 till exempel kokos, solrosfrö, bomullsfrö med mera.
2 till exempel majsgluten, kli, stärkelse biprodukter med mera.

Tabell 1. Cirka 20 procent av jordbruksmarkerna för insatsråvaror till den inköpta fodersäcken ligger i Sydamerika där sojabönorna
kommer framför allt från Brasilien. Ytterligare nästan 20 procent av markerna som behövs är för odling av palmkärnekakor, ﬁnns i
Sydostasien, mest i Malaysia. Den största delen av resterande marker kommer från EU.

kött och 5 gånger så mycket kyckling15. För övrigt, vill svenskarna bara ha vissa delar av köttet:
ﬂäskﬁlé och kycklingbröst16. 1999 var exempelvis
import- och exportvolymerna av griskött nästan
lika stora. Men samtidigt som den svenska exporten innehöll alla typer av kött importerades det
bara kött av högre kvalitet; huvudsakligen ﬂäskkarré och ﬁléer17. Det ﬁnns en liknande trend för
nötkött där importen domineras av rostbiﬀ, entrecôte och ﬁléer.
För att underhålla den ökade efterfrågan av
och den ändrade preferensen för kött, ökade han-
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delsﬂödena markant. Svensk import av ﬂäskkött,
nötkött och fågel har ökat sju, sex respektive tjugofem gånger sedan 196218. Följaktligen har den
totala köttimporten ökat nästan sju gånger från
16 000 till 109 000 ton. Under tiden har Sverige
gått från att vara en nettoexportör till att vara en
nettoimportör19. Denna utveckling har lett till att
vår produktion är lika beroende av den globala
marknaden för att kunna exportera det mindre
ﬁna köttet, och därmed få avkastning, som att få
tillgång till de importerade insatsråvarorna.
Samtidigt med dessa konsumtionsförändringar
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Figur 4. För att underhålla den ökade efterfrågan
av kött har den totala köttimporten ökat nästan
sju gånger från 16 000 till 109 000 ton sedan 1962.
Svensk import av ﬂäsk, nöt och fågel har ökat
sju, sex respektive tjugofem gånger. Sverige har
gått från att vara en nettoexportör till att vara
en nettoimportör. Men djurproduktionen är lika
beroende av den globala marknaden för att kunna
exportera det mindre ﬁna köttet, och därmed få
avkastning för den egna produktionen, som att
få tillgång till de importerade insatsråvarorna till
foder. (Illustration Robert Kautsky/azote.se)

skedde det förändringar i djurfodrets sammansättning. Andelen svensk vall och svenska betesmarker minskade20. Samtidigt som både kraftfoder och andelen externa insatsråvaror i fodret 21
ökade22. Den ökade foderimporten var antagligen
driven av marknadskrafter, särskilt den inhemska
proteinproduktionen betingade ett högt pris23.
Eftersom importen av djurfoder ensam står för
ungefär 70-75 procent av produktionskostnaderna 24 har industrin fokuserat mycket på dessa
kostnader. Marknadspriset inkluderar dock inte
de signiﬁkanta ekologiska kostnaderna (externaliteter) skapade av modern köttproduktion. Tack
vare handeln har därför särskilt foderproduktionen ﬂyttats utomlands.
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Miljöeﬀekter av intensiﬁerad
produktion i Sverige
Vi har förändrat våra konsumtionsvanor. Vi äter
en mindre andel betande djur som biﬀ och lamm
och istället mer ﬂäskkött och kyckling. Vi har ökat
köttproduktionen i Sverige och sänkt matpriserna
genom ökad kraftfoderanvändning. Dessa val har
ﬂera ekologiska konsekvenser. När djuren betar
mindre, äter mindre vall och istället äter kraftfoder, som görs av importerade råvaror, påverkas det
svenska landskapet. Det vi ser är att stora ytor som
tidigare var öppet landskap växer igen.
Ytterligare viktiga eﬀekter av en minskad användning av vall i odlingsföljden samt betes- och
hagmarker är:
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1. Generell minskning av biodiversitet i landskapet: minskning av artrikedomen hos blommor25 och den biologiska mångfalden i faunan 26.
2. Förlust av födokällor i det svenska jordbrukslandskapet, exempelvis är klöver huvudföda
för vissa humlearter27.
3. Förändringar i landskapets mosaik på regional nivå med en förlust av struktur och habitat 28.
4. Försämrad jordkvalitet: bland annat mindre organiskt material och försämrad jordstruktur29.
Dessutom har skiftet från lokalt producerat
grovfoder till mer kraftfoder lett till ett antal indirekta ogynnsamma förändringar. Till exempel
har den ökade användningen av spannmål, till
exempel höstvete, lett till en ökad användning
av kemiska bekämpningsmedel sedan mitten på
1990-talet (eftersom det normalt odlas i spannmålsdominerad växtföljd)30. Vidare har grovfodrets ersättning i form av importerade oljefrön
inneburit en import av kadmium till jordbruket
via fodertillsatser, såsom betor, sojabönsmjöl och
vitamin- och mineralblandningar31. Kadmium
tas upp av växter. Mängden kadmium i fosforgödslen till sojabönor i Brasilien är 4-10 gånger
högre, och till oljepalmer i Malaysia 16 gånger
högre än vad som läggs per hektar rapsodling i
Sverige32. Eftersom kadmium i foder inte tas upp
av djuret i någon hög utsträckning är foderkomponenter en extern källa av kadmium till svenska
jordar där det ackumuleras33. En studie av grisar
i Sverige visade att proteinkomponenterna gav 50
procent av fodrets totala kadmiuminnehåll34.
Dagens utveckling med ökande andel im-
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porterat foder motverkar en del av de 15 nationella miljökvalitetsmålen, framförallt: miljömål
7 - ingen övergödning, miljömål 13 - ett rikt
odlingslandskap, och miljömål 4 - giftfri miljö.
Men samtidigt gynnas vissa miljömål av att mindre produktion sker i Sverige: mindre koldioxidutsläpp från traktorer (miljömål 1 - begränsad
klimatpåverkan), mindre näringsläckage (miljömål 7 - ingen övergödning) och mindre utsläpp
av farliga bekämpningsmedel (miljömål 4 - giftfri
miljö). Detta pekar på behovet av att inkludera
och hantera även de internationella miljökonsekvenserna av vår produktion. Annars riskerar
vi att uppnå våra miljömål genom att ﬂytta problemen utomlands.

Internationella miljöeﬀekter av
produktion av foderkomponenter
Följande är en analys av miljökonsekvenserna av produktionen av våra två största importgrödor: sojabönor och palmoljekärnor. Sojakaka (vilket är det som
är kvar när man pressat ut oljan från sojabönorna) är
den största importerade varan som ingår i djurfoder.
Sojaodlingarna har ökat dramatiskt i Brasilien under
de senaste decennierna och en stor del av produktionen exporteras till Europa35. Generellt är inte den
sojaodling som bedrivs idag något hållbart jordbruk.
De ﬂesta sojaplantager ﬁnns i cerrado (busksavann
i centrala Brasilien) och i gräsmarker i Amazonas.
När dessa marker omvandlas till odlingsmark har det
dramatiska eﬀekter på dessa områden, framför allt
på den biologiska mångfalden36. Det har både lokala
och globala ekologiska konsekvenser, genom försämring av ekosystemfunktion och en minskning av värl-
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dens genetiska tillgångar. Den brasilianska cerradon
uppfattas som en av världens mest varierade och rika
savanner37. En ökande efterfrågan på sojabönor till
djurfoder har även lett till en expansion av odlingar
inne i regnskogen38.
Förlusten av naturliga ekosystem som en direkt eller indirekt följd av sojaodlingar är uppenbar.
Utöver det har odlingen eﬀekt på jordmånen, genom
kompaktering och erosion39. Miljöeﬀekterna av sojaodlingarna sträcker sig även bortom de direkta effekterna av markomvandlingen genom de satsningar
på infrastruktur som sker för att sköta transporter av
skörden och insatsvaror till produktionen, något som
kan gynna annan exploatering, till exempel timmeravverkning och köttdjursuppfödning (ranching)40.
Den största delen av palmkärnekakorna (vilket är det som är kvar när man pressat ut oljan från
palmkärnorna) som används i Sverige kommer från
Malaysia och Indonesien. Omvandlingen av tropisk
skog till palmoljeplantager har där haft förödande

konsekvenser för den biologiska mångfalden och
därmed för ekosystemens framtida funktion41. Vissa
forskare hävdar att etableringen av ekonomiskt lönsamma plantager kan vara ett hållbart sätt att skydda
skogen från ytterligare påverkan42. För att det ska
uppfyllas måste dock upprätthållandet av lagar och
den juridiska miljön förstärkas avsevärt43.

Konsekvenser för matsäkerhet
Det ﬁnns anledning att fundera över innebörden av
ett ökat beroende av andras produktion för matsäkerheten i Sverige. Flera hot mot matsäkerheten har
dykt upp sedan mitten av 1990-talet: matspridda
sjukdomar som galna kosjukan (bovine spongiform encephalopathy - BSE), mul- och klövsjuka,
salmonella, campylobacter, listeria, escherichia coli,
och kontamination av dioxiner och otillåtna antibiotikapreparat. Sverige har relativt hög standard inom
sin djurproduktion, både med respekt för djuretik

HÖG STANDARD INOM SVENSK DJURPRODUKTION
• Inga tillväxthormoner tillåts i kött- eller mjölkproduktion.
• Återhållsamt användande av antibiotika och förbud mot användning i foder sedan 1986.
• Hänsyn till djurs normala beteende i djurhållningens praxis (till exempel större utrymme
än EU-direktivet föreskriver, traditionella hönsburar inte tillåtna).
• Kraven på djurtransporter högre än EU-standard.
• Frivillig överenskommelse inom foderindustrin att inte använda GMO-grödor i djurfoder.
• Förbud mot användning av kadaver i djurfoder redan 1987 vilket var före EU-förbudet
(1994)
• Förbud mot ben- eller köttmjöl från idisslare i foder till idisslare (1991) före EU-förbudet
mot ben- eller köttmjöl från däggdjur i foder till idisslare (1994).
• Obligatoriska salmonellaprov på foderkomponenter, krävs inte inom EU.

Hur svensk är en svensk ko?
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och matsäkerhet44. Till exempel förbjöds användning
av kött- och benmjöl i foder till idisslare redan 1987 i
Sverige, långt före EUs förbud 1994 (se ruta). Sverige
har traditionellt lyckats behålla en stark kontroll av
produktkvaliteten och djurproduktionen. Men detta
kontrollsystem når inte hela vägen till produktionssystemen för de importerade komponenterna och har
blivit svårare att upprätthålla med ökande globalisering. Långa produktionskedjor för mat och djurfoder, som är svåra att följa och inte alltid spårbara eller
transparenta, innebär att vi riskerar att utsättas för
potentiellt allvarliga hälsorisker. De täta och många
kopplingarna i systemet med importerade köttprodukter och djurfoder kan medföra en snabb spridning av mat- eller foderburen kontamination och
förorsaka det som kallats ”kaskadkatastrofer”45.
Tyvärr har vi redan sett exempel på sådana kaskader i Sverige. År 2003 kom salmonellasmittat griskött från Danmark som hann spridas och serveras på
restauranger i södra Sverige innan smittan spårades46.
Samma år hade vi också ett allvarligt utbrott av salmonella som spreds med grisfoder som härrörde från
importerade proteinkomponenter47. Epidemiologisk
övervakning i ﬂera industriella länder under de senaste decennierna visar på en betydande ökning av
förekomsten av sjukdomar som sprids via mat och
att utbrotten nu är mer förödande48.

Svensk mat som sätter
internationella spår
Att vi importerar är inte ett problem i sig. Den
internationella handeln har ﬂera positiva aspekter. Den möjliggör ett utbud av produkter som
inte går att producera i Sverige, till exempel thai-
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ländsk mat och apelsinjuice. Den möjliggör den
köttproduktion som vi har idag och den bidrar
också till riskspridning genom att tillhandahålla
ﬂera källor för insatsvaror eller mat. Importerad
mat kan dessutom ibland vara det mer miljövänliga alternativet, exempelvis genererar spanska
frilandsodlade tomater mindre koldioxidutsläpp
än svenska växthusodlade49. Och som denna antologi vill klargöra - det kan vara bra att andra
får sälja till Sverige, det innebär att vi kan stödja
jordbruk i utvecklingsländer. Handel innebär en
möjlighet att omfördela resurser och att bygga
broar till områden med bristande matsäkerhet
(där alla inte har tillgång till tillräckligt med
mat). Men idag ﬁnns det en stor skillnad mellan
hur den globala marknaden fungerar och huruvida de ekologiska systemen kan understödja denna
omfördelning av resurser, delvis på grund av:
1) brist på insikt om samhällets beroende av
ekosystemtjänster i andra länder50,
2) att vi inte inkluderar de ekologiska konsekvenserna av vår produktion utomlands, och
3) ett internationellt regelverk som blockerar
signaler från ekosystemet.
I Sverige idag delar konsumenter, industri
och myndigheter en stark tro på att vi i hög utsträckning är självförsörjande i köttproduktionen
och att svenska köttdjur i hög grad utfodras med
svenskt foder. Följaktligen är det en stor skillnad
mellan våra resultat och det som förekommer i den
nationella debatten. I Jordbruksverkets oﬃciella
publikationer skriver man att över 90 procent av
kraftfodret 1999 var svenskt51. Ja, svenskt för att
det tillverkades i Sverige. Men med importerade
råvaror! Andra intressenter ignorerar indirekta
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utländska produktionskällor i sina diskussioner,
exempelvis om hållbarhetsaspekten i svensk köttproduktion52 och matsäkerhet53. Djurproduktion
ska ses som varande nära kopplad till fodrets ursprung, och inte bara bestämmas av vilket land
som djuren vuxit upp eller slaktats i, eftersom de
ytor som krävs för foderproduktionen faktiskt
är en del av vårt produktionssystem. Handel har
redan utökat det svenska produktionssystemet,
men bruket av gamla mätmetoder har gjort att vi
inte har sett detta.
Nuvarande uppgifter för svensk självförsörjningsgrad för köttproduktionen i SJVs årliga
rapporter mäter nettokonsumtionen, det vill säga
den nationella produktionen minus konsumtionen54. Denna enkla uppgift missar den stora handeln som äger rum på grund av prisskillnader och
konsumenters preferenser. Exempelvis var cirka
20 procent av köttkonsumtionen år 1999 importerad. Detta skiljer sig mycket från uppgiften
om självförsörjning från 1999 på 95 procent55
och påståenden från forskare om att Sverige är
självförsörjande på kyckling och ﬂäsk 56. Men
det är typiskt för myndigheters allmänna bild
av matkonsumtionen att Sverige har ”relativt
lite import”57. Denna bild är dock inte komplett.
Sverige må ha kapacitet att producera den totala
mängden kött nationellt, men dagens mätmetoder fångar inte konsumenternas preferenser
för speciﬁka styckningsdelar. Importﬂöden behöver tas med i kalkylerna för att fånga detta.
När svenskarna ändrade sina konsumtionsvanor
ökade inte bara vårt beroende av import utan på
samma gång ökade exporten betydligt. Export av
styckdetaljer som vi inte efterfrågar är en viktig
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industri. Följaktligen är kunskap om exportﬂöden också nödvändigt för att kunna mäta och
förstå systemets beroende.
Sverige har börjat identiﬁera och inkludera de
samhälleliga och ekologiska kostnaderna av produktionsförändringarna inom våra egna gränser
genom att anamma konceptet ”multifunktionellt
jordbruk”, för att säkerställa allmännyttiga jordbruksrelaterade produkter (ekosystemtjänster
som exempelvis biologisk mångfald och cirkulering av näringsämnen). Samtidigt arbetar man
för högre ekonomisk eﬀektivitet och för att maximera den sociala välfärden. Särskilda riktlinjer
har utvecklats för att stödja en fortsatt extensiv
produktion med idisslare och ekologiskt lantbruk
med blandade system. Detta upprätthåller biologisk mångfald på ängar och i öppna landskap
samt återställer cirkulationen av näringsämnen
mellan boskap och gröda och bidrar samtidigt
till att uppfylla ekonomiska och sociala mål. Ett
steg mot internalisering av det importerade ekosystemstödet och dess ekologiska konsekvenser
skulle vara att inkludera mått på importerade
ekosystemtjänster i de nationella miljömålen. Att
titta på jordbruksmarker som används i denna
studie är ett möjligt instrument att mäta beroendet, eftersom det både har en ekologisk bas och är
kommunikativt. WTO har också tagit ett steg i
denna riktning med de gröna lådorna (green boxes)
som tillåter jordbruksstöd som det ovannämnda
”multifunktionella jordbruket” där hänsyn tas till
andra faktorer än bara frihandel.
Den dåliga spårbarheten i importstatistiken
är ett annat stort hinder för svenska producenter
och konsumenter att förstå köttproduktionen.
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Det ﬁnns åtminstone två exempel på områden
där produkter och producenter inte kan spåras
enkelt. För det första behöver inte charkuterivaror märkas med produktens ursprungsland. För
det andra visar statistiken bara landet varifrån
produkten köpts, inte själva ursprungslandet. Till
exempel är Nederländerna den största exportören
av sojabönor och palmkärnekakor till Sverige,
medan Tyskland exporterar mer palmkärnekakor
till Sverige än Malaysia 58. Holländarna odlar inte
sojabönor och Tyskland odlar inte palmer men
detaljnivån i importstatistiken i Sverige, EU eller
FAO tillåter inte en koppling till produktionssystemen i de första länderna i produktionskedjan.
Därmed förhindras grundlig forskning om länders produktionsmetoder. Relevant information
om produktionskedjorna och länkarna i handeln
måste tydliggöras.
I ljuset av de aktuella händelserna rörande
kött och djurfoder ligger ett viktigt avgörande
för Sveriges framtida produktion i industrins
förmåga att garantera kvalitetskontroll längs
hela den globala produktionskedjan. Den fram
till idag framgångsrika strategin har varit baserad
på kontroll av insatsråvaror och produktion baserad på en förståelse för det svenska systemet och
dess konsekvenser. Den ökande omfattningen
och graden av sjukdomsutbrott59 som sker trots
ökande ansträngningar i den institutionella kontrollen (som exempelvis EU Rapid Alert System
for Food och Food-RASFF: http://europa.eu.int/
comm/food/food/rapidalert/index_en.htm) kan
indikera att total kontroll av ett system så omfattande som den globala djurproduktionen i praktiken är omöjlig60.
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Handel i sig är inte ett miljöproblem. Men sättet som handel sker på idag skapar miljöproblem
mycket på grund av att de kostnader som produktionen ger upphov till inte är inräknade i marknadssystemet på ett tillfredsställande sätt. Vi har
snabba och nära kopplingar i det ekonomiska systemet som exempelvis pris och leveransinformation. Foderfabriker i Thailand eller Sverige kan
trycka på en tangent och beställa ﬂera ton soja
från Brasilien på förmiddagen och från Kanada
på eftermiddagen. Det ﬁnns pris och leveransinformation men det ﬁnns ingen information
om kvaliteten på jordbruksmarkerna på skärmen
– inget om de ekologiska konsekvenserna av vår
produktion utomlands. Det nuvarande handelssystemet är utvecklat för att ekonomiskt eﬀektivt
förﬂytta varor runt jorden - och det gör det. Den
internationella marknaden är faktiskt en mycket
eﬀektiv mekanism att förse stora delar av jorden
med varor och tjänster. Det är fantastiskt att man
året runt i Sverige kan dricka kaﬀe från Brasilien,
Vietnam och Kenya. Men miljökostnaderna inkluderas inte i marknadspriser i någon större grad
trots att den fria marknaden bara kan fungera på
rätt sätt då priserna är rätt det vill säga när sociala
kostnader och miljökostnader är inkluderade i
priserna.
Genom handel har vi kunnat förﬂytta våra
ekologiska begränsningar utanför våra egna
nationsgränser. Men de ekologiska gränserna
ﬁnns kvar i det ekosystem där maten produceras.
Handel är en drivkraft som har en enorm påverkan på användningen av ekosystemtjänster. I dagens ekonomiska system uppmärksammas sällan
de ekologiska varorna och tjänsterna trots att de
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utgör grunden för vår välfärd. Ekologiska förutsättningar borde sätta ramarna för människans
aktiviteter, men det är inte så i de handelsregler
som ﬁnns idag. De institutionella ramar som frihandel verkar inom idag är WTOs. Denna organisation har regler som förhindrar länder från
att skydda naturens underhållskapacitet. Som
nation och medlem i WTO får man inte ställa
krav på andras produktionsmetoder på grund av
reglerna om process- och produktionsmetoder
(PPMs). Man får inte särbehandla utifrån hur
andra länder har producerat sin mat. Sverige som
land får inte välja bort en produkt på grund av att
den till exempel inte ﬁskats på ett hållbart sätt,
eller att den bidragit till att mera regnskog huggits ner. Man får bara skilja på slutprodukten som
man köper – om det exempelvis är bra kvalitet
på ﬁskmjölet. PPM-regeln är av stor betydelse för att ekosystem är grunden för jordbruket och
produktionssättet har den mest direkta påverkan
på naturen.
Om argumenten för PPM är logiskt baserade
på att länder måste först ha ekonomisk tillväxt
innan de har råd att bry sig om miljön, är det viktigt att slå fast att den relationen är baserad på en
tid då lokala miljöproblem löstes med teknik som
sköt problemen till framtiden (ökad gödselanvändning - övergödning), eller till andra områden
(högre skorstenar - försurning) och resursbegränsningar med att ﬂytta sina inköp eller sin utländska
produktion till en ny källa när den första tog slut
eller förstördes. Eller då aktiviteterna i den globala samhällsekonomin var tillräckligt små för
att underhållas av ekosystemen. Idag lever vi på
en av människor dominerad planet där naturens
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underhållskapacitet blivit en begränsande produktionsfaktor61.
Vi kan inte använda oss av naturens kapital
utan att veta hur det sköts. Förvaltningen som
försäkrar att naturens tjänster alltid ska ﬁnnas
möjliggör samhällets utveckling. Och ju mer sammankopplade vi är genom handel desto mer är vår
egen ﬂexibilitet och välfärd i framtiden beroende
av att vi förvaltar ekosystemets underhållskapacitet inte enbart i Sverige utan även hos våra handelspartners.
Detta kapitel har presenterat ﬂera nya åtgärder som steg mot en hållbar livsmedelsförsörjning
i Sverige: en utökning av produktionssystemets
gränser, en ökad transparens för att uppnå matsäkerhet, att man använder indikatorer med relevans för ekosystemet, en internalisering av ekologiska kostnader och tillåtelse av en miniminivå av
miljöhänsyn. Vi måste utveckla ett regelverk för
världshandeln som förvaltar naturens underhållskapacitet istället för att förbruka den.
Ett stort tack till Johanna Björklund, forskare på
Centrum för Uthålligt Lantbruk vid SLU, för
mig är du en medförfattare - du har hjälpt mig
att utveckla mina idéer och givit öppet av dina
värdefulla kontakter och lantbrukskunskaper,
tack till Louise Hård af Segerstad på Albaeco
som har gjort det hela förståeligt på svenska och
läsbart för icke forskare. Utan Robert Kautsky på
azote images hade jag aldrig fått så ﬁna ﬁgurer
och bilder - tack! Jag vill också tacka alla er som
har svarat på mina foder- och statistikfrågor när
jag ringde, speciellt tack till er på SCBs bibliotek
i Stockholm.
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AFRIKAS LIVSMEDELSKRIS
- Finns det lärdomar att dra från Asiens gröna revolutioner?
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Inledning
Mycket, som idag skrivs om Afrika söder om
Sahara, ger en dyster bild såväl av subkontinentens aktuella situation, som av dess framtid.
Morgondagen ter sig ofta ganska hopplös. Inte
minst gäller detta regionens uppenbara oförmåga
att brödföda sin växande befolkning. Vi påminns
om detta genom återkommande rapporter om torkoch hungerkatastrofer med åtföljande vädjanden
om livsmedelsbistånd. Så har det dock inte alltid
varit. Vid tiden för självständigheten var större
delen av Afrika söder om Sahara självförsörjande
med mat. På mindre än 40 år har regionen gått
från att vara en nettoexportör av livsmedel till att
vara beroende av import och utifrån kommande
hjälpinsatser. Till en del brukar detta hänföras till
besvärliga naturförhållanden med osäker nederbörd och starkt varierande skördar. Men framför
allt förstärks de negativa förväntningarna av att
vi idag sköljs över av berättelser om korruption
och oförmåga i ”mjuka” stater, eller rent av ovilja
till utveckling hos kleptokratiska och skurkaktiga
despoter, ofta lierade med mäktiga särintressen.
Detta står i stark kontrast till berättelser om
asiatiska ”mirakelländer”, som på bara några decen-
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nier gått från att vara fattiga jordbruksländer till
att idag ha tryggat sin livsmedelsförsörjning genom
inhemsk produktion. Genom att framgångsrikt
genomföra så kallade gröna revolutioner lyckades
på kort tid ﬂera länder i Asien öka arealproduktiviteten hos de viktigaste livsmedelsgrödorna och
därmed vända en situation med utbredd matbrist
till en med nationell självförsörjning och till och
med export av baslivsmedel. Den genomsnittliga
arealavkastningen av ris har till exempel ökat från
1,54 ton per hektar år 1961 till 2,93 ton per hektar
år 2004 i Indien och från 1,76 ton per hektar till
4,52 ton per hektar i Indonesien.1
I Afrika söder om Sahara däremot har produktionen av baslivsmedel inte alls ökat i motsvarande
mån och produktiviteten har, med få undantag,
endast ökat marginellt. Den genomsnittliga
arealavkastningen för majs (Afrikas viktigaste
spannmål) var endast 1,2 ton per hektar år 2004.2
Knappast något land i Afrika är självförsörjande
med baslivsmedel. Samtidigt hävdas det ibland att
Afrika söder om Sahara har en betydande potential för jordbruk.3 Om så är fallet, varför tillvaratas
den inte? Varför har den gröna revolutionen haft
så liten framgång i Afrika när den uppenbarligen
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lyckats väl i Asien? Vad krävs för att nå liknande
resultat i Afrika söder om Sahara – om detta alls
är möjligt?
Till saken hör att många länder i Asien, på
1960-talet – det vill säga när ﬂera av deras gröna
revolutioner inleddes – paradoxalt nog beskrevs i
samma uppgivna tongångar, som idag reserveras
för Afrika. Försörjningsproblem hotade och var i
många fall akuta. Samtidigt utmålades dåtidens
asiatiska regimer ofta som lika oförmögna eller
ovilliga till utveckling, som vi känner igen från
berättelserna om dagens Afrika. Uttrycket ”mjuka
stater” – länder i avsaknad av den sociala disciplin
som krävs för att genomdriva politik – myntades
av den svenske utvecklingsekonomen Gunnar
Myrdal just med de asiatiska regimerna i åtanke.4
Ändå visade de sig ofta vara fullt kapabla att ta
ledningen i en utvecklingsprocess. Hur kan det
komma sig? Finns här ytterligare något att lära?
Dessa frågor sökte ett forskarlag bestående
av ett tjugotal internationella forskare, däribland
svenska och afrikanska forskare, besvara i ett projekt (Afrint – African food crop intensiﬁcation),
som genomfördes 2002 till 2004.5 Vi har alltså
studerat Afrikas livsmedelskris mot bakgrund av
den asiatiska erfarenheten. Den asiatiska delen av
projektet utgörs av en historisk och jämförande
studie av jordbruksutvecklingen i sju asiatiska
länder baserad på skrivna källor och intervjuer
med nyckelpersoner.6 Projektets afrikanska del
koncentrerades till åtta länder i vad vi kan kalla
det sub-sahariska majs- och kassava-bältet.7 Här
genomfördes två typer av undersökningar, dels
på makronivå genom analys av sekundärdata och
intervjuer med nyckelpersoner, dels på mikronivå
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genom intervjuer med drygt 3 000 småbrukare i
103 byar i de åtta länderna. I avsikt att komma
åt dynamiken inom jordbruket (om den ﬁnns)
koncentrerades datainsamlingen på mikronivå till
områden med jämförelsevis hög potential för ökad
produktivitet, det vill säga till områden med mer
gynnsamma agroekologiska (jordmån, nederbörd)
och infrastrukturella förhållanden (de allra mest
högpotentiella områdena exkluderades dock för att
få en mer allmängiltig bild). Dessa undersökningsområden kan, trots denna selektivitet, sägas vara
representativa för de miljöer i vilka en majoritet av
subkontinentens invånare lever samtidigt som de
är tillräckligt varierade för att ge information om
omständigheter av avgörande betydelse för småbrukarnas aktiviteter och överväganden.

Den gröna revolutionen i ny belysning
Att idag förespråka en grön revolution anses ofta
inte särskilt passande. När en av oss häromåret besökte FAO (FNs organisation för livsmedel och
jordbruk) i Rom ﬁck han omgående förklarat för
sig att ”den gröna revolutionen är ute”. För många
har den närmast blivit ett rött skynke – en symbol för något olämpligt, som helst bör undvikas.
Vanligtvis beskrivs den gröna revolutionen som
ett ganska snävt teknologipaket (utsäde, konstgödsel och konstbevattning) koncentrerat kring
två sädesslag, ris och vete. Vidare anses den vara
något som ägde rum under en begränsad period på
1960- och 70-talet i några länder i Asien – en engångsintervention. Det medges visserligen att den
(temporärt?) lyckats höja produktiviteten inom det
asiatiska jordbruket, men detta anses ha skett till
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oerhörda sociala och miljömässiga kostnader.
I vilket fall som helst anses den gröna revolutionen synnerligen olämplig att överföra till
Afrika, av ﬂera skäl. Dels anses den vara alltför
beroende av konstbevattning, för vilket Afrika har
en begränsad potential. Dels är de agroekologiska
förhållandena i Afrika alltför varierade för att
passa en ”teknologisk standardlösning”. Dessutom
anses den gröna revolutionen i allt för hög grad ha
koncentrerats på grödor som är av mindre vikt i
Afrika söder om Sahara. Där är istället majs, hirs
och rotfrukter viktiga för folkförsörjningen.
Vi fann mycket av denna kritik felaktig och
dåligt underbyggd. Ofta tycks den – av ideologiska skäl – vara avsiktligt missvisande.8 Det är
riktigt att de asiatiska gröna revolutionerna led av
ett antal barnsjukdomar med ekologiskt negativa
konsekvenser (över- eller felgödsling, överdrivet
bruk och/eller felaktigt handhavande av pesticider,
med mera). Många av dessa olägenheter har man
sedan dess kommit till rätta med genom utbildning, prispolitik och fortsatt teknologiutveckling.
Likaledes har påståendena om negativa sociala
konsekvenser visat sig vara överdrivna. Vid den
tid då asiens gröna revolutioner lanserades befarade många att endast godsägare och storbönder
skulle ha råd att satsa på de nya teknologierna och
att småbrukare och arrendatorer skulle proletariseras och förlora sina jordar. Dessa antaganden,
måhända välgrundade, har sedan i många fall visat
sig inte motsvaras av den faktiska utvecklingen.
Tvärtom har teknologin visat sig vara skalneutral
och småbrukarna har ofta dragit störst nytta av
den. Seriösa författare i ämnet betonar idag allt
mer att den gröna revolutionen var och – i Afrikas
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fall – kan vara ett kraftfullt medel att bekämpa
fattigdomen.
Att den gröna revolutionen inte skulle vara
lämplig för Afrika söder om Sahara – alternativt
att Afrika inte lämpar sig för en grön revolution
– framstår också allt mer som en förhastad slutsats.
Den grundar sig framförallt på en statisk syn på
den gröna revolutionen, vilken ofta ses som ensidigt fokuserad på ”asiatiska” grödor som ris och
vete. Det är riktigt att det var där den en gång
började. Sedan dess har dock den gröna revolutionen utvecklats och blivit mer Afrikavänlig.9
Växtförädlingen handlar ingalunda enbart om att
öka skördarna per hektar även om framtagandet av
högavkastande utsäden fortfarande är ett viktigt
inslag. Vid sidan av detta har den gröna revolutionen inriktats på ﬂer grödor än de ursprungliga
två och framsteg har gjorts vad gäller ﬂera livsmedelsgrödor, som är viktiga i Afrika (till exempel
majs, hirs, bönor, kokbananer, sötpotatis och kassava). Samtidigt har betydande forskning inriktats på att göra de nya utsädena mer snabbväxande
och/eller torktåliga samt resistenta mot sjukdomar.
Såtillvida utgör teknologin (eller, för den delen,
naturen) idag mycket mindre av ett hinder än den
gjorde för bara något årtionde sedan.
Likställande av grön revolution och teknologi
är, trots detta, felaktigt. Huruvida det uppfattas som fördelaktigt att använda eller anamma
(ny) teknologi, beror av en mängd yttre faktorer.
Naturligtvis var och är teknologin viktig men bara
som en komponent bland ﬂera i ett mer omfattande
reformpaket. I Asien var de olika staternas roll i genomförandet av den gröna revolutionen av stor, för
att inte säga avgörande, betydelse (se nedan, nästa
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Figur 1. Kausal modell av asiatiska gröna revolutioner.

avsnitt). Där omgavs den nya teknologin av nya
politiska prioriteringar, vilka betonade småbrukare
samt till exempel jordbruksforskning, rådgivning,
kreditprogram, prispolitik och importskydd. Vår
tolkning av den asiatiska gröna revolutionen sammanfattas i ﬁgur 1, som betonar följande:
• Den asiatiska gröna revolutionen var statsledd i den meningen att staten var initiativtagare
till och den drivande kraften bakom utvecklingen
av jordbrukets produktkedja.
• De asiatiska gröna revolutionerna initierades av regimerna med målet att uppnå nationell
självförsörjning med baslivsmedel. Detta motiverades inte bara av direkta försörjningsproblem
utan också av osäkerheten vad gäller möjligheterna
att täcka behoven genom import.
• De asiatiska gröna revolutionerna var marknadsmedierade vilket innebär att marknader och
privata aktörer spelade en fundamental roll i olika
led av produktkedjan, både vad gäller jordbrukets
insatsvaror och handel med och förädling av dess
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produkter. Vi talar alltså inte om socialistiska
modeller, vilka följts (mindre framgångsrikt) i
länder som Kina och Vietnam till sent 1970-tal
eller i Nord-Korea än idag.
• Asiens gröna revolutioner var småbrukarbaserade, det vill säga de grundades inte på godsägare eller storskalig mekanisering. Det asiatiska
risjordbruket domineras även idag av småskaligt
familjejordbruk.
• Slutligen betonar vi betydelsen av den geopolitiska situation och de inhemska politiska dimensioner, som föranledde många av asiens dåvarande
regimer att på allvar satsa på att förverkliga den då
nya jordbrukspolitik som brukar benämnas ”grön
revolution”.
Vi vill understryka att modellen inte används
som ett normativt koncept utan som en kausal och
förklarande modell. Som sådan kan den vara till
hjälp för att förstå den asiatiska erfarenheten. Vår
förhoppning är dock att viktiga lärdomar kan dras
med avseende på Afrikas möjligheter att genom-
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föra en (nödvändigtvis annorlunda) grön revolution i 2000-talets början.

Den asiatiska erfarenheten
Även om det allmänna mönstret för det asiatiska
jordbrukets förändring är komplext och varierat,
är det ändå möjligt att urskilja en tillräcklig uppsättning gemensamma nämnare för att påvisa en
särskild utvecklingsväg där. Med början i Japan
under Meiji-perioden (1868-1912) och efterhand
upprepad i andra länder i regionen under 1960och 1970-talet, kom asiatiska regeringar att inse att
jordbruket, och särskilt livesmedelsproduktionen,
måste stimuleras istället för att sugas ut, om länderna skulle kunna förbli oavhängiga. Dessutom
kom jordbrukets tillväxt att ses som den enda
realistiska vägen att ﬁnansiera industrialisering
och modernisering. Asiatiska regimer tog sig för
att befrämja livsmedelsproduktionen med hjälp av
omfattande program för kreditgivning, subventioner och prispolitik, infrastrukturella investeringar
(vägar, konstbevattning, skolor) samt i forskning
och rådgivning i syfte att utveckla och sprida högavkastande utsäden och nya brukningsmetoder.
Medan dessa regeringar alltså påtog sig en
ledande roll för jordbrukets utveckling, med resultat att administrativt reglerade marknader blev
norm, innebar detta alls icke att dessa marknader
socialiserades eller att privata handelsmän eliminerades. I till exempel Filippinerna handhades år
1982 nittio procent av grosshandeln och nittionio
procent av detaljhandeln med ris av privata handlare. Värt att betona är att det var lönsamt för småbrukarna att anamma den nya teknologin, men
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också att den tidens gröna revolutioner initierades
i områden med hög potential, där avkastningen
på gjorda investeringar kunde förväntas bli hög.
Detta möjliggjorde fortsatta investeringar i andra
områden i ett senare skede. Därför, men också genom migration och mellanregionala faktorutjämningar, blev inte de regionala o(jäm)likheterna så
stora, som de tidiga kritikerna förutspått.
Nästan samtidigt, men uppenbarligen oberoende av varandra, gjorde regeringarna i Indien,
Indonesien och Filippinerna helomvändningar
i sin respektive jordbrukspolitik med införande
av gröna revolutionen-program under det tidiga
1960-talet. Närmast utan undantag innebar dessa
och andra, liknande, ansatser ett brott inte bara
med etablerad praktik (vilken betonade vikten av
att hålla nere livsmedelspriserna för den urbana
befolkningen) utan också med den rådande ortodoxin inom tidens utvecklingsteori. Hur kan vi
förklara den ﬂerfaldiga förekomsten av så dramatiska förändringar i utvecklingspolitik?
Ett ﬂertal faktorer samverkade till att de
asiatiska regimerna tog på sig rollen som utvecklingsstater. I ﬂera länder ledde befolkningstillväxt
samt fattigdom och begränsad tillgång på jordbruksmark till social oro, matköer och hungerkravaller. Det faktum att regeringarnas överlevnad
hotades av växande politisk opposition förklarar
delvis de politiska helomvändningarna. I syfte att
behålla makten började existerande regimer i till
exempel Japan och Indien att stödja inhemsk matproduktion och att förbättra situationen för småbrukarna, som kom att bli ryggraden i de nya programmen för jordbruksutveckling. I Filippinerna
valdes Ferdinand Marcos till president 1966
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på ett program syftande till att öka den inhemska risproduktionen. I andra länder, exempelvis
Indonesien, gjorde militärkupper det möjligt för
de nya ledarna att bryta med tidigare politik och
inrikta sig mot samma mål. I några fall, till exempel i Taiwan och Syd-Korea genomdrevs jordreformer, som stärkte småbrukarna. Resultatet blev
att tidens regeringar vann utbrett stöd från den
fattiga befolkningsmajoriteten.
Externa geopolitiska faktorer spelade en lika
viktig roll. Krig och hot om krig med grannländer (Indien-Pakistan, Indien-Kina, Kina-Taiwan,
Koreakonﬂikten) ökade trycket på regeringarna.
Efter självständigheten 1947 var Indien oförmöget
att brödföda sin befolkning utan import av vete
från Pakistan – en del av Indien före delningen.
Efter att ﬁentligheter utbrutit mellan dessa länder över kontrollen av Kashmir, förvärrades den
indiska försörjningssituationen och det blev allt
viktigare att uppnå nationell självförsörjning med
livsmedel. I Syd-Korea och Taiwan var de geopolitiska omständigheterna avgörande. Under hotet av
invasion från norr respektive Kina lyckades de sydkoreanska och taiwanesiska regimerna tillförsäkra
sig en långtgående autonomi, som under andra
omständigheter mäktiga särintressen kunde ha
förvägrat dem.
Till saken hör också att detta skedde när det
kalla kriget var som hetast. Rädslan att den kinesiska revolutionen skulle sprida sig (enligt dominoteorin) var utbredd, inte minst i USA. Detta,
menade man, kunde motverkas om bönderna ﬁck
äta sig mätta. Även USAs regering gjorde en politisk helomvändning. Från att tidigare ha betonat
livsmedelsexport, starkt inﬂuerad av inhemska
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bekymmer rörande överproduktion av vete (till
exempel PL 480-programmet), började USAs regering betona vikten av att exportera teknologi
istället för spannmålsöverskott. Såväl direkt som
indirekt, via till exempel Ford och Rockefeller
foundations, satsade man stort på att vid internationella växtforskningsinstitut – bland annat
CIMMYT i Mexiko (vete) och Los Banjos i
Filippinerna (ris) – framställa nya, högavkastande
sädesslag. Dessa delade man dessutom med sig av
gratis till de länder, som var intresserade (dock inte
till Kina). Inte minst denna senare omständighet
bidrog starkt till de nya teknologiernas snabba
spridning. Resultatet blev, som nämnts, en kraftig
produktions- och produktivitetsökning inom den
asiatiska spannmålsodlingen, minskad social oro
och nationell självförsörjning med baslivsmedel.
Dessutom var, vid denna tid, världsmarknadspriset för spannmål högt och livsmedelsimport följaktligen dyr. Detta förstärkte inte bara betydelsen
av en politik syftande till nationell självförsörjning med baslivsmedel. Det gjorde det också
ekonomiskt vettigt att införa subventioner och
att bedriva en aktiv prispolitik inom jordbruket.
Sammantaget ﬁnner vi alltså att en rad samtidiga
och samverkande, inre såväl som yttre, faktorer
bidrog å ena sidan till de asiatiska regeringarnas
politiska helomvändningar och, å den andra sidan,
till det allvar med vilket de asiatiska gröna revolutionerna genomfördes.

Det afrikanska dilemmat
Det hävdas ofta att sub-sahariska Afrikas nutida
bekymmersamma livsmedelssituation beror på att
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den gröna revolutionen (i teknologisk bemärkelse)
”aldrig nådde” subkontinenten. Delvis anses detta
bero på att dess teknologier inte varit anpassade till
afrikanska förutsättningar, delvis på att afrikanska
regeringar har försummat jordbruket. Problemet
med Afrikas livsmedelsproduktion är dock inte
främst teknologi (till exempel fel grödor) eller naturen (till exempel näringsfattiga jordar och osäker nederbörd). Inte heller förklaras den med att
afrikanska regeringar skulle ha varit ointresserade
av att utveckla jordbruket. Tvärtom, det har förekommit åtskilliga försök till statsledd jordbruksintensiﬁering. Dock har dessa regelmässsigt resulterat i kortlivade produktionsökningar, snarare än
i varaktigt förbättrad produktivitet. Istället för att
fråga sig ”varför har Afrika inte haft några gröna
revolutioner?”, bör vi ställa oss frågan ”varför har
de inte visat sig hållbara?”.
En del av svaret är naturligtvis det faktum att
det före 1980-talet fanns få lämpliga högavkastande grödor at tillgå. Detta räcker dock inte som
förklaring. Framförallt handlar det om politik.
Politik är dock inte en självständig variabel. För
att förstå den politik som förts (eller inte förts),
måste man se till de omständigheter som format
politiken och till den situation i vilken politiska
beslutsfattare befunnit sig.
I Afrika på 1960-talet var förutsättningarna helt annorlunda jämfört med de asiatiska
förutsättningarna vid samma tid. Afrika söder
om Sahara är en enormt stor subkontinent, som
dessutom länge ansetts vara ”underbefolkad”. Det
fanns gott om obrukade marker och behovet av
(kapital- och arbetskrävande) intensiﬁering av
jordbruket var långtifrån lika akut som i Asien.
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Fram till mitten av 1970-talet, och i vissa fall
till 1980-talet, var de ﬂesta länder, som ingick i
Afrint-studien, självförsörjande med livsmedel och
Afrika söder om Sahara var en nettoexportör av
livsmedel till in på 1970-talet. Det förelåg alltså
ingen akut, permanent livsmedelskris (tillfälliga
försörjningsproblem förekom dock) och det interna förändringstrycket var svagt.
Även externt var trycket på regimerna svagt eller
obeﬁntligt. Av ovan nämnda skäl var beroendet
av livsmedelsimport inte alls av samma magnitud
som i Asien. Dessutom har det alltsedan självständigheten varit ett axiom (inte bara i Afrika utan
också bland biståndsgivarna) att (de koloniala)
statsgränserna inte ﬁck rubbas, vilket ytterligare
reducerade yttre hot som eﬀektiv mobiliseringsfaktor. De stora avstånden och den glesa befolkningen
gjorde också att utbyggnad av infrastruktur (vägar,
järnvägar, elnät) blev förhållandevis dyr och inte
lika omfattande, som i Asien. Detta betyder dock
inte att ingenting hände. Däremot betyder det att
afrikanska regeringar hade andra prioriteringar än
de asiatiska. Ofta handlade detta om att etablera
staten, snarare än om att bevara den.
Det gjordes ett ﬂertal moderniseringssatsningar, vilka dock genomgående ﬁck karaktären av
kortlivade produktionsökningar. Mestadels handlade dessa moderniseringsförsök om att trygga
stadsbefolkningarnas matbehov genom att hålla
nere priset på baslivsmedel (som i Asien före helomvändningen). Man investerade i statsfarmer
och storskaliga bevattningsprojekt vilka tenderade att hämmas av byråkratisk ineﬀektivitet
och dålig lönsamhet, samt i storjordbruk som ofta
ägdes av regimerna närstående ”entreprenörer”,
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som lade beslag på lejonparten av subventionerna. Småbrukarnas och landsbygdsbefolkningens
försörjning uppfattades vanligen inte som ett
problem.
På 1970-talet förändrades den ovan beskrivna
situationen dramatiskt på grund av en serie interna och externa chocker. Befolkningstillväxt
och torka (till exempel i Sahel) samverkade till att
försörjningssituationen blev varaktigt ansträngd.
Samtidigt rasade kopparpriserna 1974, vilket drabbade Zambia hårt och oljepriset fyrdubblades 1973,
vilket urholkade de ﬂesta ländernas statsbudgetar.
På olika sätt bestämde sig de afrikanska regeringarna för att främja livsmedelsodlingen och att ta en
ledande roll i jordbruksutvecklingen. Oﬀentliga
investeringar i jordbrukssektorn var genomgående
betydande. Liksom i Asien tillhandahöll staten
krediter och påtog sig ansvaret för försörjning med
insatsvaror (utsäde, konstgödsel, med mera) och
handel med jordbrukets produkter genom statsledda kooperativ och så kallade marketing boards.
Man inledde växtforskningsprogram och nya, högavkastande utsäden gjordes tillgängliga.
Dock inte alltid för småbrukarna, åtminstone
inte i längden. I till exempel Kenya upphörde (av
kostnadsskäl?) subventionerna av konstgödsel när
moderniseringsprogrammet utsträcktes till att omfatta majoriteten av bönder. I Zimbabwe, spreds
efter befrielsen utsäden och konstgödning, som
tidigare förbehållits den vita minoriteten jordbrukare, till den svarta bondemajoriteten med påföljd
att landet svämmades över av majs. Priserna sjönk,
bönderna kunde inte återbetala sina lån, statens kassa urholkades och programmet avbröts efter bara
något år.10
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Dock genomfördes en rad reformer som ytligt
sett påminner om de asiatiska satsningarna.
Afrikanska marknadsreformer handlade dock
nästan undantagslöst om statlig monopolisering av
handeln med jordbrukets insatsvaror och produkter. Prispolitiken tog formen av pan-territoriell och
pan-temporal prissättning, vilket innebar (i teorin
åtminstone) att alla bönder betalades lika mycket
(eller lite) oavsett var de befann sig och oavsett när
under året de hade något att sälja. Detta resulterade i relativt stabila marknader, vilket uppskattades av småbrukarna. Samtidigt blev det kostsamt
för statsmakterna, inte minst för att infrastrukturen var dåligt utbyggd och transportkostnaderna höga. Medan de asiatiska reformerna börjat
i gynnade områden med rejäla befolkningsunderlag och jämförelsevis goda kommunikationer,
vilket förbilligade programmen, blev de afrikanska satsningarna mycket dyrare och i längden
var de inte ekonomiskt hållbara. I kontrast till de
asiatiska reformerna pressades marginalen mellan
produktionskostnader och produktpriser både för
bönder och (oﬀentliga) mellanhänder, vilket resulterade i minskade incitament att producera för
”marknaden”.
Då regeringarna genomgående prioriterade
låga (urbana) konsumentpriser istället för förbättrade (rurala) producentpriser, blev resultatet ett
bibehållande av status quo snarare än utveckling
och där förhållandena var som värst rapporterades
småbrukarna ﬂy in i subsistensodling.11 Samtidigt
som statliga kooperativ och ’marketing boards’
drevs med förlust steg kostnaderna för subventioner och även för statsmakterna blev situationen
ekonomiskt ohållbar.
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Att denna ekonomiskt sett mindre lyckade
politik kunde fortsätta så länge som den gjorde
förklaras till inte ringa del av att de afrikanska
staterna var politiskt svaga. Däremot är det nog
fel att, vilket är vanligt idag, skylla på ”skurkstater”
med kleptokratiska böjelser. Det förefaller inte
särskilt rimligt att anta att just afrikanska politiker
skulle vara vare sig mer eller mindre skurkaktiga
än politiker i allmänhet. Som vi sett var även de
asiatiska staterna i många fall svaga och korrupta. Det kraftiga förändringstryck de utsattes för
tvingade dem emellertid att bli kraftfulla så
kallade utvecklingsstater, vilket innebar att de
satte sig över och disciplinerade särintressen och
drev långsiktiga, nationella utvecklingsprogram.
Detta bidrog till att stärka och legitimera de asiatiska staterna. Det gjorde det också möjligt för
dem att, i många fall, genomdriva reformprogrammen med hjälp av hårdhänt övertalning.
I Afrika söder om Sahara – där regeringarna
har betydligt mindre kontroll över sina respektive territorier12 och där motsvarande förändringstryck i stort sett saknades – var attityden
mer försiktig, vilket exempliﬁeras av de många
fall där återbetalningen av krediter fallerade eller
rent av efterskänktes. Till skillnad från i Asien
inriktade sig de afrikanska statsmakterna på att
– i kortsiktigt överlevnadssyfte – liera sig med
särintressen. Lokala potentater, by-, klan- och
stamhövdingar, koopterades och gavs förmåner på
det att de förhöll sig lojala mot den avlägsna statsapparaten. Kort sagt, indirekt styre förblev norm
även efter självständigheten. Medan de asiatiska
gröna revolutionerna inkluderade småbrukarna, var de afrikanska reformerna exkluderande.
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Därmed revolutionerade de inte heller jordbruket.
Samtidigt gavs, under det kalla kriget, bistånd ofta
som en direkt förstärkning av statskassan till pålitliga regimer – oavsett om dessa hade några utvecklingsambitioner eller ej. Biståndet kom därmed, i
många fall, att fungera som en artiﬁciell livlina,
som gjorde mottagarna, det vill säga regeringarna,
mindre beroende av det egna landets utveckling.
Resultatet blev därefter. Staten förblev svag, avlägsen och ifrågasatt och utvecklingen uteblev.

Förändrade spelregler
På 1950- och 1960-talet var det närmast självklart
att staten skulle ha en ledande roll i utvecklingsansträngningarna. Därom vittnar inte bara tidens
teoretiska skrifter för den ”tredje världens” utveckling. Denna roll hade staten också i byggandet av
”välfärdsstaten” i våra egna länder. Sedan dess har
synen på staten genomgått en radikal förändring.
Delvis är detta en följd av ovan nämnda erfarenheter, men framförallt beror det på att – i de rika
länderna – välfärdsstaten och med den den apparat
som förvaltar densamma kommit att ifrågasättas.
När efterkrigstidens tillväxtkurva brutits har i
dessa länder staten som sådan kommit att framstå som ett problem snarare än som en lösning,
vilket under 1980-talet manifesterades genom
framgångarna för ”Reaganism” och ”Thatcherism”
och den neo-libeala renässansen sedan dess. I icke
ringa grad generaliserades och överfördes denna
syn på (den västerländska) staten vid 1900-talets
slut på de samtida afrikanska staterna. Från mitten
av 1980-talet till mitten av 1990-talet påtvingades
många afrikanska stater så kallade strukturanpass-

97

ningsprogram (SAP) i syfte att minska statsmakternas direkta engagemang i ekonomierna och
istället bereda plats för privata marknadsaktörer.
Med SAP upphörde också mycket av den tidigare
prispolitiken och jordbrukets insatsvaror subventionerades inte längre. Mitt under denna period
upphörde det kalla kriget när det dåvarande sovjetväldet kollapsade 1989. Därmed upphörde också
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Figur 2. Avkastning av majs per hektar i ton efter välståndskategori.
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behovet av att ge utvecklingsbistånd, vilket sedan
dess har halverats.
Detta har otvivelaktigt ökat trycket på de
afrikanska regeringarna att åstadkomma något.
Det förväntades till exempel att strukturanpassningen dels skulle leda till ett intensiﬁerat
jordbruk och dels sätta fart på utvecklingen mer
allmänt. Resultaten har emellertid inte motsvarat
förväntningarna – särskilt inte inom jordbruket.
Familjejordbruken är mestadels små både till yta
och till produktion. Arbetet på åkrarna utförs av
familjemedlemmar där kvinnorna står för merparten av arbetsinsatsen och använder enkla handredskap. Både den genomsnittliga produktionen
och avkastningen per arealenhet för de viktigaste
grödorna (majs, ris, hirs och kassava) är låg även
om variationer förekommer i och mellan byar
och regioner. Afrint-projektet fann till exempel
att medelavkastningen per hektar för närvarande
endast är 1,3 ton för majs (median 1 ton per hektar) men också att produktivitetsskillnaderna är
stora inom de olika byarna. De bästa producenterna (endast ett par procent av småbrukarna)
uppnår skördar som är mer än dubbelt så stora som
den fattiga majoritetens (se ﬁgur 2).
Ofta har de högproducerande småbönderna
också tillgång till större arealer (observera att Afrintstudien koncentrerade sig på småbrukare och uteslöt storbönder). Denna skillnad förklaras av att endast en liten minoritet av småbönderna har råd med
konstgödsel. Det är också denna lilla minoritet som
kan producera för marknaden medan den stora majoriteten – huvudsakligen självförsörjningsinriktade
– småbrukare inte är självförsörjande med livsmedel
från skörd till skörd ens under goda år.
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Situationen har i de ﬂesta fall förvärrats sedan
strukturanpassningsprogrammen introducerades.
Förväntningarna hos Världsbanken och biståndsgivarna, att det skulle ﬁnnas en stor grupp villiga
och kunniga marknadsaktörer beredda i kulisserna, vilka snabbt och enkelt skulle fylla det tomrum
den retirerande staten lämnade efter sig, har visat
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Figur 3. Majsproduktion per gård i ton efter välståndskategori.
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sig vara en önskedröm. I Afrika söder om Sahara
är marknaderna, liksom infrastrukturen i övrigt,
dåligt utvecklade och transaktionskostnaderna är
höga.
Ändå är småbrukarna i regel positiva till ny
teknologi. Även om hybridutsäden ibland återanvänds (vilket minskar skördarna) är användningen av högavkastande utsäden hög, särskilt
när det gäller majs. Faktiskt är användningen i
dagens Afrika söder om Sahara högre än den var
i Sydasien under 1970-talet (Afrint-data). Detta
antyder att teknologin inte är det stora problem
den ibland påstås vara. Däremot har få småbrukare numera råd att använda konstgödning och
den skördepotential som ryms i de nya utsädena
kan därför inte förverkligas. Våra intervjuer visade
också att de problem, som småbrukarna upplever
som de största hindren för en ökad livsmedelsproduktion, är dels de höga priserna på insatsvaror,
främst konstgödsel (afrikanska småbrukare betalar idag världens högsta priser för konstgödsel),
dels de låga priserna på de produkter de eventuellt
skulle ha att sälja.
I våra (relativt gynnade) undersökningsområden fann vi att endast cirka 10 procent av hushållen lyckades producera ett säljbart överskott av
livsmedelsgrödor. Mer än hälften av de intervjuade
hushållen var tvungna att köpa baslivsmedel på de
lokala marknaderna. För att få råd med detta kan
de skaﬀa inkomster från andra källor, till exempel
genom att sälja avsalugrödor (bomull, tobak, kaffe) eller genom lönearbete. Eftersom marknader
är outvecklade och den lokala köpkraften låg, är
dessa möjligheter begränsade och tillvaratas främst
av den relativt gynnade minoriteten välbeställda
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hushåll. För majoriteten småbrukare är sådana
inkomster små och otillräckliga för att förändra
deras utsatta situation.
Allt är emellertid inte elände. Det ﬁnns en outnyttjad potential i det afrikanska jordbruket och
kontinenten har förutsättningar att utan övermäktiga insatser bli självförsörjande med baslivsmedel.
Det visar såväl de tidigare nämnda produktivitetsexplosionerna med åtföljande majsöversvämningar
som de ovan nämnda, lokala skördegapen.

Dags för en afrikansk grön revolution?
På många sätt liknar situationen i dagens Afrika
söder om Sahara den som rådde i Asien på 1960talet. Matbrist och social oro är vanligt förekommande. Folkökningen har lett till krympande jordlotter och till att det på många håll
inte ﬁnns några obrukade marker kvar att tillgå.
Intensiﬁering (mer produktion på mindre areal)
är alltså nödvändig. Växtförädling har lett till att
det idag ﬁnns en rad högavkastande grödor som är
anpassade till Afrikas ekologiska förutsättningar.
Bönderna är i hög grad positiva till nya teknologier. Det minskade biståndet tillsammans med
problemen i strukturanpassningens kölvatten har
uppenbarligen tvingat ett antal afrikanska stater
att bli mer aktiva. Afrint-studien fann till exempel
att ett antal afrikanska stater på ﬂera sätt brutit
mot SAP-föreskrifterna (genom att återinföra
importstopp, ﬂexibla skyddstullar, subventionerad
konstgödning, med mera) och att ﬂera regeringar
nu tycks beredda att anta en roll, som mer liknar
den de asiatiska staterna anammade när det begav
sig. Dessa iakttagelser antyder att tiden nu kan
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vara mogen för en afrikansk grön revolution.13
Mot detta talar emellertid ett ﬂertal faktorer. Att passiva regimer inte längre hålls under
armarna med hjälp av ”bistånd” är en god sak men
det är problematiskt att de rika ländernas bistånd
till jordbruket minskat mer än biståndet i allmänhet. De afrikanska staternas krympta ekonomiska
resurser har bland annat resulterat i minskande
jordbruksforskning och kollapsande rådgivning.
Samtidigt har i-ländernas ﬁnansiering av internationell växtforskning också minskat och denna
har istället allt mer överlämnats till stora, transnationella företag, som inte ger bort något gratis. Medan världsmarknadspriserna på spannmål
var höga under 1960- och 70-talet, vilket gjorde
det ekonomiskt klokt att subventionera inhemsk
produktion, är dagens priser på sin lägsta nivå sedan andra världskriget. Detta gör det svårare att
ekonomiskt motivera en prispolitik motsvarande
den asiatiska. Dessa låga världsmarknadspriser är
dock ”artiﬁciella” och förorsakas av att i-länderna
subventionerar sitt jordbruk med överproduktion
som följd. Delar av denna överproduktion dumpas
i fattiga länder, vilket ytterligare minskar incitamenten för dem att investera och utveckla sina
inhemska marknader.
Var och en är sig själv närmast. De asiatiska
regeringar, som genomförde gröna revolutioner,
gjorde detta mer av nödtvång och direkt överlevnadsintresse än av allmänt progressiva ambitioner. I-länderna hade under det kalla kriget inga
problem med att hålla korrupta och reaktionära
regimer under armarna, så länge det passade deras
intressen. Utveckling var inte alltid biståndspolitikens främsta mål. I Asien stödde man – undan-
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tagsvis – den gröna revolutionen eftersom den sågs
som ett skydd mot den röda. Idag – när de rika länderna unisont sjunger marknadens lov och tvingar
afrikanska regeringar att minska sina engagemang
inom ekonomierna – underminerar samma länders
regeringar framväxten av marknader och gröna
revolutioner i Afrika. Makten över maten och de
egna böndernas och livsmedelsindustrins politiska
stöd är uppenbarligen viktigare än omsorgen om
fattiga och hungrande afrikanska småbönder. Det
saknas idag – i västvärlden – ett förändringstryck
tillräckligt starkt för att motivera en politik som
befrämjar utveckling i andra delar av världen än
den egna.
Detta går dock att ändra och vi vill trots allt
sluta denna betraktelse i en positiv ton. Vår analys
har visat att det verkligen är möjligt för afrikanska regeringar att vända den nedåtgående trenden – dock inte utan stöd från det internationella
samfundet. Detta kräver politiska interventioner
på ﬂera nivåer, inklusive justering av internationella handelsregler samt ändrade forsknings- och
biståndsprioriteringar. Detta är en utmaning inte
bara för afrikanska regimer utan i minst lika hög
grad för de västliga regeringar och biståndsorgan,
vilkas betoning av politisk helhetssyn ger anledning att äntligen ta det samlade grepp på försörjningsproblematiken, som man så ofta efterlyst.
Den internationella diskussionen om fattigdom och livsmedelsförsörjning rör sig nu snabbt.
Så sent som för ett år sedan kunde man diskutera
fattigdom utan att nämna jordbruket och dess roll.
Nu verkar plötsligt den enkla sanningen ha slagit
rot: Fattigdomen i Afrika söder om Sahara består
till övervägande del i att bönderna, som ska bröd-
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föda kontinenten, inte har tillräckligt att äta. De
internationella biståndsgivarna börjar nu anpassa
sina aktiviteter efter denna enkla sanning, även om
vårt svenska Sida verkar trögt i starten. En koalition av 25 givare med Världsbanken, FAO, IFAD,
USAID och DFID och Sida bland deltagarna14
har nyligen enats om en plattform för jordbruksoch landsbygdsutveckling, nödvändig för att uppnå milleniemålet för fattigdomsreduktion. Man
har bland annat enats om:
- att fattigdomen i huvudsak är ett landsbygdsfenomen, att landsbygdens utveckling drivs
av jordbruket,
- att det lönar sig att investera i landsbygdsutveckling och
- att det behövs mycket större resurser om målsättningen att halvera fattigdomen till 2015 ska
kunna uppnås.
På samma sätt har engelska DFID15 kommit
ut med ett policydokument som rent ut säger vad
ingen sagt på många år, nämligen att man måste
investera i högpotentiella områden om man vill
få igång en dynamisk jordbruksutveckling med
spridningseﬀekter till mindre gynnade områden.
Samtidigt har pendeln i den biståndstekniska
debatten svängt ett helt varv. Nu är man tillbaka där
man var på 1970-talet och diskuterar budgetstöd
och sektorsprogram. Det nya mantrat i biståndsdebatten är därför att stödja hela jordbruks- och
landsbygdssektorn i mottagarländerna. Det är en
av två punkter där man har anledning att känna
sig orolig. Man får hoppas att professionaliteten i
biståndsorganisationerna och kompetensen bland
jordbrukstjänstemännen i mottagarländerna stigit
så mycket att 1970-talets misstag inte upprepas.

101

Annars riskerar vi en ny backlash och lantbruket
får på nytt ett hopplöshetens stigma.
Slutligen kan man vara orolig på ytterligare
en punkt. Fortsätter USA och EU att subventionera sitt jordbruk och att dumpa sina överskott, så
ändras inte den grundläggande situationen. Det
kommer att fortsätta att vara billigare för afrikanska ledare att försörja befolkningen i de stora
städerna genom att köpa majs från Kansas än från
sitt eget omland. Varför skulle de då inte fortsätta
att göra det?
Som nämnts var spannmålspriserna på 1960och 70-talet mycket rörliga och periodvis väldigt
höga. Det uppmuntrade de politiska ledarna i
Asien att ersätta spannmålsimporten med inhemsk
produktion. Den moroten ﬁnns för närvarande
inte för dagens afrikanska ledare, såvida inte Kinas
inträde som storköpare av spannmål driver fram
en global prisökning. Då kan man tänka sig att de
afrikanska ledarna börjar att ärligt samspela med
biståndsgivarna.
De kan om de ges de rätta incitamenten, nämligen.
Precis som vi!
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INTERNATIONELL HANDEL MED JORDBRUKSVAROR,
EKONOMISK UTVECKLING OCH EUs JORDBRUKSPOLITIK
Erik Fahlbeck, lektor, Sveriges Lantbruksuniversitet

Inledning
Livsmedel är på mer än ett sätt en grundläggande förutsättning för mänskligheten. Förutom
att vi alla måste äta för att överleva är fortfarande många människor ekonomiskt beroende
av jordbruket. Av världens fattiga bor de ﬂesta
på landsbygden, och en övervägande andel av de
mest utsatta är antingen direkt eller indirekt beroende av priserna på basvaror som de odlar själva
eller köper. Befolkningsökningen har hittills inte
lett till någon brist på livsmedel på global nivå.
Produktionsökningar har mer än väl motsvarat ett
stigande antal munnar att mätta. Fördelningen
av livsmedel är däremot mycket ojämn. Närmare
en miljard människor är extremt fattiga och/eller
lider av undernäring. I takt med globaliseringen
kan en ökande handel med livsmedel utjämna
skillnader i naturliga produktionsförutsättningar,
samtidigt som den kan ge viktiga inkomster för
många av världens fattiga. Fram till idag har dock
den internationella handeln med livsmedel styrts
av mycket märkliga förutsättningar, där västvärlden1 med hjälp av skatteﬁnansierade subventioner
sålt stora överskott till konstlat låga priser och
använt höga tullar för att skydda sina egna marknader från konkurrens från andra länder. Bland
annat därför har det varit svårt för lantbrukare
i syd att få lönsamhet i sina jordbruk och att

lyckas exportera sina produkter. I den här uppsatsen diskuteras livsmedelstillgången, samband
mellan handeln med livsmedel, EUs jordbrukspolitik och ekonomisk utveckling. WTOs roll i detta sammanhang kommenteras också. Uppsatsen
kommer inte med förslag på lösningar och vissa
av de frågor som tas upp diskuteras också i uppsatsen Mot en ljusare framtid för bönder?.

Ekonomisk utveckling och tillgången
på livsmedel
Den mänskliga förmågan att hitta nya lösningar
och förbättringar har bland annat lett till produktivitetsökningar och eﬀektivisering i produktionen.
Idag har vi många samhällen där en stor majoritet
av befolkningen aldrig själva behöver lägga tid,
kraft och ansträngningar på att få fram mat för
dagen. För första gången i mänsklighetens historia
har vi hela samhällen, där endast någon enstaka
procent av befolkningen arbetar direkt med produktionen av mat. På samma sätt är det med andra
livsförnödenheter som kläder och bostäder.
I hela den industrialiserade världen har samhällen förändrats från att vara tydligt agrara,
med en majoritet av befolkningen inom jordbruket, till dagens situation med komplexa strukturer där vi kan konsumera historiskt närmast

Internationell handel med jordbruksvaror, ekonomisk utveckling och EUs jordbrukspolitik
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GLOBAL LIVSMEDELSTILLGÅNG
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Figur 1. På global nivå kan vi dock konstatera att tillgången på livsmedel inte är något egentligt problem.
Den har stigit stadigt under de senaste 45 åren.

otroliga mängder av varor och tjänster och där
levnadsstandarden stigit enormt under en relativt
sett kort period. Idag sker en liknande men ännu
snabbare utveckling i stora delar av världen, inte
minst i Asien. Ett nav i utvecklingen är den internationella handeln, där specialiseringen i produktionen också ger små länder möjlighet till en
på många sätt gynnsam utveckling.
Parallellt med detta höga och i många fall
stigande välstånd ﬁnns dock en helt annan
verklighet. Fortfarande lever en mycket stor andel av jordens befolkning under villkor som är
fullständigt otänkbara i västvärlden. Ungefär en
miljard människor lider idag av extrem fattigdom, svält och undernäring. Många saknar det
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mest grundläggande av allt, mat för dagen.
Jordbruksprodukter krävs inte bara av direkta överlevnadsskäl, för att undvika svält. En
majoritet av världens fattiga bor fortfarande på
landsbygden och är helt beroende av jordbruket.
Internationellt ﬁnns ett tydligt samband mellan en låg ekonomisk utveckling och hög andel
landsbygdsboende. Fattiga lantbrukare och bybor
kan skaﬀa sig livsmedel genom att själva odla den
mat de behöver eller genom att få en inkomst som
gör det möjligt för dem att köpa sin mat. I många utvecklingsländer är förbättrade inkomster för
landsbygdens människor ofta liktydigt med högre
priser på jordbruksprodukter och på den egna arbetskraften. Livsmedelstillgången för individu-
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LIVSMEDELSTILLGÅNGEN I INDUSTRIALISERADE LÄNDER
Kalorier per capita och dag
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Figur 2. Industrivärlden har god tillgång på mat. Förutom att vi har haft mer än vi behövt under hela perioden syns
det också klart att den andel av vår livsmedelstillgång som är vegetabilier är mycket lägre i nord än för människor i
genomsnitt. Under hela perioden har andelen vegetabilier hos oss legat mellan 71 och 73 procent.

ella hushåll är därför direkt länkad till priserna
på livsmedel. Teknisk utveckling, specialisering
och produktivitetsförbättringar måste ske även
inom jordbruket för att ett samhälle ska utvecklas
väl ekonomiskt och för att öka livsmedelstillgången. Vi återkommer till vad vi idag vet om några
av dessa frågor och ﬂera av dem diskuteras lite
mer i uppsatsen Mot en ljusare framtid för bönder?
i denna bok.
På global nivå kan vi dock konstatera att
tillgången på livsmedel inte är något egentligt
problem. Den har stigit stadigt under de senaste
45 åren. Ökningstakten i livsmedelstillgången
har varit snabbare än befolkningsutvecklingen
på global nivå. FAO2 har data på livsmedelstill-

gången och handel med livsmedel från 1960 och
fram till idag. För de ﬂesta människorna utgörs
den dagliga maten fortfarande till mycket stor del
av vegetabilier. Tillgången på mat bestäms därför i huvudsak av tillgången på vegetabiliska livsmedel. Om man utgår från FAOs databas över
livsmedel ser man att närmare 85 procent av det
dagliga genomsnittliga kaloriintaget för oss människor kommer från vegetabilier. Andelen har varit relativt stabil. Under den period som FAO har
data ifrån har andelen vegetabilier sjunkit från 85
till 83 procent.
På ett globalt plan ser det med andra ord
ganska bra ut. Per capita stiger kaloritillgången
stadigt och det ﬁnns ännu inga tecken på att vi
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LIVSMEDELSTILLGÅNGEN I ASIENS UTVECKLINGSLÄNDER
Kalorier per capita och dag
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Figur 3. Under 1960- och 70-talen steg den genomsnittliga livsmedelstillgången i Asien stadigt, men ganska
långsamt, för att under 1980- och 90-talen stiga markant.

skulle få några allvarliga problem med den sammanlagda livsmedelstillgången på jorden. Bakom
den allmänt positiva bilden man får av FAOs aggregerade data ﬁnns dock en väldigt stor spridning
i tillgången på mat.
Precis som man kan förvänta sig har vi i de
industrialiserade länderna haft en tillgång på kalorier som överstigit våra genomsnittliga behov
under hela den period som FAOs databas täcker.
Det stora ﬂertalet människor har däremot haft
en genomsnittlig livsmedelstillgång som ligger
mycket närmare det dagliga behovet för ett drägligt liv3. Eftersom alla siﬀror som presenteras här
är genomsnitt för stora områden innebär det gi-
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vetvis att många individer under hela perioden
inte fått så mycket mat som de behöver.
I FAOs data kan man se några tydliga generella trender. Industrivärldens goda tillgång på
mat framgår av ﬁgur 2. Förutom att vi har haft
mer än vi behövt under hela perioden syns det
också klart att den andel av vår livsmedelstillgång
som är vegetabilier är mycket lägre i nord än för
människor i genomsnitt. Under hela perioden har
andelen vegetabilier hos oss legat mellan 71 och
73 procent. Man kan också se att även om vi haft
mer än vi behöver, har vi i alla fall än så länge
bara sett ytterligare ökningar i livsmedelstillgången. En eﬀekt av detta är det stadigt ökande
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Kalorier per capita och dag

LIVSMEDELSTILLGÅNGEN I AFRIKA
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Figur 4. För Afrika som helhet ser man att situationen var något bättre än den var i Asiens utvecklingsländer år 1961,
men att utvecklingen sedan dess inte alls motsvarar den i Asien. Istället syns en i och för sig stadig, men mycket blygsam, ökning i livsmedelstillgången med ett ﬂertal perioder av sjunkande tillgång under 1960-, 70- och 80-talen.

antalet överviktiga människor.
Om man tittar på siﬀrorna för utvecklingsländerna i Asien ser man en radikalt annorlunda
bild (ﬁgur 3).
Vid tiden för mätningarnas början var svälten
och fattigdomen utbredd i dessa länder. Under
1960- och 70-talen steg den genomsnittliga livsmedelstillgången stadigt, men ganska långsamt,
för att under 1980- och 90-talen stiga markant.
Huvudförklaringen ligger i att Kina lyckades
öka livsmedelstillgången från drygt 2 000 kalorier per capita och dag i slutet av 1970-talet, till
närmare 3 000 kalorier per capita och dag i slutet
av seklet. En liknande positiv utveckling gäller

också för många andra av utvecklingsländerna i
Asien. Förutom stigande genomsnitt i tillgången
på livsmedel märks också en tydlig minskning i
andelen vegetabilier, som under perioden sjunker
från att ha utgjort hela 95 procent år 1961 till
att vara ungefär 86 procent, eller med andra ord
mycket nära genomsnittet för jordens befolkning
år 2002.
I Sydamerika och Latinamerika har utvecklingen inte varit lika dramatisk. De ﬂesta länder
där hade en betydligt högre genomsnittlig livsmedelstillgång i periodens början och utvecklingen har sedan varit positiv men inte alls
lika stark som i Asien. Överlag har tillgången
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LIVSMEDELSTILLGÅNGEN I AFRIKA SÖDER OM SAHARA
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Figur 5. Om vi väljer Afrika söder om Sahara syns bristen på utveckling och problem med livsmedelstillgång än tydligare. I
detta område ﬁnns knappt någon förbättring alls under de senaste årtiondena.

på animalier varit betydligt högre i Syd- och
Latinamerika jämfört med situationen i Asien.
En jämförelse mellan Afrika och Asiens utvecklingsländer visar ännu tydligare kontraster.
För Afrika som helhet ser man att situationen
var något bättre än den var i Asiens utvecklingsländer år 1961, men att utvecklingen sedan dess inte
alls motsvarar den i Asien. Istället syns en i och för
sig stadig, men mycket blygsam, ökning i livsmedelstillgången med ett ﬂertal perioder av sjunkande
tillgång under 1960-, 70- och 80-talen. Andelen
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vegetabilier har heller inte sjunkit under perioden
utan legat mellan 92 och 93 procent alla år.
Det ﬁnns dock betydande skillnader även
inom Afrika. Om vi väljer Afrika söder om
Sahara syns bristen på utveckling och problem
med livsmedelstillgång än tydligare (ﬁgur 5). I
detta område ﬁnns knappt någon förbättring alls
under de senaste årtiondena. Uteblivna förbättringar märks också i att andelen vegetabilier för
människor i Afrika söder om Sahara har stigit
från 93 till 94 procent av det totala genomsnitt-
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TILLGÅNGEN PÅ ANIMALIER
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Figur 6. För dem som kan äta sig mätta märks förbättrad ekonomi bland annat i att andelen animalier i den dagliga kosten
ökar. Den enorma skillnaden i levnadsstandard som vi idag upplever märks också i att vi i västvärlden äter sex, sju gånger så
mycket animalier som medelafrikanen. Den positiva utvecklingen i Asiens utvecklingsländer syns inte minst i att de äter mer
än tre och en halv gånger så mycket animalier idag, jämfört med situationen i början av 1960-talet.

liga kaloriintaget mellan 1961 och 2002.
För människor som knappt har mat för dagen
är förändringen i livsmedelstillgång troligen en
mycket bra sammanfattning av den ekonomiska
utvecklingen. För dem som kan äta sig mätta
märks förbättrad ekonomi bland annat i att andelen animalier i den dagliga kosten ökar, åtminstone upp till en nivå som ligger nära den vi har
inom till exempel EU. Ett sätt att sammanfatta
den genomsnittliga utvecklingen som diskuterats
ovan kan därför vara att titta på just tillgången

på animalier.
Livsmedelstillgången har alltså stigit om man
mäter den som den genomsnittliga kaloritillgången per capita. På ett globalt plan räcker maten,
men mänskligheten förmår inte fördela tillgångarna så att alla kan undvika svält och fattigdom.
Den enorma skillnaden i levnadsstandard som vi
idag upplever märks också i att vi i västvärlden
äter sex, sju gånger så mycket animalier som medelafrikanen. Den positiva utvecklingen i Asiens
utvecklingsländer syns inte minst i att de äter mer
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än tre och en halv gånger så mycket animalier
idag, jämfört med situationen i början av 1960talet.

Handel, liberalisering och utveckling
Den ekonomiska utvecklingen och välståndet i
nord förklaras till stor del av en ökande ekonomisk integration och en växande internationell
handel. Den andel av produktionen som säljs
internationellt ökar hela tiden snabbare än vad
själva produktionen gör. Eﬀektiviseringar ger
större produktion, men den internationella handeln växer än snabbare.
För jordbruksvaror märks några påtagliga
tendenser i de senaste decenniernas globalisering.
I absoluta tal växer den samlade exporten av jordbruksvaror, men som andel av den sammanlagda exporten av varor har jordbruket minskat sin
andel. I början av 1960-talet var den drygt 30
procent, men i början av 2000-talet stod jordbruket endast för 10 procent av den samlade varuexporten.
För länderna i syd märks också en tydlig minskning i jordbruksprodukternas betydelse för dessa länders internationella handel.
Jordbruksvarornas andel av både exporten och
importen har minskat för utvecklingsländerna,
men minskningen är mycket större för exporten.
Ett annat uttryck för samma trend är att sydländernas andel av världens jordbruksexport minskat från att ha varit nästan 40 procent år 1961
till att ligga under 30 procent år 20034. Under
samma period ökar utvecklingsländernas andel
av den samlade importen av jordbruksvaror. Med
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andra ord har vi under de senaste 40-45 åren en
tydlig trend där utvecklingsländerna minskar sin
betydelse som exportländer och ökar andelen av
importen. Tydligast är denna utveckling för länderna i Afrika söder om Sahara.
Samma utveckling ser man också om man
tittar på jordbrukets andel av den nationella exporten. Den är mest uttalad för länder i Afrika
söder om Sahara, det vill säga där minskar jordbruksexportens andel av den totala exporten.
Fortfarande står dock jordbruksprodukter för
ungefär 20 procent av den totala exporten i dessa
länder, men i början av 60-talet var den nästan
70 procent. Motsvarande minskning ﬁnns på
importsidan, men där är den mycket mindre. På
importsidan har andelen sjunkit marginellt, men
har under hela perioden legat mellan 20 och 15
procent. I många fall har minskningarna i handeln med jordbruksvaror inte ersatts av ökningar
i annan handel.
I Latinamerika och Karibien står jordbruksvarorna fortfarande för en stor del av exporten, men
även här har den sjunkit. År 1961 stod jordbruket
för cirka hälften av den totala varuexporten för
att år 2003 vara nere på ungefär en fjärdedel. För
länderna i Asien har den förbättrade ekonomiska
utvecklingen bland annat lett till att jordbruksvaror, som tidigare stod för en dominerande del
av dessa länders internationella handel, idag har
en mycket mindre betydelse. Både för importen
och exporten utgör jordbruksvaror idag mindre
än en tiondel av den totala handeln i dessa länder.
En stark ökning i annan produktion har gjort att
jordbruket över tiden fått mindre betydelse.
För världens minst utvecklade länder (MUL)
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har jordbruksprodukternas andel av exporten
minskat från 70 procent till mindre än 20 procent
samtidigt som dess andel av importen stadigt
legat över 20 procent och knappast förändrats
under perioden. Idag står jordbruksprodukter
för ungefär en fjärdedel av den samlade varuimporten i de minst utvecklade länderna. De minst
utvecklade länderna har också jordbrukssektorer
som inte är speciellt integrerade med världsmarknaden, det vill säga handeln med jordbruksvaror
är ovanligt liten i förhållande till produktionen i
jordbrukssektorn. Under de senaste 40-45 åren
har de minst utvecklade länderna utmärkts av att
den internationella jordbrukshandeln egentligen
inte ökat alls i förhållande till produktionen i
jordbruket. För syd sammantaget har jordbrukshandeln som andel av produktionen istället mer
än fördubblats och idag ligger andelen på ungefär
50 procent.
De länder som tydligast ökat sin andel av den
internationella handeln med livsmedel och jordbruksprodukter är dock i hög grad industriländer. Inte minst syns EUs ökade jordbruksexport
i statistiken. Handeln mellan EUs olika länder
utgör en mycket stor andel av den samlade internationella handeln med jordbruksvaror, men EU
har också klart ökat sin export till andra länder
under perioden 1980 till 2002. Handeln mellan
världens utvecklade länder har stigit också inom
livsmedelsområdet. Den andel som utvecklingsländerna har kunnat sälja till industrialiserade
länder i allmänhet och EU i synnerhet har istället
sjunkit under perioden.
Många inom EU lyfter ofta fram det faktum
att EU är den största importören av jordbruksva-

ror från världens minst utvecklade länder. Men
faktum är att den andel av EUs jordbruksimport
som kommer från till exempel Afrika söder om
Sahara halverats från åtta till fyra procent mellan åren 1980 och 2002. På motsvarande sätt har
utvecklingsländerna upplevt en förändrad fördelning av sina handelsströmmar. Bland annat som
en följd av svårigheter att sälja till västvärlden har
den andel av handeln som sker utvecklingsländer
emellan ökat, medan handeln med industrialiserade länder relativt sett har minskat för jordbruksprodukter.
Hur ska vi då tolka dessa trender? Enligt traditionell ekonomisk teori gynnas alla parter av
ökande internationell handel, och ekonomisk
tillväxt går hand i hand med produktivitetshöjningar och ekonomisk specialisering. Med en
liberal politik kan vi, i teorin, förvänta oss att
länder specialiserar sig på sådan produktion som
de har komparativa fördelar i, det vill säga inom
områden där man har relativt sett låga kostnader.
Hur stämmer en sådan teoretisk utgångspunkt
med de senaste decenniernas utveckling av den
internationella handeln med jordbruksprodukter?

Dagens internationella handel med
jordbruksvaror
Jordbruksprodukter utgjorde basen för det relativt stora välstånd som fanns i ﬂera länder
i Sydamerika innan 1930-talets depression.
Framförallt kött producerades billigt i till exempel Argentina och Uruguay och såldes med god
förtjänst till bland annat Europa. Komparativa

Internationell handel med jordbruksvaror, ekonomisk utveckling och EUs jordbrukspolitik

111

fördelar talade för en sådan handel. Den våg av
protektionism och tullskydd som följde på trettiotalskrisen har sedan för industrivaror successivt förhandlats bort efter andra världskriget. I
internationella förhandlingar har allt ﬂer länder
kommit överens om att minska handelshindren
och att underlätta den internationella handeln.
Länge var jordbruksvaror undantagna från
förhandlingar genom att USA och EU tidigt kom
överens om att inte ta med jordbruket i GATTförhandlingarna 5. När EU under 1980-talet kraftigt ökade sin subventionerade export ledde detta,
i kombination med en del andra förändringar, till
att USA istället ﬁck ett stort intresse av att också
jordbruksvaror skulle ﬁnnas med i diskussionerna om liberaliseringar, minskade tullar och mer
rättvisa regler för den internationella handeln.
Under den så kallade Uruguay-rundan lyftes
därför jordbruksvarorna in i arbetet med GATT
och WTO, och från och med 1994 ﬁnns nu regler
för att minska också jordbrukets handelsstörande
politik.
Den internationella handeln med jordbruksvaror följde under ﬂera decennier däremot inte
alls den traditionella ekonomiska teorin. EUs
kraftigt stigande export och minskande import
kan inte förklaras av att EU har haft komparativa fördelar inom livsmedelsproduktionen.
Förklaringen ﬁnns istället i EUs mycket speciella
jordbrukspolitik, som vi också kommer tillbaka
till senare.
EUs gemensamma jordbrukspolitik är idag
mycket omfattande och synnerligen komplicerad.
Grundstrukturen är dock enkel och bygger på
höga skyddstullar för EUs marknad. De som vill
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sälja jordbruksprodukter och livsmedel till EU
måste betala höga tullar. Bakom detta tullskydd
har EU därför i allmänhet haft betydligt högre
priser än de som funnits på världsmarknaden.
Den här prisskillnaden har också inneburit att
producenter inom EU i allmänhet inte haft något intresse av att sälja på världsmarknaden. Om
produktionen inom EU stiger leder en allt större
produktion till att priserna inom EU pressas ner.
Lägre priser har dock inte lett till någon större ökning i konsumtionen. När vi äter oss mätta
köper vi inte speciellt mycket mer mat även om
priserna sjunker. Eftersom man politiskt garanterat EUs bönder jämförelsevis höga priser har man
istället ofta köpt upp livsmedelsöverskotten inom
EU. Produktivitetsökningar inom EUs jordbruk
har därför blivit ett problem! Ett sätt att ”bli av
med” överskotten inom EU har varit att dumpa
ut dem på världsmarknaden. EUs stigande export
har därför inte alls haft med komparativa fördelar
att göra.
Under de senaste åren ﬁnns däremot ﬂera andra exempel på en utveckling där handeln med
livsmedel åter förklaras av komparativa fördelar
istället för att utgöra en restpost i den nationella jordbrukspolitiken. Tillväxten i till exempel
Chiles jordbruksexport, i exportframgångarna i
Brasilien och Argentina och Nya Zeelands förändrade exportledda produktion tycks alla vara
exempel på ekonomiskt motiverade handelsförändringar. Långsamt tycks vi vara på väg mot
en återgång till en internationell handel med livsmedel som i ökad utsträckning styrs av grundläggande ekonomiska förutsättningar och i mindre
grad av nationell protektionism.
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EUs jordbrukspolitik och jordbrukare i
andra länder
För livsmedel är världsmarknaden i allmänhet
mycket liten i förhållande till produktionen, det
vill säga en stor majoritet av alla jordbruksvaror konsumeras i samma land som de produceras. Bara en liten del av produktionen omsätts
på världsmarknaden. När EU under 1980-talet
kraftigt ökade sin export ledde detta därför till
sjunkande priser på många jordbruksprodukter
utanför EU. Genom att med varje ton spannmål
skicka med skatteﬁnansierade subventioner lyfte
EU alltså ut både den fysiska varan och pengar
ut ur unionen och pressade därmed ner priserna
på andra marknader. En mycket stor del av förklaringen till EUs ökade jordbruksexport och
utvecklingsländernas minskade andel av EUs import under de senaste decennierna ligger därför
i den protektionistiska jordbrukspolitiken som
gynnat EUs bönder och vissa konsumenter i länder utanför EU, på bekostnad av EUs konsumenter och skattebetalare och producenter i syd.
EUs jordbrukspolitik har därmed drabbat
jordbrukare i andra länder på minst två sätt.
För det första har produkter från EU sålts till
konstlat låga priser utanför EU, det vill säga
man har använt skattebetalarnas pengar för att
dumpa ut jordbruksvaror som man inte vill ha
inom unionen. En mycket tydlig illustration av
den här verksamheten diskuterades i Sverige och
Danmark för något år sedan. Arla hade då fått
exportsubventioner för att sälja mejeriprodukter, mjölkpulver, till Dominikanska republiken.
Den subventionerade EU-produktionen pressade
priserna så mycket att många av mjölkbönderna

inom Dominikanska republiken gick i konkurs.
Till saken hör också att EU några år tidigare givit utvecklingsstöd till bönder i Dominikanska
republiken och stimulerat fram en lönsam mjölkproduktion för den inhemska marknaden! EUs
subventionerade jordbruksexport drabbar bönder
i andra länder på liknande sätt oberoende av om
det är kött, socker eller spannmål som dumpas
ut.
För det andra drabbas andra länders producenter av EUs höga tullar och interna stöd.
Genom tullarna och de höga stöden till bönderna
inom unionen tränger jordbrukspolitiken ut producenter från andra länder. Mycket stora stöd till
EUs bönder leder till en större produktion inom
EU än den vi skulle haft utan jordbrukspolitiken.
Därmed minskar EU möjligheterna för bönder
och livsmedelsproducenter i andra länder även
utan direkta exportsubventioner. EUs politik håller upp priserna och produktionen av jordbruksvaror inom unionen, och pressar ner priserna och
produktionen utanför EU. Den gemensamma
jordbrukspolitiken drabbar därmed dem som är
beroende av jordbruksproduktion utanför EU.
Trots att EU under senare år minskat exportstöden och de interna produktionsstöden och i
ﬂera fall minskat sina tullar missgynnar jordbrukspolitiken fortfarande bönder utanför EU.
EU betalar fortfarande betydligt mer i stöd till
sina egna bönder än värdet av EU-ländernas samlade bistånd och det bistånd som kommer direkt
från EU utgör mindre än en tiondel av det stöd
som går till EUs jordbruk och landsbygdsutveckling inom unionen.
Samtidigt som man inom EU håller kvar
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vid en protektionistisk jordbrukspolitik jobbar
man också med att underlätta just landsbygdsutveckling och internationell handel i utvecklingsländerna. EU har mycket medvetet gjort det
möjligt för världens minst utvecklade länder att
sälja bland annat nästan alla jordbruksprodukter
tullfritt till EU. Med andra ord visar EU med
sin bistånds- och utvecklingspolitik att man tror
att världens fattiga hjälps av internationell handel
och av investeringar i jordbruket. Eftersom man å
andra sidan inte förmår att i grunden ändra jordbrukspolitiken har EU tecknat en mängd speciella avtal med en lång rad länder för särskilda
produkter. Idag är det därför så att vissa aktörer
i utvalda länder tjänar på att de under särskilda
villkor kan sälja jordbruksvaror från dessa länder till EUs konstlat höga priser. EUs stödpolitik sträcker sig därför indirekt också till somliga producenter i några utvecklingsländer. Ofta
gäller dessa avtal tidigare kolonier och världens
minst utvecklade länder, medan fattiga i andra
länder inte alls får del av de här konstlade EUförmånerna6.

Gynnas de fattiga av en friare handel
med jordbruksvaror?
EUs politik missgynnar lantbrukare i andra länder. Genom att ta bort tullar och handelshinder
förväntar sig många att utvecklingen ska bli
bättre för en majoritet av världens fattiga. Finns
det då något stöd i verkligheten för teorierna om
att handelsliberaliseringar leder till ekonomisk
utveckling som i sin tur minskar fattigdomen?
Är det så att de som argumenterar för en friare
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handel i allmänhet, och för mer frihandel inom
jordbruket i synnerhet, har stöd för att detta också gynnar världens fattiga befolkning eller är det
en missriktad strävan att försöka reformera EUs
jordbrukspolitik för att gynna världens fattiga?
Hade det varit så att det fanns entydiga samband mellan liberalisering, ekonomisk utveckling
och minskad fattigdom, så hade vi troligen sett
fattigdomen utrotad för länge sedan. Trots en
mycket långvarig debatt och en hel del forskning
är det fortfarande mycket som är oklart när det
gäller frågan om hur man kommer till rätta med
fattigdom. En hel del vet vi dock.
Eftersom många av länderna i syd fortfarande
har en mycket stor andel av befolkningen boende
på landsbygden och sysselsatt inom jordbruket
spelar jordbrukssektorn en central roll för fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling
även på tvåtusentalet. Investeringar i jordbruket,
förbättrade förutsättningar som minskad erosion,
bevattning, bättre redskap och bättre betesplanering, ökad produktivitet och förbättrade priser
är några av de faktorer som kan leda till att jordbrukarfamiljer får ett litet ekonomiskt överskott,
som i sin tur kan investeras och som kan leda till
en positiv spiral och gynnsam utveckling.
Forskning kring frågan om vilken eﬀekt liberalisering av jordbruket och andra sektorer har
på fattigdom är komplicerad eftersom det inte
går att göra några ”kontrollerade experiment” i
verkligheten. Förutom att det är svårt att mäta
sådant som ”liberalisering” och ”fattigdom” är det
mycket ovanligt att ett land till exempel genomför en enda dramatisk politisk förändring som
man sedan enkelt kan följa konsekvenserna av.
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Forskarna får istället ofta försöka fånga det de
vill komma åt genom indirekta mätningar och
metoder.

Eﬀekter av liberalisering i utvecklingsländer
Man har, som sagt, länge diskuterat vad som
krävs för att man ska lyckas skapa en bra utveckling. Ekonomer har ofta pekat på liberalisering som en viktig förutsättning för tillväxt och
fattigdomsbekämpning. I en nyligen publicerad
sammanställning kring sambanden mellan liberalisering och fattigdom lyfts kopplingarna mellan liberalisering och i tur och ordning tillväxt,
respektive hushållens ekonomi och marknader, löner
och anställning och statens inkomster och utgifter
fram7.
Trots problemen att hitta entydiga samband
pekar forskning på ett positivt samband mellan
öppenhet och tillväxt, det vill säga öppnare ekonomier har en mer gynnsam ekonomisk utveckling
än mer slutna länder. Frågan om tillväxt också
leder till minskad fattigdom är också mycket diskuterad. Flera studier ger stöd åt uppfattningen
att tillväxt i allmänhet minskar fattigdomen, och
att den tillväxt som följer av en större öppenhet
i ekonomierna möjligen bidrar till att minska
fattigdomen snabbare än tillväxt i allmänhet.
Samtidigt ska man vara medveten om att det
också ﬁnns exempel där tillväxten snarare förvärrat situationen för dem som har haft det sämst,
även om detta tycks vara undantag.
En öppnare internationell handel tycks också
leda till större produktivitet. Höjd produktivitet

och eﬀektiviseringar är viktiga faktorer i fattigdomsbekämpningen. Den så kallade gröna revolutionen inom jordbruket kan ses som en form
av produktivitetshöjning. Om ett utvecklingsland har en öppen jordbrukssektor, där priserna
styrs av världsmarknaden, så får producenterna
vinsterna av produktivitetshöjningarna eftersom
priset inte påverkas om produktionen stiger i ett
utvecklingsland. Om landet istället är isolerat
från världsmarknaden och priset bestäms av utbud och efterfrågan inom landet, eller av någon
statlig myndighet, är det troligen så att vinsterna
hamnar hos konsumenterna i form av lägre priser, vilket alltså inte stimulerar nya investeringar
i jordbruket.
Fattiga hushåll är i många utvecklingsländer ofta jordbrukshushåll utan någon egentlig
anställning som kan sälja sin egen arbetskraft,
enklare service eller jordbruksprodukter. Om
priserna på det de kan sälja ökar så förbättras de
fattiga hushållens ekonomi. Jordbrukets centrala
roll lyfts fram också i en allmän genomgång av
liberalisering, tillväxt, fattigdom och hushållsekonomi. Inte minst är de lokala förhållandena
för jordbruksprodukter viktiga.
Om de lokala marknaderna alls fungerar i ett
visst land kanske en liberalisering inte leder till
några positiva eﬀekter alls för de mest utsatta.
En prisförändring vid gränsen, som skulle kunna gynna landets fattiga, kan ibland helt försvinna på grund av nationella eller lokala monopol.
Ofta är det därför viktigare att det över huvud
taget ﬁnns marknader än att man liberaliserar
vissa delar av den internationella handeln. Å andra sidan kan liberaliseringar inom ett land som
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öppnar inhemska marknader också förstärka positiva eﬀekter av en ökad internationell handel.
En genomgång av eﬀekterna av liberaliseringar
av marknaderna för livsmedelsgrödor i ett antal
afrikanska länder tyder på att liberaliseringarna
märkbart bidrog till att minska fattigdomen8.
En central fråga är vilka möjligheter fattiga
har att anpassa sig till förändrade priser på lokala marknader. Även här bygger forskningen
ofta på studier av jordbruksvaror. Det tycks som
om också fattiga lantbrukare reagerar snabbt på
ändrade priser, åtminstone om de har något så
när rimliga förutsättningar, till exempel i form
av information och tillgång till insatsvaror. De
mest utsatta hushållen kan däremot behöva hjälp
från staten för att kunna anpassa sig till nya priser. Även om liberaliseringar i många fall kan ge
tydliga positiva eﬀekter ﬁnns det alltså ett behov
av statliga insatser, bland annat för att underlätta
anpassningar för de sämst ställda.
Precis som påpekas av Stefan de Vylder ﬁnns
det en hel del studier som visar att ökade jordbruksinkomster leder till positiva eﬀekter i andra delar av lokalsamhället. Liberaliseringar
kan därmed ge fattiga högre löner och ﬂer arbetstillfällen. Lantbrukshushållen kan köpa tjänster
i närområdet och landsbygdshushållens efterfrågan är ofta mycket lokal. Tidigare trodde man
att sådana positiva följdeﬀekter var vanligare i
Asiens mer bevattnade jordbruksekonomier än
vad de skulle vara i Afrika. Senare studier tyder
på att det ﬁnns mycket starka sidoeﬀekter också i
Afrika, det vill säga jordbruket kan ofta fungera
som motor i den lokala ekonomin. Det kan också vara värt att notera att även om det inte ﬁnns
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mycket forskning som direkt studerat så kallade
fattigdomsfällor (poverty traps), ger de studier
som i alla fall ﬁnns inte stöd för idén att om ett
hushåll en gång hamnat i fattigdom så kan det
sedan inte lämna detta tillstånd. Ofta tycks det
gå att lämna fattigdomen bakom sig, ibland med
hjälp av liberaliseringar. Liberaliseringar verkar
även i många fall leda till en ökad efterfrågan på
outbildad arbetskraft.
När utvecklingsländer tar bort en del av sina
handelshinder, som exempelvis tullar, ﬁnns det
en risk för att detta leder till minskade inkomster
för staten. Även om det ﬁnns exempel där sänkta
tullar lett till stigande statsinkomster, till exempel genom att en större handel med lägre tull och
en större andel högkvalitativ import givit högre
intäkter än tidigare, så ﬁnns det betydligt ﬂer
exempel på motsatsen, det vill säga att tullintäkterna oftast minskar vid liberaliseringar. Mindre
pengar till statskassan kan innebära ett mindre
utrymme för statliga insatser riktade mot de fattiga, men det är svårt att hitta exempel som entydigt visar att handelsliberaliseringar på detta vis
drabbat utsatta grupper på ett systematiskt sätt.
Den sammanfattande bilden är att utvecklingsländernas egna liberaliseringar ofta bidrar
till att minska fattigdomen, eftersom det i många
fall tycks leda till en positiv utveckling för såväl
ländernas tillväxt som utvecklingen av hushållens ekonomi och framväxten av marknader. Det
tycks också gynna löner och anställningar för de
fattiga. Samtidigt är det tydligt att liberaliseringar inte självklart leder till en positiv utveckling, vare sig för länderna som helhet, eller för
den fattiga delen av befolkningen. Man kan hel-

JORDBRUK, HANDEL OCH UTVECKLING Mot ökad samstämmighet

ler inte säga att liberaliseringar är ett nödvändigt
villkor för en positiv utveckling. Däremot ger den
hittillsvarande forskningen inget stöd för tanken
att liberaliseringar i sig skulle vara negativt för
syd eller för fattiga människor9.

Eﬀekter av liberalisering av EUs
jordbrukspolitik
Forskning ger därmed oftast stöd för idén att de
länder som genomför liberaliseringar tjänar på
detta. Hur är det då om EU verkligen skulle avreglera sitt jordbruksstöd, hur skulle det påverka
världens utvecklingsländer?
Inom detta område ﬁnns det egentligen
bara teoretisk forskning och forskning byggd
på modellberäkningar, eftersom EU hittills inte
har genomfört någon omfattande avreglering
och liberalisering av sin jordbrukspolitik. Den
forskning som ﬁnns pekar dock på några ganska
uppenbara eﬀekter, nämligen att de internationella priserna på många jordbruksvaror förväntas
stiga och att EUs produktion kommer att minska.
En minskad produktion inom EU ger utrymme
för expansion i andra länder.
Generellt vinner fattiga landsbygdsbor i andra
länder på att EU avskaﬀar sin jordbrukspolitik,
eller i varje fall tar bort alla handelshinder och
produktionskopplade stöd. Vi kan ta en studie där
eﬀekterna i Brasilien studeras som exempel på de
modellberäkningar som ofta används. Brasilien
är ett mycket stort land som både har många
fattiga människor och en stor jordbrukspotential.
En del kritiker till liberaliseringstanken hävdar
att vinsterna av att till exempel EU avreglerar

sitt jordbruk, skulle hamna hos rika markägare
i Brasilien. Modellberäkningar visar dock att
eftersom markägarna tjänar på att anställa ﬂer
personer så att de kan öka produktionen, så skulle
en liberalisering från EUs sida i hög grad bidra till
att minska fattigdomen i Brasilien10. Förlorarna
i Brasilien ﬁnns bland arbetslösa i storstädernas
slumområden, som drabbas av högra livsmedelspriser utan att de som kollektiv upplever en ökad
efterfrågan på sin egen arbetskraft. Eftersom antalet fattiga på landsbygden och i ”fattiga delar”
av Brasilien är betydligt ﬂer, skulle en avreglering
av EUs jordbrukspolitik sammantaget bidra till
att minska fattigdomen i Brasilien och dessutom
bidra till att utjämna inkomsterna inom landet.
Eftersom EU har upprättat en del specialavtal
med tidigare kolonier och världens minst utvecklade länder så ﬁnns det, som påpekats ovan, också producenter i utvecklingsländerna som direkt
gynnas av EUs jordbrukspolitik. Genom sådana
avtal får till exempel vissa sockerproducenter sälja
sina produkter utan tull till höga priser inom EU.
Med andra ord ﬁnns det grupper av producenter i syd som anpassat sin jordbruksproduktion
till EUs konstlat höga priser. Om EU avskaﬀar
sina höga tullar och priserna inom EU sjunker
minskar vinsterna också för dessa producenter.
Sett till möjligheterna för bönder i utvecklingsländerna verkar det dock inte vara någon bra väg
att anpassa sin produktion till skyddade kvoter av
tullfri produktion till EU.
Ett avskaﬀande av EUs protektionistiska
jordbrukspolitik skulle istället ge generellt högre
priser på jordbruksråvaror i världen och ge mer
långsiktiga prissignaler till alla jordbrukare.
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Majoriteten av världens fattiga, som på olika sätt
är beroende av bra priser på det som de kan producera på sin mark eller genom sitt arbete, skulle
därför ges bättre möjligheter om EU avskaﬀar
sina tullskydd och sina produktionsstimulerande
subventioner till EUs bönder.

WTO och andra reformer av EUs
gemensamma jordbrukspolitik
Inför höstens WTO-möte i Hong Kong var en
av de viktigaste frågorna om EU och USA skulle
kunna acceptera att minska sina jordbruksstöd
och ta bort en del handelshinder på jordbruksområdet. Många andra länder krävde att EU och
USA skulle avskaﬀa exportsubventioner, sänka
tullar, öka andra producenters tillträde till marknaderna i EU och USA och sänka de nationella
stöden till jordbruket. Att också utvecklingsländerna skulle minska sina tullar var en annan
viktig fråga.
Några veckor innan mötet i Hong Kong verkade det ett tag som om hela förhandlingsprocessen skulle misslyckas, eftersom framförallt EU
men också USA verkade ha svårt att acceptera
några betydande förändringar över huvud taget.
Inte minst protesterade franska bönder och franska intressen starkt mot förslag på substantiella
förändringar.
I slutändan ﬁck vi trots allt ett avtal, men det
blev inte någon stor framgång för utvecklingsländerna eller för dem som vill avskaﬀa västvärldens
protektionistiska jordbrukspolitik. Exportstöden
ska avskaﬀas, men de får vara kvar ända till 2013.
Tullarna ska sänkas, men länderna har rätt att
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undanta vissa produkter från tullsänkningarna.
De nationella stöden behöver inte minskas under
de kommande åren.
Genom att ha rätt att undanta ”känsliga varor” från tullsänkningarna kan EU (och USA)
skydda de marknader och varor som verkligen
skulle innebära påtagliga skillnader för många
producenter i syd. Om EU (och USA) väljer att
klassa till exempel socker, mjölk, ris, bomull och
nötkött som ”känsliga varor” så försvinner en
majoritet av de priseﬀekter och marknader som
utvecklingsländerna skulle kunna tjäna på.
Vid det förra avtalet, den så kallade Uruguayrundan, fanns väldigt många detaljregler som
gjorde att länder med ”stor administrativ kapacitet” kunde anpassa avtalet till sin egen fördel. Det
var tydligt att EU (och USA) valde att anpassa
sig till avtalet på ett sådant sätt att det gynnade
det egna jordbruket. Det ﬁnns ingen anledning
att tro att man kommer att avstå från en liknande
anpassning den här gången. Även om avtalet i
Hong Kong innehåller en del positiva saker för
dem som vill se jordbruksmarknaderna avreglerade ﬁnns det därför ingen större anledning att vara
nöjd. Om man vill se en snabbare liberalisering
inom jordbruksområdet får man därför hoppas
på större förändringar i de fortsatta diskussionerna inom WTO. I höstens avtal åtar sig WTOs
medlemsländer också att förhandla för att sedan
komma överens om ytterligare åtaganden under
våren 2006.
Förutom WTO-processen ﬁnns det också
en pågående diskussion inom EU om behovet
av att reformera jordbrukspolitiken. En mycket
stor del av EUs jordbruksstöd går till en mindre
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grupp företagare som är relativt sett mycket stora, i de bördigaste områdena inom EU. Ungefär
80 procent av jordbruksstöden går till 20 procent
av brukarna. Med andra ord är fördelningen av
EUs hundratals miljarder i jordbruksstöd mycket
ojämnt. I huvudsak får stora markägare och
storskaliga producenter stödet, medan småbrukare inom hela unionen endast får en bråkdel av
vad storjordbruken får.
En illustration av hur märklig denna stödfördelning kan tyckas vara gavs nyligen i tidningen
Land Lantbruk11. I Sverige kommer fördelningen av jordbruksstöden ändras något under 2006,
jämfört med 2005. Land redovisade några av de
företag som förlorar mest på den här ändringen.
Ett av de företag som förlorar mest skulle gå miste om ungefär en miljon kronor i stöd. Denna
minskning, på cirka en miljon, skulle dock inte
innebära någon egentlig förändring av företagets verksamhet. Man uppgav att det ”…alltid
är tråkigt att tappa den sista miljonen” och att
man skulle anpassa sig genom att dra ner lite på
investeringarna!
Listan över de företag som får mest stöd i
Sverige innehåller gods, stora lantbruksaktiebolag, Sveriges lantbruksuniversitet och andra relativt sett mycket stora jordbruk. Dessa företag
får i många fall ﬂera miljoner kronor i stöd från
EUs skattebetalare. På motsvarande sätt ser det
ut i andra EU-länder, där man givetvis har ännu
ﬂer exempel på företag som får många miljoner i
jordbruksstöd.
Eftersom EU i den senaste reformen frikopplade stödet från produktionen behöver stödmottagarna inte producera något speciellt för att få stö-

det. Frikopplingen är positiv så till vida att man
inte binder upp lantbrukarna till att producera för
att de ska få speciella stöd. Tidigare har många
bönder tjänat på att anpassa sin produktion efter
EUs stödsystem istället för efter det som konsumenterna vill köpa. Dagens stöd kan ses som en
kompensation för att man ändrar politiken men
det är svårt att se att de som får det mesta av
subventionerna verkligen behöver stöd från EUs
skattebetalare, speciellt som de också skyddas
av EUs tullmurar för jordbruksvaror. Man kan
därmed också fråga sig vad skattebetalarna i EU
får för de omfattande jordbrukssubventionerna,
i den form de nu betalas ut. Bland annat därför
ﬁnns det också interna skäl till att ändra EUs
jordbrukspolitik. EUs budget för de kommande
sju åren beslutades dock precis före jul så det är
svårt att se att EU skulle genomföra någon stor
reform innan 2013.

Diskussion
Globalt sett har vi ännu inga problem att försörja jordens befolkning. Jordbruksproduktionen
har vuxit snabbare än befolkningen på global nivå. Trots detta lever hundratals miljoner människor i yttersta fattigdom och i svält.
Fördelningsproblemen är enorma. Det globala
samfundet har i olika sammanhang sagt sig vilja
arbeta aktivt för att minska fattigdomsproblemen
och på sikt utrota dem. En viktig del i detta arbete är att se till att världens fattiga kan få bättre
betalt för det som de kan producera. Eftersom
en klar majoritet av de fattiga i världen bor på
landsbygden och är direkt beroende av jordbruket
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är det viktigt att de kan få bättre betalt för sina
jordbruksprodukter och sitt jordbruksarbete.
Europas och västvärldens protektionistiska
jordbrukspolitik leder till sämre priser på jordbruksvaror och hindrar bönder i utvecklingsländerna att få avsättning för sina produkter. Även
om EU fortfarande är den största importören av
jordbruksprodukter från världens minst utvecklade länder så har deras andel av importen till EUländerna minskat under de senaste decennierna,
och EUs exportsubventioner sänker priserna på
marknader för jordbruksprodukter i andra länder.
En gynnsam utveckling av ekonomin och tillväxten i många utvecklingsländer underlättas av
produktivitetsutveckling i deras jordbrukssektorer. Investeringar i jordbruket lönar sig självklart
bättre med högra priser på jordbruksprodukter
och detta leder också till ökade inkomster för
många fattiga hushåll runt om i världen. Modern
forskning visar att liberaliseringar inom utvecklingsländerna ofta gynnar tillväxt, ekonomisk
utveckling och landets fattiga. Även om avregleringar i den industrialiserade världen inte är
någon garanti för en gynnsam utveckling i syd,
så är även detta en viktig pusselbit i strävandena
att minska världens fattigdom.
En gynnsam utveckling för de mycket stora
grupper av världens fattiga som direkt eller indirekt lever av jordbruksproduktion kräver också
många förändringar i respektive land. Det kan
röra sig om att ta bort exporttullar, att bygga
upp fungerande marknader, infrastruktur, utbildning och investeringsmöjligheter. Ofta betyder sådana nationella förändringar mycket mer
än förändringar i västvärldens jordbrukspolitik.
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Icke desto mindre är det helt klart att den industrialiserade världens olika varianter av jordbruksprotektionism och stora jordbruksstöd missgynnar majoriteten av världens fattiga och utgör
en del av hindren för en gynnsam utveckling för
hundratals miljoner fattiga landsbygdsbor globalt
sett. Beräkningar från till exempel Världsbanken
visar på årliga välfärdsvinster på många hundra
miljarder kronor om västvärlden avskaﬀar sina
jordbruksstöd.
Det är också tydligt hur EUs jordbrukspolitik
ofta direkt motverkar strävanden inom andra områden, till exempel försök från EUs sida att stimulera
landsbygdsutveckling i många utvecklingsländer,
att minska världens fattigdom och att stimulera
ekonomisk tillväxt även utanför EU. Den svenska ambitionen att samordna politiken inom alla
områden i syfte att förstärka insatserna för en global utveckling saknas till stor del på EU-nivå. Det
som anses vara bra för den interna landsbygden och
jordbruket motverkar delvis motsvarande intressen i andra länder. Världens hundratals miljoner
fattiga bönder och landsbygdbor drabbas av att EU
gynnar sina egna bönder och landsbygdsbor, speciellt när man väljer att göra det med de medel
som ﬁnns i den nuvarande jordbrukspolitiken. De
pengar man skickar i bistånd kan därför ses som
en motverkande kompensation till den egna jordbrukspolitikens internationella eﬀekter. Om man
på allvar hade velat genomföra en ambitiös EUpolitik för global utveckling, hade man som ett av
de första stegen varit tvungen att radikalt förändra
jordbrukspolitiken.
Utfallet i höstens WTO-förhandlingar i Hong
Kong blev inte någon stor framgång i detta sam-
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manhang. Även om avtalet innehöll en del positiva inslag, som att man nu kommit överens om
att deﬁnitivt avveckla exportsubventioner inom
jordbruket, var de beslutade åtgärderna inte spe-

ciellt omfattande. Avtalet innebär dock att man
under våren 2006 ska försöka åstadkomma nya
överenskommelser som kan bli mer långtgående.
Låt oss hoppas på detta fortsatta arbete!
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mycket information. EUs jordbrukspolitik ﬁnns beskriven bland annat
på EUs hemsida, men där ﬁnns tyvärr inte någon bra presentation av
dess grundläggande principer och heller inte någon presentation
över hur politiken påverkar marknaderna och andra länder. Eftersom
politiken reformerats återkommande under senare år är det dessutom
svårt att hitta bra och aktuella beskrivningar av dess utformning och
principi-ella drag. Två bra böcker för den som är intresserad av EUs
jordbruks-politik är dock Agricultural Policy in Western Europe and the
United States, utgiven 1999 på Edward Elgar av Ingersent och Rayner
och en annan brittisk bok från 1997: The Common Agricultural Policy
and the World Economy, 2nd. edition, CAB International, sammanställd
av Ritson och Harvey.
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Noter och referenser
1. I det här avsnittet kommer jag använda begreppen västvärlden, de industrialiserade länderna och nord synonymt. På
motsvarande sätt kommer jag tala om utvecklingsländer och
syd som synonymer.
2. FAO står för ”Food and Agriculture Organization of
the United Nations” och är FNs organisation för mat och
jordbruk.
3. Det dagliga kaloribehovet skiljer sig förstås mellan olika
människor och beror bland annat på vad man gör och hur stor
man är men en “vanlig kontorsarbetare” behöver sällan mer än
2 500 kalorier per dag i genomsnitt.
4. Statistik om handel är hämtade från FAO och i första hand
från årsboken 2005. Stefan de Vylder lyfter fram samma bild

med delvis andra siﬀror i sitt avsnitt.
5. GATT står för General Agreement of Tariﬀs and Trade.
Tidigare förhandlande världens länder om tullar och liberaliseringar inom ramen för GATT som ombildades till
organisationen WTO 1994. WTO står för World Trade
Organisation.
6. Ett av problemen med sådana specialavtal diskuteras av
Stefan de Vylder på annan plats i den här boken.
7. Se Winters, McCulloch and McKay. 2004.
8. Se Winters, McCulloch and McKay. 2004 sid. 87
9. Se Winters, McCulloch and McKay. 2004
10. Se Winters 2005
11. Land Lantbruk nr 2/3, 2006
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MOT EN LJUSARE FRAMTID FÖR BÖNDER?
Några politiska och ekonomiska trender igår, idag och i morgon
Stefan de Vylder, docent, nationalekonom

Mat, makt och Kamratposten
Jag har under årens lopp skrivit en hel del artiklar i olika tidningar och tidskrifter. Men ska jag
vara riktigt ärlig är det få av dessa som har givit
upphov till så värst många kommentarer från läsekretsen.
Men det ﬁnns ett undantag. Vintern 1983
ringde Kamratpostens redaktion till mig och frågade om jag ville skriva en artikel om mat och svält
för tidningens unga läsare. Bakgrunden var att
det i Sverige hade rasat en debatt om vårt havreöverskott, som under den kalla vintern delvis
hade använts till uppvärmning, och tidningarna skrev om Europas ”köttberg”, ”smörberg”,
”ostberg”, och så vidare. Många barn hörde då
av sig till Kamratposten med oroliga frågor. Hur
kan vi ta oss till att elda upp mat när det ﬁnns så
många hungriga människor i världen? Vore det
inte bättre att skicka våra matberg till alla svältande barn?
Nu bad Kamratposten mig att på ett lättfattligt sätt förklara hur det kom sig att det ﬁnns matbrist i fattiga länder och stora överskott i de rika
industriländerna. Min artikel hade två grundteman: fattigdom och makt. ”Folk är hungriga

för att de är fattiga”, skrev jag, och varnade för en
överdriven tilltro till livsmedelsbistånd: ”En del
mat ger Sverige bort till länder där det har varit
krig eller naturkatastrofer. Svensk mat används
ibland till att lindra svälten i världen. Men det
vore inte bra för de fattiga länderna om de blev
helt beroende av bönder i de rika länderna. Det
bästa vore om de fattiga länderna själva kunde
framställa den mat de behöver. Det skulle ge jobb
och inkomster åt deras egna bönder. Det är bättre
att hjälpa fattiga bönder att odla mera mat än att
skicka svensk mat.”
Böndernas brist på makt beskrev jag i följande
enkla ordalag: ”Bönderna i de fattiga länderna
har ofta inte mycket att säga till om. Det är de
rika i städerna som bestämmer det mesta.” Och i
städerna vill man ju ha billig mat.
Det som utlöste den häftiga läsarreaktionen
var dock inte dessa rader, utan några kommentarer om böndernas starka organisationer och stora
politiska inﬂytande i våra egna länder. Följden
av detta är höga matpriser, skrev jag, vilket leder till överskott; bönderna producerar mer än
konsumenterna vill köpa. Oförsiktigt nog tillade
jag: ”I Sverige har bönderna, trots att de inte är så
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många, ganska mycket makt. I vår förra regering
fanns det till exempel en bonde som var statsminister, en som var jordbruksminister och en som
var industriminister.”
Det var inte min avsikt att förlöjliga regeringen Fälldin eller LRF, men uppenbarligen
uppfattades det så av några. Veckan därpå ringde
Kamratpostens redaktion och var smått förtvivlad: ”När vi häromveckan skrev något elakt om
kungahuset ﬁck vi fem-sex arga brev, men efter
din artikel har vi fått nästan hundra.”
När jag ﬁck se ett urval av breven - som alla
var skrivna av föräldrar, inte av barnen själva tyckte jag mig dock se en bekräftelse på min tes
om starka bondeorganisationer. De arga breven
var ofta nästan identiska, och uppenbarligen ett
resultat av en väl organiserad kampanj.
Mycket har hänt sedan min artikel i
Kamratposten utlöste en ”läsarstorm”. Åren
kring 1990 genomfördes - med visst stöd från
LRF - en drastisk liberalisering av den svenska
jordbrukspolitiken, som dock upphävdes i och
med det svenska medlemskapet i EU några år
senare. Motståndet mot reformer har minskat i
många europeiska länder. Men när jag nu läser
om den gamla artikeln måste jag tyvärr konstatera att den grundläggande analysen fortfarande
äger en viss giltighet.
Den första delen av denna uppsats kan ses som
ett försök att visa att jag hade rätt 1983, och att jag
tyvärr fortsatte att få rätt under återstoden av 1900talet. I den andra, avslutande delen är syftet snarast det motsatta, nämligen att identiﬁera ett antal ekonomiska och politiska faktorer som gör det
troligt att vi nu kan stå inför så stora förändringar
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av böndernas villkor i både ”nord” och ”syd” att
min artikel i Kamratposten snart kan framstå
som förlegad.
Men först några ord om det som varit. Och
här gäller fortfarande det gamla budskapet: bönderna i fattiga länder är många, men ack så maktlösa. Och till detta bidrar både de urbana eliterna
i de fattiga länderna och de rurala eliterna i de
rika.

Handel och jordbruk - globala trender
Bönder i syd - många men fattiga

Över hälften av arbetskraften i u-länderna
har jordbruk som huvudsaklig sysselsättning.
Indirekt spelar jordbruket en ännu viktigare roll,
eftersom jordbruket utgör basen för hela landsbygdens näringsliv; handel, transporter, småindustri med mera är starkt beroende av jordbruket. En höjning av böndernas inkomster sprids
därför som ringar på vattnet, och det ﬁnns omfattande belägg från en rad olika utvecklingsländer för att investeringar i förbättrade villkor för
jordbruksbefolkningen har långt större eﬀekter i
form av ökad sysselsättning och minskad fattigdom än motsvarande satsningar i städerna.
Trots de senaste årens accelererande urbanisering ﬁnns det omkring 2,5 miljarder människor i
syd som är beroende av jordbruket för sin försörjning. Tabell 1 sammanfattar vilken roll som jordbruket spelar i de viktigaste u-landsregionerna.1
Som framgår av tabell 1 är jordbrukets andel av inkomster genomgående betydligt lägre
än dess andel av sysselsättningen, och samtliga
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INDIKATORER PÅ LANDSBYGDENS OCH JORDBRUKETS ROLL
I DAGENS U-LÄNDER
Andel av
befolkningen
bosatt på landsbygden 1999 (%)

Andel av
arbetskraften
sysselsatt inom
jordbruk 1999 (%)

Jordbrukets
andel av
BNP 1998
(%)

60

56

15

40

34

13

Afrika söder om Sahara

68

67

29

Ost- och Sydostasien

64

62

18

Sydasien

72

59

26

SUMMA u-länder

60

56

15

Latinamerika och Karibien
Nordafrika och
Mellanöstern

ekonomiska och sociala indikatorer - inkomst,
medellivslängd, hälsa och utbildning, tillgång till
rent vatten, kreditmöjligheter med ﬂera - avslöjar
stora skillnader mellan stad och landsbygd, till
stadsbefolkningens fördel, i levnadsstandard och
möjligheter.
Städernas andel av världens fattiga ökar stadigt. Men fortfarande är omkring två tredjedelar
av jordens fattiga bosatta på landsbygden, och
de ﬂesta av dessa försörjer sig som småbönder,
arrendatorer eller jordlösa lantarbetare. Varje diskussion om hur de så kallade millenniemålen om
att halvera världsfattigdomen till år 2015 ska nås

Tabell 1. Jordbrukets andel
av inkomster är genomgående
betydligt lägre än dess andel
av sysselsättningen.
Källa: FAO, Committee on
World Food Security, 2001

måste ha landsbygdsbefolkningens och böndernas
levnadsvillkor som en självklar utgångspunkt.
Kvinnor är starkt överrepresenterade bland
de fattiga på landsbygden. I vissa regioner, som
Afrika söder om Sahara, svarar kvinnor för betydligt mer än 60 procent av det totala arbetet
inom jordbruket. Trots att det är kvinnorna som
utgör basen i ländernas livsmedelsförsörjning är
kvinnorna genomgående diskriminerade när det
gäller ekonomiska och rättsliga frågor: kvinnor
har sämre tillgång till krediter och jordbruksrådgivning än män, de förlorar ofta rätten till
jorden om maken avlider (denna rätt övergår i
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många länder till mannens släktingar), och det
är ofta mannen som ansvarar för försäljningen
av eventuella överskott och som kontrollerar inkomsterna.
Diskriminering av jordbruket

Det är svårt att generalisera om olika länders
jordbrukspolitik, speciellt under längre tidsperioder. Naturligtvis har det funnits exempel på
länder med en bra politik, inte minst i Asien, och
andra med en urdålig. Dock kan konstateras att
den importsubstitutionspolitik som dominerade
u-ländernas utvecklingsstrategier under 1950-,
60- och 70-talen kom att kännetecknas av ett
systematiskt gynnande av industrin på jordbrukets bekostnad.
Under 1980- och 90-talen lades politiken
om i många länder. Strategin med industrialisering baserad på importsubstitution, som utsatts
för systematisk mobbning av en nära nog enig
kör av nationalekonomer och av de allt mäktigare Bretton Woods-institutionerna IMF och
Världsbanken, övergavs alltmer. Subventionerna
till industrin skars ned, skyddstullarna reducerades och växelkurserna marknadsanpassades. En
uttalad förhoppning med den nya politiken var
i många länder att gynna jordbrukssektorn i allmänhet och exportjordbruket i synnerhet.
I de delar av Asien där man medvetet satsade på jordbruket medförde 1970-, 1980- och
1990-talen växande livsmedelsproduktion i spåren av en framgångsrik ”grön revolution” (se till
exempel uppsatsen Afrikas livsmedelskris i denna
bok). I de fattigaste u-länderna, och framför allt
i Afrika, kom dock förhoppningarna om en mer
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dynamisk jordbruksutveckling på skam, och även
1980- och 90-talen kom att präglas av en utpräglad ”urban bias”.
Afrika söder om Sahara är den enda region
i världen där livsmedelsproduktionen per capita
idag är lägre än för trettio år sedan. Flertalet regeringar har fortsatt att bedriva en övergripande
ekonomisk politik som missgynnat landsbygden i allmänhet och jordbrukssektorn i synnerhet. Matpriserna har hållits artiﬁciellt låga
med hjälp av import och livsmedelsbistånd, och
i samband med de strukturanpassningsprogram
som svepte över den fattiga världen på 1980- och
90-talen eliminerades många av de subventioner
till jordbruket - på konstgödsel, vatten, utsäde,
krediter, med mera - som under 1960- och 70talen möjliggjorde en viss produktivitetshöjning
inom jordbruket även i Afrika söder om Sahara.
Ineﬀektiva statliga jordbruksföretag för distribution av konstgödsel, uppköp och distribution av
spannmål och annat lades ned, men problemet
var att de ofta ersattes av - ingenting.
Subventioner till småbönder drogs in, men de
fria marknadskrafter som släpptes lösa var måttligt intresserade av att förse fattiga bönder med
insatsvaror och att köpa upp deras överskottsproduktion.
Samtidigt medförde handelsliberalisering och
minskat tullskydd för det inhemska jordbruket
att ländernas egna bönder ﬁck allt svårare att
konkurrera med import.
Försummandet av jordbruket i de minst utvecklade länderna ackompanjerades av en markant nedgång i det internationella utvecklingsbiståndet till jordbruk och landsbygdsutveckling.
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De biståndsformer som kom att dominera i strukturanpassningsprogrammens spår var betalningsbalansstöd, skuldavskrivning och programstöd
som mer handlade om den oﬀentliga förvaltningen än om riktat stöd till landsbygdsbefolkningen.
På 1990-talet uppgick biståndet till fattiga länders jordbruksutveckling till mindre än hälften
av vad det varit på 1980-talet, och även i den
svenska biståndspolitiken marginaliserades jordbruks- och landsbygdsutveckling. Betecknande
är att ord som ”bönder” och ”jordbruk” sedan en
tid tillbaka knappast ens förekommer i regeringens biståndspolitiska propositioner.
Och livsmedelsunderskotten i de allra fattigaste länderna fortsatte att växa.
Världshandeln med livsmedel
- växande överskott i nord och underskott i syd

Som vi har sett i uppsatsen Internationell handel
med jordbruksvaror, ekonomisk utveckling och EUs
jordbrukspolitik i denna bok räcker maten, globalt
sett. Världens livsmedelstillgång har aldrig varit
större än idag, mätt i produktion av kalorier per
invånare. Det stora problemet är fördelningen av
maten, eller makten över den mat som ﬁnns.
Siﬀror över den totala tillgången på livsmedel
säger ingenting om var maten har producerats.
Men om vi granskar statistiken framträder ett
tydligt mönster; under 1900-talets sista decennier ökade livsmedelsöverskotten ytterligare i de
utvecklade industriländerna och i ett antal medelinkomstländer, under det att speciellt de allra
fattigaste u-länderna blev mer och mer beroende
av importerad mat. Eller, annorlunda uttryckt:
de rika ländernas kontroll över den globala livs-

medelsförsörjningen förstärktes ytterligare.
Under hela perioden 1960 till 1990 hade
u-länderna som helhet ett smärre överskott
(kring 1 miljard USD per år, i genomsnitt) i handeln med jordbruksprodukter. Sedan 1990 har
u-landsgruppen normalt varit nettoimportörer;
underskottet har på senare år uppgått till drygt
10 miljarder USD årligen. Den del av världen där
över hälften av befolkningen arbetar med jordbruk är alltså nettoköpare av mat från de länder
där jordbruket sysselsätter färre än fem procent
av befolkningen.
För de 49 länder som av FN klassiﬁcerats som
minst utvecklade länder (MUL), och där långt
över två tredjedelar av befolkningen är beroende
av jordbruk för sin försörjning, skedde övergången från nettoexportörer till nettoimportörer i
början av 1980-talet, och underskotten har sedan
dess vuxit kraftigt. Från och med början av 1990talet har MUL-länderna varje år använt mellan
50 och 80 procent av sina totala exportintäkter
till att importera mat.2
Ser vi till exporten av enskilda jordbrukprodukter framträder i-ländernas dominans inom
livsmedelsförsörjningen tydligt. Av världens
totala spannmålsexport svarar USA och EU
för över 50 procent, och Australien och Kanada
för ytterligare femton. EU och USA står för 40
respektive 19 procent av världens köttexport.
Hälften av världens export av citrusfrukter kommer från EU. Tre fjärdedelar av världens mjölkexport kommer från EU, Nya Zeeland, Australien,
USA och Kanada och så vidare.
Vad gäller sammansättningen av u-ländernas
export till i-länderna har andelen jordbrukspro-
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dukter sjunkit kontinuerligt de senaste decennierna. Från att ha utgjort drygt tretton procent
av exportvärdet år 1980 hade andelen sjunkit till
8,9 procent år 2000.3 Även om vi exkluderar Kina
och de så kallade nya industriländerna i Asien,
vars export helt domineras av industrivaror, var
andelen jordbruksprodukter i exporten från syd
till nord år 2000 blygsamma fjorton procent långt mindre än oljans andel.
Dumpning

Av jordens samtliga bönder och jordbruksarbetare bor över 95 procent i utvecklingsländer, men
av det totala stödet till jordbruksutveckling från
den oﬀentliga sektorn får dessa 95 procent dela på
knappt fem procent.4 Resten, drygt 95 procent,
går till de välorganiserade bönderna i de rika
länderna och till vår livsmedelsindustri (ofta är
det jordbruksföretag snarare än de enskilda bönderna som får bidrag). Stödets utformning gör
det starkt regressivt: det är de rika bönderna i de
rika länderna som får mest. Den enskilt största
mottagaren av EUs jordbruksstöd sägs till exempel vara det brittiska kungahuset.
Det totala stödet till jordbruket från OECDländerna uppgår till cirka 350 miljarder dollar,
varav 235 miljarder är direkt jordbruksstöd och
återstoden kostnader för forskning, rådgivning,
inspektioner med mera. Detta kan jämföras med
de knappt 70 miljarder som de rika länderna ger
totalt i bistånd till utvecklingsländerna.
Ett principbeslut om att eliminera i-ländernas exportsubventioner, och därigenom minska
dumpningen, fattades redan på WTOs ministermöte i Doha år 2001. På ministermötet i Hong
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Kong i december 2005 upprepades detta löfte,
nu med tillägget att exportstödet ska vara eliminerat år 2013 (då den tid som EU beslutat låsa
nivåerna på det nuvarande jordbruksstödet löper
ut). Det är dock viktigt att understryka att själva
exportstödet inte spelar någon avgörande roll för
världsmarknadspriserna - det är det totala stödet till jordbruksproduktionen som är avgörande
för utrymmet för import och för storleken på de
överskott som letar sig ut på världsmarknaderna.
Dumpningen av de rika ländernas jordbruksöverskott har stötts och blötts under årtionden,
och eftersom frågan också behandlas på annan
plats i denna bok kan jag nöja mig med några
kortfattade, anekdotiska kommentarer.
- Kött från EU kostar i många länder i
Västafrika bara hälften så mycket som det inhemskt producerade köttet.
- EU stöder etablerandet av tomatodling i ﬂera länder i Västafrika samtidigt som EUs export
av tomatkonserver slår undan benen på tomatodlingens lönsamhet.
- Trots att EU är en högkostnadsproducent
av socker, med produktionskostnader som ligger tre-fyra gånger över kostnaderna i till exempel Brasilien, Dominikanska Republiken eller
Moçambique, står EU för en femtedel av världens
samlade sockerexport.
- Med hjälp av decenniers export av subventionerat överskottsvete har EU och USA lyckats
förmå en stor del av Afrikas stadsbefolkning att
äta bröd gjort på vete. Vete kan endast odlas i
ett fåtal länder i Afrika, men importen av vete som idag står för två tredjedelar av Afrikas totala
spannmålsimport - har förändrat konsumtions-
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mönstren i städerna radikalt. I länder som Kenya
och Etiopien står idag veteimporten från EU för
över hälften av den totala livsmedelsimporten.
Av Afrikas totala tillgång till spannmål på
cirka 145 miljoner ton per år svarade år 2000
importen för 40 miljoner (varav vete stod för 23
miljoner ton, majs för 9 och ris för 5)5. Detta
innebär, statistiskt sett, att i stort sett hela stadsbefolkningen försörjdes med importerad spannmål.
Den omfattande liberalisering av jordbruksimporten som många u-länder, inte minst i Afrika
söder om Sahara, har genomfört i samband
med strukturanpassningsprogram och WTOanpassning har inte bara gynnat de rika ländernas bönder och livsmedelsindustrier utan även de
u-länder som exporterar livsmedel. Det ﬁnns
givetvis alla skäl att uppmuntra syd-syd-handel,
men jordbrukshandeln mellan olika u-länder
illustrerar också ett besvärligt dilemma: kan lågproduktiva bönder i fattiga länder konkurrera med
ris från Thailand och Vietnam, soja från Brasilien
eller kött från Argentina ens på den egna hemmamarknaden? Kommer en fortsatt ökning av de
allra fattigaste u-ländernas livsmedelsimport från
medelinkomstländer i syd att ytterligare underminera inkomsterna för miljoner bondefamiljer
och accelerera den återgång till självhushåll och
marginalisering som är märkbar i många av de
allra fattigaste länderna?
Prisutvecklingen på jordbruksprodukter
- globala trender

1980- och 90-talen kom att präglas av en kontinuerlig nedgång i världsmarknadspriserna på

jordbruksprodukter. Detta var delvis en följd av
växande jordbrukssubventioner i i-länderna och
åtföljande dumpning, men kraftiga produktivitetshöjningar i såväl i-länder som i ﬂertalet medelinkomstländer bidrog också till en ökning av
utbudet. Tillkomsten av ett par nya, betydande
exportländer - till exempel Vietnams uppdykande som stor exportör av ris och kaﬀe i mitten av
1990-talet - hade också en markant inverkan på
vissa delmarknader.
Tabell 2 visar prisutvecklingen för ett urval
jordbruksprodukter som har stor betydelse på
världsmarknaden. I många fall är u-länderna
nettoexportörer - kakao, kaﬀe, jute, gummi,
te, tobak med ﬂera - och har därför drabbats av
prisnedgångarna. I andra fall - främst spannmål
och baslivsmedel - är de nettoimportörer, och
man kan därför något schematiskt säga att stadsbefolkningen har tjänat på att importen har förbilligats samtidigt som de inhemska bönderna
har utsatts för en tilltagande prispress.
Den usla prisutvecklingen på ﬂertalet jordbruksprodukter har givetvis drabbat producenter
i både syd och nord. Men skillnaderna är ändå
stora eftersom priserna i EU, USA och Japan (för
att inte tala om Norge!) i stor utsträckning är isolerade från världsmarknadspriserna med hjälp av
tullar och prisstöd. Bönderna i nord har också
kunnat få viss kompensation i form av ökad produktivitet och ökade bidrag, under det att bönderna i de fattigaste länderna varken förmått
öka produktionen eller fått statliga bidrag för att
täcka förlusterna.
Utvecklingen inom förädlingsindustrin och
distributionsledet förefaller också ha medfört att
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PRISUTVECKLINGEN PÅ VÄRLDSMARKNADEN
I REALA TERMER PÅ ETT URVAL
JORDBRUKSPRODUKTER

Tabell 2. Prisutvecklingen på världsmarknaden i reala termer på ett urval
jordbruksprodukter åren 1961-63,
1981-83 och 2001-2002.
Index 1961-63 = 100 (för kaﬀe, majs
och socker 1971-73 = 100).
i.u. = igen uppgift.
Källa: Baserat på FAO The State of
Agricultural Commodity Markets 2004,
table 1, s.38.

1961-63

1981-83

Bananer

100

58

51

Smör

100

92

32

Kakao

100

125

33

Kaffe

i.u.

104

21

Bomull

100

87

27

Majs

i.u.

80

31

Ris

100

78

21

Jute

100

38

22

Naturgummi

100

57

20

Socker

i.u.

72

26

Te

100

52

33

Vete

100

87

35

den andel av priset i konsumentledet som tillfaller
bonden har sjunkit.6 För de jordbruksprodukter
som säljs på världsmarknaden uppskattas producenternas andel av priset i detaljhandeln till mellan fyra och 28 procent för olika produkter.
Av konsumentpriset på till exempel bananer
stannar bara tolv procent kvar i ursprungslandet, och endast två procent tillfaller arbetarna på
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2001-2002

bananplantagerna.
Koncentrationen till ett fåtal större företag
har accelererat; till exempel upphandlas idag över
40 procent av världens kaﬀe av endast fyra företag, och 45 procent rostas av tre stora koncerner.
Ett utmärkande drag i den globala jordbrukshandeln är att stora, transnationella företag upprättar
kontrakt med de enskilda producenterna, något
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som kan vara gynnsamt för större producenter
som kan garantera stabila leveranser och hög och
jämn kvalitet men som inte påverkar ﬂertalet
småbönder.
En annan tendens som förstärker centraliseringen inom distributions- och förädlingsleden
är den dramatiska ökningen av livsmedel som
säljs via de stora varuhuskedjorna. I till exempel
Latinamerika har dessa kedjors andel av livsmedelsförsäljningen ökat från mindre än 20
procent 1990 till hela 60 procent bara tio år
senare7. Vad denna utveckling innebär för producenternas/böndernas priser är svårt att säga
med säkerhet, men en tendens är att de stora
varuhuskedjorna, liksom de transnationella förädlingsföretagen, föredrar att göra aﬀärer med
de större producenterna. Parallellt med denna
utveckling sker en snabb nedgång av betydelsen
för traditionella lokala marknader där småbönder
kunnat sälja sina överskott.
Handelshinder i nord

Den för de allra fattigaste u-länderna mest destruktiva aspekten av i-ländernas handels- och
jordbrukspolitik är den dumpning av livsmedelsöverskotten som har berörts ovan och som även
diskuteras i uppsatsen Internationell handel med
jordsbruksvaror, ekonomisk utveckling och EUs
jordbrukspolitik i denna bok. För medelinkomstländer med god exportpotential - till exempel
Latinamerika eller Thailand - är handelshindren på våra hemmamarknader också ett allvarligt problem. Dessa handelshinder har tio år av
WTO-förhandlingar inte gjort mycket för att
avhjälpa.

När jordbruket lyftes in i det internationella
regelverket på handelspolitikens område i samband med bildandet av WTO 1995 uppfattades
detta som ett löfte om en liberalisering av i-ländernas jordbrukshandel. Mycket litet har dock
skett. Samtidigt som OECD-ländernas genomsnittliga tullskydd på industrivaror har sjunkit
från 45 till fyra procent sedan andra världskriget
ligger våra tullar på jordbruksprodukter fortfarande på drygt 60 procent, och är idag betydligt
högre än i u-länderna.
Till detta ska läggas förekomsten av så kallade
tulltoppar på ”känsliga” produkter som socker,
mejeriprodukter och kött, där tullarna kan uppgå
till ett par hundra procent. Ett handelshinder som
slår direkt mot de fattiga ländernas förädlingsindustri är den så kallade tulleskaleringen, vilket
innebär högre tullar på bearbetade varor - apelsinjuice, rostat kaﬀe, sylt och marmelad, mjölkpulver, med mera - än på de råvaror som varorna
är gjorda av.
Vanligt förekommande är också skyddsklausuler, eller safeguards, som ger länder rätt att slå
till med tullar om importpriserna sjunker (vilket
är utmärkt för konsumenterna!) eller importvolymerna ökar kraftigt. Så här kan det till exempel
låta i en nyhetsnotis:
”Omkring 10 000 jobb riskerar att försvinna
i Colombia på grund av ett EU-beslut att ta bort
Colombias tullfrihet för export av snittblommor
och frukt till Europa. Också Costa Rica ska
beläggas med importavgifter från den första november. Anledningen är att de två länderna anses
ha ökat sin export så mycket att de inte längre
kvaliﬁcerar sig för tullförmånerna.” (citerat i tid-
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skriften Omvärlden 3 april 2003).
Moralen är att det u-land som verkligen lyckas
utnyttja en tullförmån riskerar att förlora den.
Tullfrihet gäller framför allt de MUL-länder
som inte kan utnyttja handelsförmånerna eftersom de knappast har något att sälja.
Exemplet - av vilka det ﬁnns många liknande
- visar klart hur producentintressena dominerar
över konsumentintressena. Visst har väl konsumenterna i Europa intresse av billiga blommor
och frukter från Latinamerika?
I Sveriges politik för global utveckling (PGU)
talas det ofta om koherens, eller samstämmighet.
Men vad är det för koherens när den rika världen
betalar miljarder för att bekämpa narkotikaodlingar i Latinamerika samtidigt som vi med vår
handelspolitik ruinerar de bönder som försöker
odla alternativa grödor?
Mat, makt och politiska dilemman

På område efter område ser vi hur de rådande
maktförhållandena i världen kommer till uttryck
i den handels- och jordbrukspolitik som har förts
i nord och i syd de senaste decennierna. Globalt
avspeglas nords överläge i de internationella institutioner - WTO, IMF, Världsbanken med ﬂera
- som har ett avgörande inﬂytande över spelreglerna. Och 1900-talets sista årtionden präglades
bland annat av de fattiga ländernas foglighet.
På det nationella planet har styrkeförhållandena i syd gynnat den urbana eliten snarare än den
majoritet av befolkningen som försörjt sig på jordbruk. Bönder och bondeorganisationer har i regel
saknat politisk makt och inﬂytande. Även här är
uttryck som de fattigas foglighet berättigat.
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I de länder som blivit starkt beroende av
importerad mat ﬁnns det ett uppenbart politiskt dilemma. De starkaste påtryckningsgrupperna har sin förankring i städerna, och stadsbefolkningen vill ha fortsatt tillgång till billig
importerad mat. Det ﬁnns en förståelig oro för
att reformer av de rika ländernas jordbrukspolitik skulle medföra en allmän stegring av världsmarknadspriserna, och därmed dyrare mat. De
u-länder som i dag är stora nettoimportörer av
livsmedel skulle, på kort sikt, få vidkännas betydande påfrestningar.
En minskning av USAs och EUs jordbrukssubventioner och högre världsmarknadspriser på
livsmedel skulle kunna utlösa demonstrationer
i Paris - vi har vant oss vid TV-bilder på arga
franska bönder som vräker ut tomater och häller
ut vin i trakten av Eiﬀel-tornet - men också i
Lagos, Dakar, Lusaka och Kairo.
En höjning av världsmarknadspriserna på
livsmedel skulle, oavsett orsak, utgöra ett allvarligt hot mot många fattiga länders och människors livsmedelssäkerhet. De ﬂesta u-länder som idag är nettoimportörer av mat skulle
kunna bli självförsörjande, men det kan ta tid.
Under en övergångsperiod behöver de stöd, kanske även i form av livsmedelshjälp.
De generösa utfästelser om ökat bistånd till
livsmedelsimporterande u-länder i händelse av
stigande världsmarknadspriser som gjorts av
de rika länderna, bland annat i anslutning till
WTO-förhandlingarna, måste infrias den dag
frågan blir aktuell - dock med vederbörlig hänsyn till att livsmedelsbistånd inte får styras av
kommersiella producentintressen i nord och
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användas för att slå undan benen på de fattiga
ländernas egen jordbruksproduktion.

Ljusare framtid för bönder?
Politiska och ekonomiska tendenser
inför 2000-talet
Föregående avsnitt har, misstänker jag, givit en
mycket pessimistisk bild av maktförhållandena i
världen och av framtidsutsikterna för en stor del
av bönderna i syd. I fortsättningen kommer jag
att lyfta fram ett något annorlunda perspektiv.
Av skäl som sammanhänger både med politiska
och ekonomiska faktorer tror jag att vi står inför
en pendelsvängning som kan ha stor betydelse
för jordbrukets roll i allmänhet och för utvecklingsländernas bönder i synnerhet. Att säga att
det våras för bonden vore kanske att ta i, men jag
tror och hoppas att vissa tendenser kan komma
att visa sig bestående.
Politiska trender
- minskad foglighet i syd och på landsbygden

Kanske har jag fel, men jag tycker mig se vissa
tecken på en minskad foglighet bland länderna
i syd.
I vissa internationella fora kan man rentav tala
om en ny stöddighet, vilken bland annat manifesterades på WTOs ministermöte i Cancún i
september 2003. För första gången sedan de föga
realistiska diskussionerna på 1970-talet om en
”ny ekonomisk världsordning”, då ”tredje världen”
låtsades vara överens i sina krav, framträdde på
den internationella arenan ett enat block av synnerligen heterogena utvecklingsländer.

Den överraskande alliansen i Cancún var en
allians mellan länder med skenbart helt olika
intressen. Här gjorde en rad tunga länder med
Brasilien, Argentina, Indien, Kina, Mexiko och
Sydafrika i spetsen gemensam sak med MULländerna, anförda av fyra fattiga bomullsproducerande länder i Västafrika vars viktigaste krav
var ett avskaﬀande av USAs bomullssubventioner
och dumpning av bomull på världsmarknaden.
Budskapet i Cancún var entydigt: om inte de
rika länderna gör allvar av sina gamla utfästelser
om att reformera sin handels- och jordbrukspolitik, i första hand genom ett avskaﬀande av såväl
handelshinder som dumpning på jordbruksområdet, vill inte vi vara med längre. Det kanske mest
intressanta med u-landsalliansen var att även
MUL-länder med mycket stor livsmedelsimport
slöt upp bakom kraven på ett slopande av i-ländernas jordbrukssubventioner, trots att detta på
kort sikt skulle kosta.
WTO-mötet i Hong Kong i december 2005
gav inte den utdelning på jordbruksområdet som
syd hade hoppats, och det synliga resultatet av
ministermötet i form av en urvattnad slutresolution tolkades allmänt som ett bakslag för u-länderna. Men trycket på i-länderna har ökat, och
styrkeförhållandena i det globala handelspolitiska
regelverket har fortsatt att förskjutas söderut och
österut. Sakta, men dock. Och vissa utfästelser
om tullfrihet för merparten av MUL-ländernas export till OECD-området gjordes i Hong
Kong.8 Nord kan inte längre diktera villkoren,
och på jordbruksområdet är frågan inte längre
om, utan när, de mest groteska inslagen kommer
att korrigeras.
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Den nya stöddigheten märks även i regionala
frihandelsdiskussioner, framför allt mellan USA
och Latinamerika. I Latinamerika är det bönder
som har varit pådrivande i kritiken mot det planerade allamerikanska frihandelsområdet. Den helt
dominerande uppfattningen bland tongivande
bondeorganisationer är att det för Latinamerikas
bönder vore en stor olycka att tillåta fri import
av jordbruksprodukter från USA, åtminstone så
länge USAs enorma jordbrukssubventioner ﬁnns
kvar.
Även i protesterna mot WTO har det varit
bondeorganisationer från syd som varit de mest
artikulerade. Som symbol snarare än som mäktig
rörelse ﬁnns den globala småbonderörelsen Vía
Campesina, vars bildande häromåret kan ses som
ett uttryck för bönders vilja att svara på globaliseringens utmaningar genom att själva organisera
sig globalt. Och på ﬂera håll har det vuxit fram
bonderörelser som kräver reformer inte bara av
världshandelssystemet utan även av de egna ländernas politik.
Man ska kanske inte överdriva betydelsen
av dessa nya rörelser, och i många länder i
Latinamerika och Asien ﬁnns det historiska
exempel på bondeorganisationers uppgång och
fall. Dock ﬁnns det tecken på att jordbrukets roll
börjar få en renässans även i Afrika; till exempel
har ledarna för den afrikanska samarbetsorganisationen NEPAD antagit en rad resolutioner som
manar till ett slut på försummandet av jordbruket.
Den livsmedelskris som många afrikanska länder
beﬁnner sig i - och som förvärras av HIV/AIDSkatastrofen - har idag blivit så allvarlig att frågan
om böndernas villkor äntligen börjar återfå sin

134

rätta plats högt upp på dagordningen.
Även i internationella biståndskretsar uppmärksammas frågan alltmer, vilket avspeglas i
olika policydokument på senare år som understryker behovet av att satsa på jordbruk och som
gör tydliga kopplingar mellan FNs millenniemål
och landsbygdsutveckling. Sent ska syndaren
vakna, men dock…
Den allt starkare kritiken från syd mot
OECD-ländernas handels- och jordbrukspolitik har också sin motsvarighet inom i-länderna
själva. Motståndet mot reformer är fortfarande
hårdnackat, framför allt i Frankrike, men revolten från europeiska skattebetalare och konsumenter mot EUs gemensamma jordbrukspolitik,
CAP, växer sig allt starkare. Och vissa reformer
har redan genomförts, såsom en sänkning av prisstöden, en frikoppling av delar av jordbruksstödet
från produktionen och en överföring av pengar
från produktionsstöd till vad som brukar kallas
kollektiva nyttigheter, det vill säga öppna landskap, biologisk mångfald och levande landsbygd.
Även om det är för tidigt att ta ut några segrar
torde det ﬁnnas en stark opinion i ﬂertalet av EUs
medlemsländer för att fortsätta att reformera
CAP och att anpassa EUs interna priser till
världsmarknadspriserna.
USAs handels- och jordbrukspolitik är på
sikt kanske ett ännu större frågetecken än EUs.
Ett orosmoln inför framtida handelspolitiska
förhandlingar är USAs gigantiska underskott i
sina utrikesaﬀärer. USAs upplåning för att täcka underskottet i bytesbalansen uppgår idag till
svindlande 780 miljarder dollar årligen. Översatt
i begripliga siﬀror innebär detta att utslaget på
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hela befolkningen kan en typisk amerikansk
familj med två vuxna och två barn sägas låna nära
100 000 kronor om året av omvärlden! Det kan
också uttryckas som att resten av världen subventionerar USAs ekonomi med ett belopp som
motsvarar mer än tio års samlat utvecklingsbistånd för att bekämpa världsfattigdomen.
Så länge Kina och de andra stora överskottsländerna i Asien samt de stora oljeexportörerna
fortsätter att acceptera amerikanska statspapper
kan detta fortgå ett tag till, men bara ett tag; förr
eller senare måste USA anpassa sin ekonomi, och
detta kan inte ske utan räntehöjningar, en försvagning av dollarn och en lågkonjunktur. Det
ﬁnns en uppenbar risk för ökad protektionism
i USA och populistiska utspel om ökat stöd åt
landets bönder; det är tyvärr lätt att föreställa sig
en kommande amerikansk presidentvalskampanj
som utspelas mellan två kandidater som övertrumfar varandra i att skylla landets problem på
omvärlden.
USAs växande ekonomiska obalanser torde
dock vara en faktor som på sikt förstärker den
nya stöddighet i syd (och öst) som kommenterats
ovan. Relationerna mellan världens enda supermakt och borgenärsländer som Kina kan idag
betecknas som ett slags ﬁnansiell terrorbalans,
men USAs förmåga att diktera villkoren i de
världsekonomiska spelreglerna lär komma att
försvagas drastiskt inom en inte alltför avlägsen
framtid.
Globala pristrender

Sedan ett par år tillbaka har världsmarknadspriserna på ﬂertalet råvaror stigit mer eller mindre

kraftigt och bytesförhållandena, eller terms of
trade, mellan råvaror och industrivaror har förbättrats för de förstnämnda. Starkast har prisuppgången varit på olja och metaller, men även
för ﬂertalet jordbruksråvaror har 1980- och 90talens trend av sjunkande världsmarknadspriser
brutits.
Givetvis kan ingen med säkerhet säga om
denna uppgång i råvarupriser kommer att stå
sig, men utsikterna på kort och medellång sikt
är goda.
Vad gäller utvecklingen av olika u-länders
bytesförhållanden, eller relationen mellan exportoch importpriser, är det svårt att generalisera, och
uppdelningen i syd och nord har föga relevans.
Som vi sett tidigare är det till exempel helt fel
att idag (men kanske inte i morgon) identiﬁera
u-länder som grupp som livsmedelsexportörer.
Länder som exporterar olja och/eller mineraler
tillhör de stora vinnarna, liksom ett ﬂertal medelinkomstländer i Latinamerika med en hög
andel råvaruexport. Till förlorarna hör, förutom
givetvis oljeimportörer, de u-länder som har en
stor livsmedelsimport. Andra ”förlorare” återﬁnns bland några av de framgångsrika länderna
i Ostasien som har fått se exportpriserna på till
exempel elektroniska produkter sjunka kraftigt.
De fallande priserna har dock mer än väl kompenserats av dramatiska höjningar av produktivitet och exportvolymer.9
Inom de enskilda länderna kan bönderna bli
de stora vinnarna om dagens tendens håller i sig.
På litet längre sikt är det mycket troligt att den
nuvarande utvecklingen med snabbt stigande
produktivitet och fallande relativpriser inom in-
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dustriproduktion och långsammare produktivitetsutveckling inom jordbruket och successivt
stigande matpriser blir bestående. Reformer av
i-ländernas handels- och jordbrukspolitik verkar
i samma riktning, det vill säga i riktning mot
stigande världsmarknadspriser på mat. Om vi
tillåts spekulera lite till är det fullt möjligt att
världen kan stå inför mer eller mindre allvarliga
försörjningskriser inom en inte alltför avlägsen
framtid.
Kommer Malthus att få rätt en dag?

Den gamle pessimisten Malthus, som i slutet av
1700-talet förutspådde att det skulle bli mycket
svårt att öka per capita-tillgången på livsmedel
om befolkningen steg utöver den miljard människor som då befolkade jorden, hade grovt fel
i sin statiska syn på våra möjligheter att öka den
globala livsmedelsproduktionen. Sant är att den
areal som kan odlas upp på jorden är begränsad
- och också, vilket Malthus inte nämnde, sjunkande, givet omfattande jorderosion samt vår
fortgående urbanisering, asfaltering och ianspråktagande av odlingsbar mark för andra ändamål än att framställa mat - men den främsta
källan till ökad matproduktion är förbättrade
produktionsmetoder och utsäden. Av den totala
ökningen av jordens livsmedelsproduktion de senaste fyrtio åren har mer än tre fjärdedelar härrört från ökad produktivitet, mätt i avkastning
per ytenhet.
Att de olyckskorpar som i Malthus efterföljd
varnat för globala livsmedelskriser har haft grundligt fel hittills säger dock inte att de måste ha fel
även i framtiden. Jordens möjligheter att försörja
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en växande befolkning är enorma - men ändock
begränsade, så långt hade Malthus rätt. Det ﬁnns
insiktsfulla bedömare som varnar för risken för
allvarliga försörjningskriser inom de närmaste
decennierna. En kombination av samverkande
ekonomiska och ekologiska hot kastar sin slagskugga över jordens framtida livsmedelsförsörjning. Bland de ekonomiska orosmoln som ofta
framhålls i debatten kan nämnas:
- de sjunkande spannmålslagren i världen de
senaste åren som, i händelse av felslagna skördar
i ett fåtal nyckelländer, riskerar att utlösa kraftigt
stigande världsmarknadspriser och akuta försörjningsproblem i många utvecklingsländer;
- det råvarufattiga Ost- och Sydasiens exceptionella tillväxt ser inte ut att mattas av, och länder som Kina dammsuger idag världen i sin jakt
på råvaror, inklusive många jordbruksprodukter.
Även länder som Iran och Egypten har kraftigt
ökat sin livsmedelsimport (liksom Irak, av välkända och speciella skäl). Inte minst utvecklingen i
Kina, som om inte alltför många år antas blir
världens dominerande livsmedelsimportör, kommer att spela en viktig roll för den framtida globala
försörjningsbalansen på livsmedelsområdet;
- risken för fortsatt kraftigt stigande oljepriser som på ett varaktigt sätt hotar lönsamheten
i mycket av den energi-, transport- och kemikalieintensiva produktion som de senaste decennierna
svarat för merparten av produktionsökningen på
livsmedel;
- den ökande konkurrensen om jordbruksmark
från den odling av biobränslen som blir alltmer
lönsam i takt med att oljepriserna stiger;
- det faktum att förändrade konsumtionsmön-
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ster, som illustreras av den snabba ökningen av
köttkonsumtion i länder med stigande inkomster,
ställer växande krav på världens jord- och vattentillgångar.
Till de många miljöproblem som också är en
källa till oro vad gäller jordens framtida livsmedelsförsörjning kan nämnas:
- sjunkande grundvattennivåer och en förvärrad brist på sötvattenresurser i ett stort antal länder och regioner som Kina, Mellanöstern och
Nordafrika, delar av Afrika söder om Sahara och
Centralasien (se uppsatsen Räcker vattnet för att
häva hungern i världen? - En felställd fråga i denna
bok);
- omfattande miljöproblem, såsom jorderosion och förgiftning av jord- och vattenresurser,
bland annat till följd av kemikaliseringen av jordbruket, växande industriutsläpp och gigantiska
avfallsproblem, inte minst i många av jordens
medelinkomstländer i Asien, Latinamerika och
forna Sovjetunionen;
- långsiktiga klimatförändringar som kan
medföra kraftiga förändringar i nederbördsmönster och odlingsbetingelser och öka risken för
naturkatastrofer som torka, cykloner och översvämningar i både nord och syd.
Ett mer optimistiskt framtidsscenario

Låt oss hoppas att inget av alla tänkbara katastrofscenarier, med dramatiska prischocker och
allvarliga försörjningsproblem för fattiga länder och människor, blir verklighet. En rimlig
tolkning av tidens tecken är då att vi, av en rad
olika politiska och ekonomiska orsaker, går mot
successivt stigande relativpriser på livsmedel.

Stigande livsmedelspriser är, på det hela taget,
goda nyheter för världens bönder, även om några
av faktorerna på utbudssidan - såsom höjda kostnader för olja, transporter och konstgödsel och
sjunkande sötvattenstillgångar - givetvis innebär
påfrestningar för många producenter.
Höjda livsmedelspriser påskyndar den omläggning av den ekonomiska politiken som
sedan länge framstått som nödvändig i många
av de fattigaste länderna, framför allt i Afrika
söder om Sahara. Ökad självförsörjningsgrad
på livsmedel - importsubstitution, men nu på
livsmedelsområdet - blir ett centralt utvecklingsmål.
För många småbönder har den tekniska utvecklingen, med mobiltelefoner med trådlöst
internet tillgängliga så gott som överallt på
landsbygden, förbättrat förhandlingspositionen
gentemot de uppköpare som tidigare utnyttjat
böndernas underläge. Det berömda projektet
Grameen phone, som startades av fattiga kvinnor
i Bangladesh i slutet på 1990-talet med aﬀärsidén att hyra ut mobiltelefoner, har kopierats och
blivit en succé runtom på landsbygden i syd. För
en mycket billig penning kan även fattiga och
illitterata bönder nu informera sig om aktuella
marknadspriser och alternativa uppköpare.
De stigande kostnaderna på energi och transporter medverkar till att förstärka konkurrenskraften hos de enskilda ländernas egna bönder.
Lokalt producerade livsmedel får en renässans
- inte bara i Tanzania och Zambia utan även i
Sverige. Detsamma gäller ekologiskt odlad mat.
De absurda mönster som årtionden av billig olja
och snedvridna subventioner bidragit till att skapa
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inom den globala livsmedelshandeln, och som exempliﬁeras av de rika ländernas klappjakt på proteinrikt kraftfoder till sina egna djurfabriker (se
till exempel uppsatsen Hur svensk är en svensk ko?
i denna bok) blir allt mindre lönsamma, vilket bidrar till en hälsosam diﬀerentiering av jordbruket
i de u-länder som satsat på monokulturer baserade på export av soja och palmolja till europeiska
kor och grisar.
Världsbanken och andra mäktiga institutioner
inser så småningom att ett uppnående av millenniemålen förutsätter att de fattiga på landsbygden ges ökat stöd. Även svenska UD och Sida är
lyhörda för de nya signalerna från Washington,
om än med viss eftersläpning, och förstärker sin
kapacitet inom jordbruk och landsbygdsutveckling, områden som länge varit eftersatta.
I WTO-förhandlingarna, liksom i de regionala frihandelsavtalen, släpper de rika länderna
alla krav på att utvecklingsländerna ska tvingas
öppna sina hemmamarknader för matimport. De
länder som så önskar ska kunna fortsätta att göra
som vi själva gjorde, det vill säga ge ett visst gränsskydd för de egna bönderna.
I OECD-länderna upptäcker man att en
gradvis minskning av tullskydd och prisstöd, i
kombination med en övergång till stödformer
uteslutande riktade till småbönder i marginella
jordbruksområden och för ett bevarande av
miljö- och kulturvärden, inte alls medför ruin för
det egna landets jordbruk. De gradvis stigande
livsmedelspriserna på både hemmamarknad och
världsmarknad hjälper till att minska eﬀekterna,
men kanske viktigast av allt är insikten om att
de gigantiska jordbrukssubventioner som betalats
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ut framför allt hade gått till regioner och bönder
med alldeles strålande konkurrensfördelar och
som klarar sig utmärkt utan stöd.
I Sverige växer det fram en nisch för biobränslen som i spåren av höjda oljepriser och teknisk
utveckling ger god lönsamhet även i regioner
med svaga förutsättningar för spannmålsodling.
En annan sektor som får ett starkt uppsving är
hästuppfödning som trots - eller, menar många,
tack vare - friheten från EUs regelverk och subventioner redan på 1990-talet utvecklades till den
mest dynamiska sektorn inom svenskt lantbruk.
Med den nya jordbrukspolitiken ges också
yngre jordbrukare en chans att etablera sig utan
att ha behövt ärva gårdarna. Det faktum att
så mycket av de tidigare subventionerna inom
CAP hade kapitaliserats i form av höga priser på
jordbruksmark och arrenden hade försvårat all
nyetablering och bidragit till en tilltagande förgubbning av EUs jordbrukare. De kraftiga prisfall på jordbruksmark och arrenden som följde
på avskaﬀandet av en rad olika EU-subventioner
- och som delvis var en följd av de europeiska
bondeorganisationernas överdrivna skrämselpropaganda om en nära förestående kollaps för hela
jordbruksnäringen - ger en skjuts åt unga människor som vill satsa på jordbruk.
I både nord och syd uppstår omställningsproblem som bland annat tar sig uttryck i konkurser
inom agroindustrin i nord och hungerkravaller i
vissa storstäder i Afrika. Den urbana medelklassen
i många länder i Afrika, Asien och Centralamerika
är periodvis i uppror sedan priset på importerat
vetebröd mer än tredubblats i reala termer mellan
åren 2005 och 2020.
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FN och olika biståndsgivare gör allvar av sina
utfästelser att med riktat och temporärt bistånd
lindra konsekvenserna av stigande matpriser för
de mest utsatta människorna i de fattiga länder
som varit stora livsmedelsimportörer. Dessa länder har dock blivit successivt färre, och ingen
politisk kraft av betydelse i nord eller syd kräver
en återgång till den handels- och jordbrukspolitik som dominerade åren 1970-2010 - den period
som samtidens agrarhistoriker kommit att döpa
till ”de galna decennierna”.

Noter och referenser
1. Jag kommer i denna uppsats att för enkelhetens skull
använda begreppen ”nord” och ”syd” och ”i-länder” och
”u-länder” trots att jag egentligen inte tycker att den bipolära
värld som dessa motsatspar ger uttryck för är träﬀande.
Alternativen, till exempel att tala om höginkomstländer,
medelinkomstländer, låginkomstländer och minst utvecklade länder, ger en bättre bild av tillståndet i världen, men är
betydligt krångligare.
2. Se FAO, The State of Agricultural Commodity Markets 2004,
kapitel 1, för siﬀror och diagram.
3. Siﬀrorna i detta avsnitt är hämtade från UNCTAD, Trade
and Development Report 2005, Tabell 4.9.
4. För ytterligare data, se till exempel Jordbruksverkets studie
Jordbruksstödet och u-länderna - en nyckelfråga i WTO-förhandlingarna (2001).
5. Siﬀror i detta avsnitt är hämtade från FAOs databas http://
apps.fao.org
6. För en intressant diskussion, se FAO The State of
Agricultural Commodity Markets 2004, s. 300 ﬀ. FAOs analys

betonar dock att alla försök att skatta böndernas andel i the
food value chain, och denna andels utveckling över tiden, är
förenade med stor osäkerhet.
7. FAO 2004, s. 31
8. Viktigast var måhända USAs löfte om att, ehuru med många förbehåll och oklarheter, kopiera EUs beslut häromåret om
att tillåta tullfri import av (nästan) alla varor från MUL-länderna. Denna eftergift har dock, på kort sikt, ringa betydelse i
praktiken; MULs andel av världens samlade export understiger en halv procent, och några viktiga jordbruksprodukter
(ris, socker och bomull i fallet EU) är tills vidare undantagna.
9. Exemplet illustrerar faran med att använda terms of trade
som indikator på hur prisvariationer påverkar nyttan med
utrikeshandel. De allra största förlorarna när det gäller
exportpriser är de länder som har en stor andel persondatorer
och liknande produkter i sin export. Men om priserna faller
med tio procent samtidigt som exportvolymen fördubblas
vartannat år ﬁnns det knappast någon anledning att beklaga
sig.
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BÆREKRAFTIG LANDBRUK
Stein W. Bie, forsker, Noragric, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norge

Bærekraftsbegrepet
Vi ønsker at det vi som samfunn foretar oss, skal
gi våre barn og barnebarn minst like gode utgangspunkter for sine liv som vi hadde for våre.
Vi håper vi kan få en bærekraftig utvikling 1. Det er
mange måter å uttrykke og måle bærekraftig utvikling på. Det er viktig å ﬁnne deﬁnisjoner som
ikke henger seg opp i det språklige, for begrepet
oversettes på ulike måter. Én nyttig tilnærming
er å si at:
Bærekraftig utvikling vil si å bevare eller
øke Totalkapitalen samfunnet rår over, slik at de
neste generasjoner har minst like mye å bruke
til sin fremtidige utvikling som vi har hatt. For
enkelthets skyld deler vi ofte Totalkapitalen i tre
komponenter: Naturkapitalen, Sosial kapital og
Institusjonell kapital 2. Bærekraftig utvikling vil si
at summen av delkomponentene forblir konstant
eller øker, selv om det innbyrdes forhold mellom
delkomponentene kan forandres.3
Landbruket har stått sentralt i folkenes historie verden over de siste 10 000 år. Den først
langsomme, senere svært hurtige økning i verdens folketall, har betydd at primærnæringen
Landbruk har vært bærekraftig helt frem til i våre
dager. Tusenvis av års forsiktig bruk at den naturkapitalen landbruket er avhengig av (jord, vann,
planter og dyr og deres gener), har bidratt til å
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bygge avanserte samfunn med betydelig velferd
for mange mennesker (men forsatt fattigdom for
noen). Verden har trolig aldri hatt mer sosial og
institusjonell kapital enn i 2006, og i mange land
og områder i verden er naturkapitalen ikke betydelig forringet (men noen steder er den nok det).
Derfor er trolig Totalkapitalen større i verden i
dag enn den noengang har vært. De skandinaviske land er særlig begunstiget. Fornuftig bruk
av naturressurser gjennom mange generasjoner,
godt lederskap og klok omdanning av noe naturkapital til sosial og institusjonell kapital har gjort
våre land til gode land for sine folk.
I År 2006 og videre inn i den nære og middels
fremtid (og utover 2050 er det vel ingen forunt å
spå) er umidlertid utfordringene store for landbruket både her i Skandinavia, innen for Europa
og andre industrialsierte land, og ikke minst i
utviklingslandene der 2/3 av verdens befolkning
bor. Landbruket og andre primærnæringer er kritisk avhengig av naturkapitalen. Ingen planter vil
gro og ingen dyr kan melkes utelukkende på sosial og institusjonell kapital. Selv om vi bor i land
hvor brutto nasjonalproduktet (eller liknende
samfunnsøkonomiske mål) i økende grad dannes
innenfor tjenesteytende næringer (som særlig er
avhengige av sosial og instittusjonell kapital), vil
landbruket slik vi kjenner det fortsatt være byg-
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get på viktige elementer av naturkapital. I utviklingsland er det ofte den sosiale og institusjonelle
kapitalen som begrenser bærekraftig utnyttelse
av naturkapitalen i primærnæringene (mangel på
markeder, organisasjonsstrukturer, innsatsvarer,
moderne kunnskap). Sammen har verdens samfunn et svært sammensatt bilde av landbruk og
bærekraftig utvikling.
Begrepet bærekraftig utvikling har en spesiell
betydning for landbruket. Ikke bare er landbruk
totalt livsnødvendig for hver eneste én av verdens
befolkning, fra en fjern fortid til en fjern fremtid,
men som den store bruker av Jordas mest fruktbare arealer har bonden (i den videste forstand)
også et forvaltningsansvar for svært store elementer av naturkapitalen. Det moderne samfunn
– både i Nord og Sør - har derfor stor interesse
av både å sikre matvaretilgangen fra landbruket,
men også i å gi landbruket rammebetingelser
som samtidig sikrer en tilstrekkelig naturkapital
og sosiale og institusjonell strukturer for fremtidig landbruksproduksjon. I moderne samfunn
er imidlertid ofte ansvarsforholdene så oppdelt
at ansvaret for Totalkapitalen ikke er tydelig for
delaktørene. Denne artikkelen er ment å hjelpe
i å skaﬀe en mer helhetlig tilnærming til bærekraftig landbruk.

De menneskelige behov
At et enkeltmenneske har matvaresikkerhet betyr
at hun eller han med rimelighet kan forvente å
få nok og riktig mat til å ha et bra og sunt liv,
kunne bruke sine talenter og bidra til det felleskap hun eller han er del av. Selv om en familie
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med en gjennomsnittsbetraktning har nok og
riktig mat til å kunne gi hvert enkelt medlem av
husholdningen matvaresikkerhet, er det likevel
ikke sikkert at maten fordeles slik. Gamle, kvinner, småbarn kan få for lite eller næringsfattig
mat, og statistikken vil ofte ikke fange dette opp.
Slik individuell matvaresikkerhet blir bare synlig
ved medisinske undersøkelser av enkeltindivider.
Lokalsamfunn og nasjoner kan virke som om
de har matvaresikkerhet – det er nok proteiner,
kalorier, vitaminer og mineraler til å dekke gjennomsnittsbehovet – men grupper og individer
faller ofte utenom. Manglende kjøpekraft ligger
ofte til grunn for kollektiv og individuell matvareusikkerhet. Fulle butikkhyller er ingen garanti
for fulle mager.
De gode nyheter er at det aldri i Verdens historie har vært så mange individer som har matvaresikkerhet som i dag, godt over 5 milliarder
mennesker. Dette er en enestående suksess for
det globale landbruket, som har maktet å fø på en
sterkt voksende verdensbefolkning, og gjort det
uten de store fakter og rystelser. Bønder verden
over har vist en stor grad av tilpasningsdyktighet
som i dag gjør at det gjennomsnittlig er mat nok
til alle. Det er ikke et reelt matvareunderskudd i
verden, og det er stort potensial for økning i produksjonen. Mer mat kan produseres om politiske
og økonomiske forhold tilsier det.
De dårlige nyhetene er at vi ikke har klart å
redusere antall matvareusikre mennesker i verden til under ¾ milliard. Den globale situasjonen
hadde vært enda mer negativ hadde ikke Kina
og i noen grad India, som de to mest folkerike
landene i verden, hatt betydelig suksess i sine
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landbrukssektorer. Dermed maskerer deres, og
særlig Kinas, resultater, den økte matvareusikkerhet på det afrikanske kontinent, og i fattige
områder i Latin-Amerika og det karibiske områder, samt i Midt-Østen. Tusenårsmålene4 med
halvering av global matvareusikkerhet i År 2015
vil med stor sannsynlighet ikke bli nådd. Dette
henger sammen med at halvering av fattigdommen i År 2040 i dag synes en fullstendig utopi,
med global manglende politisk vilje og evne til å
omdanne fagre ord til fornuftige handlinger for
fattigfolk.
Det er ikke lett å si hvor grensen for verdens
matvareproduksjon går. Selv om teoretiske betraktninger kan peke i retning av 14–17 milliarder mennesker (fotosyntese, næringsstoﬀer,
vann), er matvarekonsum styrt av en rekke nokså
uforutsigbare sosiale og kulturelle faktorer. Økt
levestandard i Kina kan gi større etterspørsel etter kjøtt (som er mer ressurskrevende å produsere), Nord-Amerika kan fortsette å spise mye og
ressurskrevende matretter, Middelhavsdietten i
Sør-Europa kan ha gjennomslag og virke besparende i Nord-Europa, eller ressurssparende vegetarianske indiske retter kan få bredere tilslutning.
Hvis verdensbefolkningen ﬂater ut ved 8–9 milliarder mennesker omkring År 2050, skulle det
ikke være uoverstigelige problemer ved å produsere nok mat til alle. Hvorvidt alle har kjøpekraft
til å skaﬀe seg maten, er et annet spørsmål.
Landbruksvitenskapene har de siste 150 år
gitt viktige bidrag til økt landbruksproduksjon
pr. innsatsenhet (areal, arbeid, vann, pengekapital). Bruken av kjemisk kunstgjødsel har
bidratt til å øke eller opprettholde jordsmon-
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nets fruktbarhet med hensyn til de viktigste
plantenæringsstoﬀene (N, P, K). Indirekte kan
kunstgjødsel ha forårsaket en utarming av andre
næringssalter og sporstoﬀer som planter og dyr
trenger. Moderne avlsteknikker på nyttevekster
og husdyr har økt det genetiske potensiale for de
nye sortene og rasene til å produsere mat. ”Den
Grønne Revolusjonen” utnyttet økt genetisk potensiale i ris og hvete til å gi betydelig høyere
avlinger under forbedrete produksjonsvilkår, spesielt i Asia. De eldre landrasene av nyttevekster
og de historiske husdyrrasene har i seg stort og
verdifullt genetisk materiale det er svært viktig å
bevare, også for eventuell utnyttelse i fremtidens
landbruk. Landbruksvitenskapene har frembrakt
nye metoder for matvareproduksjon, og det er all
grunn til å tro at de også vil gjøre det i fremtiden. Liksom med kunstgjødsel og og kjemiske
plantevernmidler mot økologisk landbruk, med
dyrevernhensyn med burhøns og andre ”high input – high output”-produksjonsformer for husdyr
mot f.eks. tradisjonelt husdyrhold, med tradisjonell plante- og dyreavl mot den nye genteknologien, kan spørsmålet stilles om bærekraften av de
nye metoder. Man kan strides lenge om hvorvidt
det nye, smale genetiske grunnlaget for moderne
plante- og dyreproduksjon representerer en forringelse av naturkapitalen og om oppbevaring
av gamle gener i dypfrysen i genbanker virkelig
representerer brukbare naturkapital-verdier i det
lange løp. Det er tegn i de senere år at i kjølvannet
av de moderne intensive teknikker for plante- og
dyreproduksjon ligger latente farer: f.eks. utﬂatingen i avlingene for de forbedrete rissortene i
Sør-Øst-Asia, kugalskap i Storbritannia, fuglein-
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ﬂuensa i Asia og ved Europas dører. Kalamiteter
er ikke ukjente innen tradisjonelt landbruk heller.
Gjennom historien har mangt et folk fått ødelagt
sine avlinger av plantesykdommer, husdyrsykdommer og ”de syv landeplager”. I en historisk
situasjon der det aldri har vært produsert mer
mat pr. areal innen landbruket enn i dag, og hvor
kurvene har vært stigende de siste 150–200 år,
er det vanskelig å vite med sikkerhet om de nye
teknikkene i realiteten medfører et risikofylt tap
av naturkapitalen. Noen av oss utelukker likevel
ikke dette, og også på internasjonalt hold gis det
økende støtte både i industriland og utviklingsland til varieret økologisk landbruk, til å ivareta
de gamle husdyrrasene og til å opprette og drive
genbanker for verdens viktigste nyttevekster. Til
sammen utgjør disse innsatser en slags forsikring mot utilsiktet tap av naturkapital, samtidig
som ﬂere elementer sikrer eksisterende sosial og
institusjonell kapital i form av kulturlandskap,
kunnskap og tradisjoner. Å opprettholde høy avkastning, og å sørge for at farlige kjemikaler og
eventuelle genkombinasjoner ikke utgjør noen
trussel for vårt daglige brød og den natur vi omgir oss med, er en enorm utfordring. Enten man
arbeider innenfor moderne, konvensjonelt landbruk med høyt forbruk av eksterne innsatsvarer,
eller med økologiske produksjonsformer, påligger
det landbruker et overordentlig stort ansvar for
å bevare naturkapitalen på en slik måte at minst
mulig blir borte. Det beste man kan si om den intense diskusjon det er mellom ytterﬂøyene i landbruket, er at det har medført en bevisstgjøring
om verdien av naturkapitalen som fundament
for landbruksproduksjonen. Enhver nye metode
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eller driftsform som skal introduseres, vil måtte
ﬁnne seg i å bli vurdert etter et regnskap hvor
bevaring eller økning av naturkapitalen vil stå
sentralt. De menneskelige behov for mat er i dag
ikke overordnet bevaring av naturkapital, slik de
kanskje var for 30-50 år siden. Det er en langsiktig tenkemåte omkring bærekraft vi ikke hadde
i internasjonal debatt i landbruket for en generasjon siden.
Samtidig ser vi landbruket og dets produksjonsformer i et annet og videre lys. Etter en
periode der mat, ernæring og menneskelig helse
tilhørte tre helt ulike vitenskaper hvor det knappest ble snakket seg i mellom, er det nå en ny
integrering av tanke og handling. Det er i dag
åpenbart at tilgang til mat ikke nødvendigvis gir
sunn ernæring, og at samvirket mellom landbruk
og helse er mye tettere enn vi hadde regnet med.
De store folkesykdommene, og spesielt de som
herjer i utviklingsland, er tildels nært knyttet
til landbruket: diarré, malaria, leischmaniasis,
schistosomiasis, elveblindhet, de mange parasittsykdommene, kanskje også tuberkulose. Måten
landbruket forvalter og bruker naturressursene
på, kan disponere for eller forhindre sykdommer.
Ikke bare bor ﬂertallet av verdens fattige befolkning (de med liten tilgang på et medisinsk støtteapparat) på landsbygda, men den natur de bor i
er som oftest et funksjon av landskapsbruken og
dermed landbruk, skogbruk og ﬁske. Det er indikasjoner på at ernæring og sykdommer har stor
betydning for det menneskelige immunforsvar,
som også kan påvirkes av mykotoksiner vi ﬁnner
i mat (f.eks. aﬂotoksin i jordnøtter og mais), og
at én av forklaringene til den store overførbarhe-
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ten av HIV-viruset i Afrika sør for Sahara kan
nettopp ligge i svake immunforsvar som igjen er
knyttet opp til andre sykdommer, ernæring og
landbrukets driftsformer. Det er mulig at tradisjonell forvaltning av naturkapitalen kan legge
forholdene til rette for nettopp vektorene av de
farlige sykdommene: malariamyggen i dammer, irrigasjonsmarker, vannfylte klovavtrykk
etter husdyr, eller landbruk og skogbruk i regnskogsområder, bilharzia-sneglen i stillestående
vann, tsetse-ﬂuen på savannen med sovesyke
og schistosomias, biteﬂuen for leischmaniasis i
skyggefulle kaﬀeplantasjer. Det kan være sterke
menneskelige argumenter for å forringe naturkapitalen i områder der dette beviselig kan føre til
bedre folkehelse, og dermed mer sosial kapital.

Midler for matvareproduksjon
For å øke matvareproduksjonen bønder har tradisjonelt bruk tre metoder: øke landbruksarealet,
øke intensiteten i produksjonen med utgangspunkt i bondens egne ressurser (særlig arbeid),
eller å kjøpe inn eksterne innsatsvarer som igjen
betales av overskuddsproduksjon.
De mest fruktbare landbruksarealer i verden
er i dag i bruk, det er få uutnyttete arealer, i alle
fall innen rimelig avstand fra befolkningskonsentrasjoner. Faktisk er det slik at i industriland
kommer skogen tilbake på betydelige arealer.
Opprinnelige store svenske landbruksarealer
er i dag under skog; i Norge går årlig 4 500 ha
dyrket mark og beite tilbake til skog og kratt.
Naturkapitalen blir vel tilnærmet uendret, men
landsbygdas sosiale og institusjonelle kapital er
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sannsynligvis forringet i takt med skogens tilbakekomst5. Ved hjelp av innkjøpte innsatsvarer
er det resterende landbruksareal gjort mer fruktbart og både avkastning pr. arealenhet og totalt
har økt. I utviklingsland har tendensen vært en
annen. Landbruksproduksjonen har økt ved å
bringe nye arealer under plogen eller for beitedyr. Som oftest har dette vært mindre fruktbare
områder, med mindre produksjonsevne eller betydelige begrensninger. I en produksjonsfase blir
slike områder lett utsatt for utpining og erosjon.
Store områder i og tilgrensende Amazon-regionen i Brasil er blitt åpnet opp i moderne tid – den
langsiktige skjebne til den naturkapitalen disse
savanne- og regnskogsområdene (med sårbare
kjemisk og fysiske egenskaper) representerer er
foreløpig usikker. Det er slike mindre fruktbare områder som lettest eroderer eller forsures.
Åpningen av de store savanneområdene i f.eks.
Brasil for landbruk kan nok representere agronomiske bragder, men den langsiktige utviklingen
er på ingen måte klar. I 1950- og 60-årene ble betydelige tørrlandsområder i Vest-Afrika lagt under plogen. Man hadde 20 år med gode avlinger,
ikke minst fordi perioden hadde nedbør betydelig
over normalen. Men da tørrere perioder satte inn
- med normalnedbør - ble det svært vanskelig å
få akseptable avlinger. Mens det i Nord-Amerika
og Vest-Europa tas arealer ut av landbruket for å
forhindre overproduksjon, vil det i utviklingsland
stadig komme til nye arealer, som er sårbare og
vanskelig kan sies å kunne brukes til bærekraftig
produksjon.
Landbruket er også en storforbruker av vann.
Verdens vannsituasjon er gjenstand for en egen
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analyse i denne boken. Selv om landbruket i betydelig grad også resirkulerer vannressurser mange
ganger, som f.eks. i risdyrkning, er det liten tvil
om at de mest vannkrevende dyrkningsformer i
landbruket ikke vil kunne bærekraftig i det lange
løp. Vi må anta at mindre og smartere bruk av
vann i landbruket vil tvinge seg frem. Her hører
også forurensningene med: ikke bare opphopning av plantrevernmidler i vann, overskudd av
nitrogen og fosfor i dreneringsvannet begrenser
også det irrigerte jordbruket. Nedsalting og alkalinisering hører også med i dette bildet. Vann
er klart en begrensende faktor i moderne landbrukssystemer.
Den arbeidskraft som er tilgjengelig for landbruksproduksjon i manuelle systemer, f.eks. i utviklingsland, er ofte begrenset. Dette kan synes
et paradoks, for arbeidsløsheten er stor. Men fordi
de ﬂeste handlinger er manuelle, og sterkt tidsbegrenset (jordbearbeidelse, såing, luking, innhøstning), plages utviklingslandenes landbruk ofte
av mangel på arbeidskraft i de kritiske perioder.
Lave priser på landbruksprodukter, manglende
forutsigbare markeder og liten eller ingen infrastruktur til å kunne støtte opp om mekanisering,
gir lav arbeidsproduktivitet. Tar vi også med at
dårlig ernæring og mye sykdom påvirker arbeidskapasiteten, tegner vi et ganske dystert bilde av
den arbeidskraft som i realiteten er tilgjengelig
for landbruksproduksjon i utviklingsland. Mye
av produksjonen er konsentrert om kvinner, som
kan ha svært mange gjøremål i mange samfunn.
Det er vanskelig å se at de fattigste jordbrukssamfunnene, der hvor også nøden er størst, skal
kunne gjennomføre en mekanisering av landbru-
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ket innen overskuelig tid. Derimot peker økt, ofte
enkel, mekansiering av landbruket i deler av Asia
på at samfunn i økonomisk fremmarsj kan makte
å modernisere sitt landbruk og fjerne ﬂaskehalser
i tilgangen på arbeidskraft i kritiske perioder.
Selv om vi i debatten rundt globalisering ofte
– og med rette – fokuserer på dumping av overskuddsvarer fra industrilandenes landbruk i utviklingsland hvor vi dermed underminerer lokale
bønders mulighet til å skaﬀe seg inntekter og bedre liv, må vi ikke glemme at for det ﬂeste viktige
landbruksprodukter, spises mat lokalt. ”Kortreist
mat” kan nok være et godt slagord i industrialiserte land og øke lokale bønders markeder og
begrense transportforurensninger, men faktum
er at de største deler av verdens matvareproduksjon spises lokalt, for ris over 90%. I diskusjonen
omkring globalisering av verdens matvarehandel
– diskutert andre steder i denne bok – må støtte
til den tradisjonelle, kortreiste maten, ikke glemmes. Den kortreiste maten bærer også i seg tradisjoner og kultur som hører med i den sosiale
kapitalen.

De store scenarier
Verdens matvareproduksjon fortsetter å holde
tritt med veksten i verdens befolkning. Det er
først og fremst ujevn fordeling av kjøpekraft
som gjør at folk sulter over lengere tid. Sett med
landbruksøyne vil fjerning av fattigdom være den
mest eﬀektive måten å få til matvaresikkerhet.
Men nå er jo brorparten av verdens fattige i seg
selv primærprodusenter på landsbygda, med en
fattigdom som er vel så dyp og intens som den
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i storbyene. I omtrent 30 år (fra 1970-årene og
frem til i dag) har verdens toneangivende institusjoner og land valgt andre utviklingsmodeller
enn landbruket i bekjempelse av fattigdommen.
Omkring 1970 brukte Norge omtrent 30% av sin
utviklingshjelp på primærnæringene på landsbygda, ved År 2000 var det falt til under 3%.
De internasjonale kredittinstitusjonene fant at
avkastning av kapital investert i landbruket var
lavere enn i andre sektorer – Verdensbanken reduserte fra omkring 20% til under 5%. Nye toner kommer i dag fra Verdensbanken og fra ledende bistandsland som de nordiske, Nederland,
Storbritannia. Det legges mer vekt på å bekjempe
fattigdommen på landsbygda. Dette må føre til
at primærnæringene kan forvente bedre år. Men
industrilands egeninteresser med hensyn til landbruk (Norge er ett av landene med høyest subsidier for egne bønder), vil gjøre det mer komplisert
å ﬁnne gode formler for fattigdomsbekjempelse
gjennom landbruket. Viktigst er likevel at fattige land selv velger å prioritere primærnæringer
i sine utviklingsprogram. En gjennomlesning av
nasjonale PRSP dokumenter6 viser at få land, selv
de vi i nord anser som landbruksland, har valgt å
prioritere landbruksutvikling.
Tusenårsmålene om reduksjon i matvareusikkerhet til 50% i År 2015, og fattigdom med
tilsvarende tall i 2040, er vakre og tilsynelatende
lett å slutte seg til. Hver for seg er det ikke ambisiøse mål. De første årene av disse scenarier er likevel meget bekymringsfulle. Verden ligger allerede klart etter planene. Bare Kinas og Indias
raske økonomiske fremvekst maskerer dystre tall
i Afrika og andre steder på alle kontinenter. De
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scenarier som Tusenårs Økologi Oversikten7 nå
gir, tegner et foruroligende bilde av det som kan
komme til å skje i våre økosystemer de neste 45
år. En liknende utredning foregår for tiden omkring landbruk8. Selv om vi er bare i begynnelsen
av å danne scenarier omkring landbruket, er det
mange som mener at vi står overfor dype kriser
i årene som kommer. Noen av de modeller økonomene til nå har brukt, peker mot kollaps og
”dommedag”.
Selv har jeg liten tro på at landbruket står
overfor en grunnleggende og dyptgripende krise
sett i verdenssammenheng. I de neste avsnittene
vil jeg med utgangspunkt i Totalkapitalen og de
tre delkapitaler forsøke å argumentere hvorfor.

Kritiske faktorer for bærekraftig
landbruk for Naturkapitalen
Industrilandbruket er basert på et positivistisk
syn på det å leve med naturgitte begrensninger:
de kan manipuleres og forandres. Da kan vi irrrigere hvis det blir for tørt, sprøyte hvis det blir
for mange skadedyr eller ugress, spre kunstgjødsel hvis jordsmonnet er utarmet, og medisinere
husdyrene så de ikke blir syke. Kanskje kan vi i
fremtiden bygge endel av dette inn i planter og
dyrs genetiske kode. Industrilandbruket, enten
det praktiseres i rike eller fattige land, søker faktisk å forsterke Naturkapitalen. Noen ting kan
nok ha gått feil i årenes løp (f.eks. Aralsjøen og
”Den tause våren”), men prinsippet er å omgås
med Naturkapitalen på en konstruktiv måte.
Industrilandbruket har da også vært særdeles
viktig for å fø på den økende verdensbefolkning.
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Mye ser ut til å ha gått bra, men vi vet ikke hvor
lenge.
Motstykket til industrilandbruket kan kanskje enklest kalles økologisk landbruk. I stor grad
aksepterer man her de naturgitte begrensninger
og søker, med minimalt bruk av eksterne innsatsvarer, å optimalisere avlinger fra planter og
dyr innen de naturgitte forhold. I mindre grad
enn med industrilandbruket satses det på å øke
Naturkapitalen. I stedet gjøres meget for å forhindre at det forringes. Tilhengere av økologisk
landbruk har et mer pessimistisk syn på virkningene av intervensjoner i landbruket og forholdet
til Naturkapitalen. Med vektlegging på biologisk
mangfold, bruk av naturgitte jordforbedringsmidler og planteekstrakter, og smart utnyttelse av
naturlige likevekter, vil de sikre at Naturkapitalen
ikke reduseres.
Mellom de to yttergrensene av industrilandbruk og det mest dogmatiske økologiske landbruk, ligger dagens landbruk i de ﬂeste land i
verden. Det som de siste tiår er blitt tydeligere,
er at begge retninger er blitt adskillig mer oppmerksom på at Naturkapitalen er én måte å måle
eﬀekten av landbruksmetodene. I dag er det rasjonelle valg mellom et bredt spektrum av metoder
både i rike og fattige land. I fattige land er landbruket hos mange bønder tilnærmet økologisk:
ikke fordi det er planlagt slik, men fordi bønder
ikke har kjøpekraft til å skaﬀe seg eksterne innsatsvarer. Bønder i rikere land foretar valg som
i mindre grad er styrt av slike økonomiske faktorer. Politiske krefter i utviklingsland ser ofte
gjerne at ﬂere innsatsvarer blir tilgjengelige for
sine bønder, som en vei ut av landsbygdas fat-
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tigdom. Politiske krefter i industriland, styrt i
større grad av forbrukerinteresser, ser gjerne at
det blir et bredere utvalg av økologiske produkter i butikkhyllene, og at landsbygda preges av
biologisk mangfold. Både i rike og fattige land er
det brede spektra av interesser. I økende grad er
de alle opptatt av Naturkapitalen. Det økologiske
landbruket er i fremmarsj både i rike og fattige
land, men representerer en liten del av omsatt
mat, og dyrket areal.
Uansett hvilke driftsformer landbruket velger, vil det være nyttig å vurdere systemene opp
mot endel faktorer som utgjør Naturkapitalen:
landskapets biologiske mangfold, genetisk variasjon i viktige nyttevekster og husdyr, jordsmonnets langsiktige fruktbarhet og jordstruktur,
forurensningsbyrde av fremmede kjemiske og
radioaktive stoﬀer, vann: mengde og kvalitet. En
enkel gjennomgang av et jordbrukssystem mot
disse kriterier forteller meget om innvirkning på
Naturkapitalen.

Kritiske faktorer for bærekraftig
landbruk for den Sosiale Kapital
Overgangen fra landsbygdsamfunn til storbysamfunn har pågått i mange hundre år. I industriland er den blitt forsterket med mekaniseringen av landbruket de siste 50 år. I rike land
bor i dag bare en liten del av befolkningen på
landsbygda, og enda færre er direkte involvert
i primærnæringene. Også i utviklingsland har
den samme tendens vist seg, men av noen andre grunner. Den dype, intense fattigdommen på
landsbygda der gir ungdom liten tro på at de kan
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komme seg videre til et liv med god velferd uten
å måtte ﬂytte. I begge tilfeller blir den sosiale
kapitalen forringet. Avfolkingen av landsbygda
har dramatisk minsket den sosiale kapitalen der
både i rike og fattige land. Fraﬂyttingen har tildels også vært selektiv: de mest ressurssterke,
de med mest entreprenørånd ﬂyttet først, og de
aller fattigste som ikke så noe håp. Det tør være
liten tvil om at landsbygda i dag er et sosialt sett
fattigere samfunn enn for 50 eller 100 år siden.
For at landsbygda nå skal stabilisere seg, må visse
sosiale verdier bevares. Slike kritiske faktorer er
trolig mest knyttet opp til samvirke: behovet for
å hjelpe hverandre, støtte hverandre, delta i hverandres kulturelle og sosiale liv.
Det har vært sagt at unge menn uten håp om et
rikt liv på landsbygda i utviklingsland lett lar seg
rekruttere av krigsherrer og banditter. Væpnete
konﬂikter, borgerkriger og mellomfolklig strid
tolkes derved som resultater av minskende sosial kapital på landsbygda. Det vises til Liberia,
Sierra Leone, Elfenbenskysten, Haiti, Columbia,
Filippinene.
Slik blir kanskje den sosiale kapitalen avgjørende om man forblir på landsbygda eller ei.
Et økonomisk bærekraftig landbruk gir tilhørighet, samvirke, kunnskap og kultur.
Fraﬂytting behøver likevel ikke å bety at den
sosiale kapital går tapt for nasjonen. Det lim som
holder storbysamfunnet sammen, og som styrer
deler av nasjonal politikk, kan utmerket godt være
ﬂyttet med fra landsbygda til de urbane strøk. I
Norge – og kanskje også i andre nordiske land
– er mange av de urbane sosiale verdier brakt med
fra landsbygda. De store politiske diskusjoner har
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elementer av den sosiale kapitalen som ﬂyttet fra
landsbygda. Selv i et samfunn hvor bare 2-3% av
befolkningen har sitt arbeid innen primærnæringene, har arvegodset fra landsbygdas sosiale kapital meget større nasjonal innﬂytelse.
Bærekraftig landbruk handler ikke bare om
Naturkapital, men om det rureale samfunns evne
til å beholde egen sosial kapital, selv når mange
ﬂytter ut. Mest ekstremt ser vi dette i den pågående HIV/AIDS-pandemien i Afrika sør for
Sahara. Når bygdesamfunnenes familier ikke
lenger kan mobilisere kapital til omsorg, medisiner og begravelser, må unge kvinner drive byttehandel med sin kropp for å få mat og nødvendige
tjenester til familien. En slik pandemi kan ikke
stoppes ved hjelp av kondomer, men ved mobilisering av den sosiale kapital som gjør slik seksuell byttehandel overﬂødig. Den internasjonale
arbeidsorganisasjonen ILO har foreslått mikroﬁnanssystemer for å erstatte og supplere sosial
kapital i oppløsning.
Summen av mange elementer utgjør den
Sosiale Kapitalen. Mange kan vanskelig kvantiﬁseres. Vi ser dem best når de forsvinner.

Kritiske faktorer for bærekraftig landbruk for den Institusjonelle Kapital
Med fraﬂytting forsvinner markeder for institusjoner. Skoler, helsestasjoner, landbrukskontorer
er i markedsstyrte samfunn avhengig av etterspørsel, og måles ut fra dette. Et landbruk i nedgang
vil, slik vi stort sett har innrettet våre skandinaviske samfunn, gi rask og betydelig svikt i institusjonell kapital. Tapet av en vidergående skole
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(gymnas) utløser ofte et ras av fraﬂytninger. Ofte
er det de oﬀentlige institusjoner som forsvinner,
og for private interesser til å ta over, er markedet
for lite. I utviklingsland har gjennomføring av
strukturtilpasning – etter krav fra internasjonale
institusjoner – dramatisk minsket den institusjonelle kapital. Veiledningstjenester i landbruket
og veterinærtjenester – engang naturlige, sentrale
institusjoner i bygdesamfunn – er borte, og lite er
kommet for å erstatte dem.
En ytterligere eﬀekt av slik strukturtilpasning for landbrukets institusjoner, er at rekrutteringen av unge menensker, gjennom skoler og
universiteter, til landbrukets institusjoner, faller.
De beste og smarteste gymnasiaster vil ikke studere fag hvor det ikke lengere er institusjoner for
å tilby jobber. Mens landbruksuniversiteter i det
sørlige Afrika for 10-20 år siden kunne tiltrekke
seg de beste unge hoder, sliter de i dag med å få
nok søkere, selv med langt lavere inntakskrav. I
slik henseende er de ikke ulike rekrutteringen til
landbruksfagene i industriland, hvor studentsvikt
også har vært alvorlig i endel land.
Bærekraftig landbruk blir ikke meningsfylt
uten at et minimum av institusjonell kapital er til
stede. Samfunn som vil ha bærekraftig landbruk,
må også investere i institusjonell kapital.

Totalsummen – kan vi få en bærekraftig utvikling av landbruket ?
I arbeidet med scenarier for landbruket mot År
2050 synes de økonomisk-politiske modeller å gi
et pessimistisk bilde. Det er ikke vanskelig å se
et høy-industrialisert monokultur-basert land-
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brukssystem praktisert av noen få på traktorer
i en region uten institusjoner som super-eﬀektivt produksjonssystem. Men den totalkapitalen
landbruket skulle forvalte vil utvilsomt være forringet. Naturkapitalens elementer kan stå i fare,
den sosiale kapital er tilnærmet borte, liksom
den institusjonelle. Motsatsen er at vi kan se et
variert landbruk – både konvensjonelt og økologisk – i levende bygdesamfunn hvor, tiltross for
avfolking, folk ser seg som del av et større sosialt
fellesskap, og hvor – kanskje med oﬀentlig hjelp
– sentrale institusjoner består, og gir håp også for
de neste generasjoner.
Hvis begrepet Totalkapitalen er sentral i bærekraftig utvikling, er det opp til samfunn å se nøye
på hvordan de kan bidra til å bevare den. For våre
skandinaviske land vil en nyordning av verdenshandelen, enten den skjer som del av WTO, EU
eller i et større Europa, kunne kreve store omlegginger i vårt landbruk. Argumentene til våre
forhandlere er ofte preget av sektortenkning, jeg
hører få snakke om totalkapitalen. Man kan ikke
ønske seg biologisk mangfold på landsbygda uten
at ha et minimum av sosial og institusjonell kapital. Dette kan det være relativt lett for våre rike
land å bære, under forutsetning av at de får lov av
verdenssamfunnet.
Situasjonen er en annen for land med svakere
økonomisk utgangsposisjon. Isolert sett kan kanskje økologisk produksjon av kaﬀe eller tropiske
frukter i et utviklingsland bidra til vedlikehold
eller heving av naturkapitalen, men så lenge
landene ikke får hjelp til å støtte opp om sosial og
institusjonell kapital, vil Totalkapitalen forringes. Landsbygda i de fattigste land har erfart at når
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nasjonal og internasjonal politikk for økonomisk
eﬀektivisering får stor vekt innenfor landbruket,
vil i alle fall sosial og institusjonell kapital lide.
De tanker nasjonale regjeringer trenger å få om
landsbygdutvikling, og den retningen vi som rike
samfunnsborgere bør styre våre internasjonale bistandsmidler, må komme fra en bred dialog hvor
alle Totalkapitalens elementer inngår. Slik kan vi
få bærekraftig utvikling i samfunn hvor landbruket og de andre primærnæringene dominerer.
I dette arbeidet vil vi møte store utfordringer.
Ikke bare er kvantiﬁseringen av Totalkapitalen
komplisert, men vi står også overfor vitenskapelige nyvinninger det ikke umiddlerbart er lett å
forholde seg til rasjonelt. Mest tydelig er kanskje
diskusjonen om bruk av genmodiﬁserte organismer i landbruket. Ser vi bort fra grunnleggende
religiøse problemer med å ﬂytte gener over lange
genetiske avstander, er det en lang rekke argumenter som angår naturkapitalen, den sosiale
kapital og den institusjonelle kapital som følger.
Mens det kan være lett å si at GMO er svar på
spørsmål som aldri er blitt stilt i norsk eller svensk
jordbruk, vil det være et klart bidrag til økt matvaresikkerhet om fattige bønder i utviklingsland
ikke behøver å miste 10,20,50% av sin avling til
skadeinsekter, eller være avhengig av giftige og
kostbare sprøytemidler.
I bærekraftsdebatten må vi være forberedt
på å vurdere bredt og med et åpent sinn hva
vitenskapelige nyvinninger også vil gjøre med
Totalkapitalen og dens elementer.
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Noter
1. På norsk oversettes det engelske sustainable development
med bærekraftig utvikling.
2. Selvsagt kan Totalkapitalen inndeles på andre måter og
med andre komponenter. Denne tredelingen er likevel nyttig
for diskusjoner om landbrukets utfordringer.
3. Når Norge utvinner olje og gass reduserer Norge både den
norske og den globale Naturkapitalen. Investerer vi avkastningen fra petroleumsproduksjonen i bedre utdannelse for
vår ungdom eller bedre aldershjem for våre gamle, øker vi de
Sosiale og Institusjonelle kapitaler. Summen av de tre delkapitalene (én negativ, to positive) kan derfor være nøytral eller
positiv. Bruker vi pengene på økt alkohol- eller tobakksforbruk, poker på Internet eller store, dyre biler, minsker vi trolig
Totalkapitalen, noe som ikke gir bærekraftig utvikling.
4. Millennium Development Goals
5. Interessant nok kan forsuringen av jordsmonn også forsterkes av barskogens fremmarsj, men man kan vel diskutere om
fra en naturkapitalsynspunkt om jord med lav pH er mindre
verdifull enn jord med høyere pH.
6. Poverty Reduction Strategy Papers
7. Millennium Ecosystem Assessment
8. International Assessment of Agricultural Science and
Technology for Development (IAASTD)
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DET BIOLOGISKA SAMHÄLLET
Karl Erik Olsson, bonde, riksdagsman, europaparlamentariker, f d jordbruksminister

Denna uppsats gör på inget sätt anspråk på att
vara fullständig. Därför vill jag redan nu påpeka att mycket av framtida möjligheter lämnas
utanför. Jag skriver inte om inﬂöde av resurser
från andra planeter, inte om okända framtida
uppﬁnningar (som naturligtvis kommer), inte
om storskalig användning av säkrare kärnkraft
och eventuell fusionskraft, inte om koldioxidlagring under markytan etc. etc.
Istället skriver jag om biosamhället, kanske
för att jag behärskar det bättre, men framför
allt för att jag tror att människan hör hemma
där.

Bakgrunden
Att leva av livet

Människan är en biologisk varelse. Under den
allra längsta tiden av hennes existens har hon helt
och hållet levt av och med biologiska resurser.
Som alla andra varelser var vi helt hänvisade till
organiska föreningar för vårt uppehälle och för
livet i övrigt. Det fanns naturligtvis mineraler
i de organiska föreningarna, men det var dessa
tillsammans med luft och vatten som var livets
ursprung och som gav livet möjlighet att fortsätta
och att utvecklas.
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Att leva av ändliga resurser och
gammalt liv

Ganska sent har människan kommit underfund
med att utnyttja ändliga naturresurser som mineraler för att göra redskap och byggnader. Detta
har satt namn på olika tider stenåldern, järnåldern etc.
Ännu senare lärde människan sig att använda
lagrade kolföreningar som stenkol och olja, det
vill säga gamla lagrade biologiska resurser, och
detta till den grad att hon blev helt beroende.
Istället för att leva av livet i livet började vi
leva genom att utnyttja gammalt liv och sådant
som inte gick att förnya. Den ordning som naturen åstadkommit under årmiljonerna, att det som
inte var bra för livet på jordens yta skulle ligga
längst ner på botten – eller att livet på jordens yta
hade framkommit ur och anpassats till det som
fanns nära – gjorde vi människor om. Vi ﬂyttar
kolförråden från underjorden ut i atmosfären, vi
gräver upp giftiga ämnen och sprider ut dem på
ytan och – miljöproblemen är en realitet.
Det ögonblick av jordens och mänsklighetens historia då detta har skett har ändå redan
åstadkommit dramatiska förändringar och ändrat förutsättningarna för livet. Det är uppenbart,
att sett i ett långsiktigt historiskt perspektiv, kan
detta inte fortsätta länge till. Resurserna räcker
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inte och miljöbelastningen kommer att bli för
stor. Jorden och sannolikt även dess ekosystem
skulle klara sig utan människor. Men människorna klarar sig inte utan ekosystemet.
Framtiden – en återgång?

Framtiden blir alltså annorlunda. Blir det då en
återgång till det ”naturliga” förhållandet före industrialismens och konsumismens tidsålder? Blir
det ett samhälle av svält och fattigdom? Blir det
ett samhälle där vi kan utnyttja en växande kunskap för att skapa vad som behövs för mänsklig
välfärd, kanske annorlunda formulerad än dagens, och sannolikt i en ganska kraftigt påverkad miljö? Inget av dessa alternativ kan uteslutas,
men det sistnämnda är det enda eftersträvansvärda. Det kommer dock att kosta mycken möda
att komma dit!

Tillväxter - vad är vad och för vem?
Befolkning

Det ﬁnns idag mer än dubbelt så många människor på jorden som när jag gick i skolan. På
50 år har befolkningen fördubblats. Under nästa
femtioårsperiod kommer antalet kanske att öka
med lika många, men takten avtar och sannolikt
planar kurvan ut någonstans vid 10 miljarder.
Ekonomi

En annan tillväxt, och mest omtalad, är den ekonomiska. I vår föreställningsvärd innebär ekonomisk tillväxt att vi får det bättre, och det stämmer
i många avseenden, men inte i alla.
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Det är inte självklart att den totala livskvaliteten stiger för att man höjer sina inkomster
och därmed kan konsumera mer. Men, det är
nog viktigt att komma ihåg, att det vi idag upplever som nödvändig standard, som erforderlig
oﬀentlig service och social trygghet innebär höga
kostnader som kräver höga inkomster och en hög
ekonomisk omsättning i samhället.
Det är värt att notera att ekonomi är den enda
påhittade vetenskap som ﬁnns. Den har inte sin
grund i naturvetenskaplig forskning utan är mera
resultat av teser skapade av människor. Man
skulle kanske kunna säga att ekonomi har mer
släktskap med religion (eller vidskepelse) än med
vetenskap.
I ekonomisk tillväxt räknas värdet av alla
ekonomiska transaktioner. Dessa är en eﬀekt
av mängden gånger priset. Det gör inget vilket
som ökar, även om vi oftast tänker på volymen,
men mervärde och högre pris har samma eﬀekt.
Det har heller ingen betydelse varifrån efterfrågan kommer, från en skriande brist hos fattiga
människor eller från ökad överkonsumtion hos
väldens överklass.
Volymen kan bestå av fysiska varor eller av immateriella ting, som tjänster och upplevelser. För
den fattige är det alltid varor för livets nödtorft
som kommer i första hand. För den materiellt
välbeställde är tillväxt i tjänster och upplevelser
(som ju ofta kan vara resurssnåla) viktigast.
Det förefaller vara en svaghet, att oberoende av
hur högt den ekonomiska tillväxten nått, så är det
näst intill omöjligt att administrera en samhällsekonomi i stagnation. Den ekonomiska teorin
har uppenbarligen inte utvecklat någon modell
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för ”mognad” i ekonomin, det vill säga ett slags
slutstadium där man kan leva i en hög, hållbar,
uthållig standard utan ytterligare tillväxt. Detta
är ett bekymmer för den globala utvecklingen, då
de rika i och med detta har väldigt svårt för att
”stanna upp och vänta in” resten av världen.
Inom ekonomin ﬁnns naturligtvis betydande
brister i mätmetoderna. Det är bara transaktioner i pengar som räknas. Arbete och produktion
inom hushållssektorn eller den sociala sektorn
kommer inte med, inte ”svart” arbete och inte
hela det gråa arbetet. Om vi lyckas föra ut sådana verksamheter på marknaden eller in i den
oﬀentliga ekonomin så ökar tillväxten, vilket ju
egentligen endast är skenbart. Detta resulterar i
att ”lågt utvecklade” länder och ekonomier med
självförsörjningsjordbruk och stor hushållssektor
egentligen ständigt blir ”undervärderade” jämfört
med så kallade utvecklade ekonomier.
Konsumtion

Det ﬁnns en slags behovsstege som ska tillgodoses. För att förstå vad tillväxten kommer att
innebära och innehålla så måste man ha kunskap
om var den sker och vem det är som påverkas av
tillväxten.
Vi har idag en global ekonomisk tillväxt som
är högre än vad den någonsin varit. Det är de
folkrika områdena i södra och östra Asien som
svarar för att det blir så. Här bor nästan två tredjedelar av alla människor och nästan en fjärdedel
av världens befolkning bara i Kina. När ett sådant
område når tillväxttal på 5-10 procent händer saker vars omfattning är svår att fatta.
Mat Att några ﬂer fattiga munnar ska ha mat
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förändrar inte så mycket. Det är när många fattiga
får det litet bättre och förändrar sina kostvanor
i riktning mot vad vi har i västerlandet, som det
händer. Att producera kalorier i animalier kräver
3-10 gånger mer areal och även andra resurser,
jämfört med att producera dem i vegetabilier.
Det går inte heller att ﬁska upp mer animaliskt protein ur världshaven än vad vi gör idag.
Där har vi hittat den nödvändiga ökningen under
de senaste 50 åren.
Energi Samtidigt växer energibehovet dramatiskt. Uppvärmning och kylning, produktion och
transporter tar allt mer resurser. För varje ökad
kvadratmeter bostad, för varje ny arbetsplats och
för varje rum för oﬀentlig förvaltning och service
krävs mer energi. Det enklaste är för närvarande
att tillgodose detta behov med olja eller gas. Den
kommer i rörledningar. Eller med elektricitet som
kommer i trådar. Men som måste produceras av
kol, olja, gas eller kärnkraft eller till någon del av
förnyelsebara resurser som vatten och vind.
Fattiga människor går. De som har det lite
bättre skaﬀar cykel. (I min fars familj diskuterades på tidigt 1900-tal om man gemensamt skulle
investera i en ﬁol, för de var ganska musikaliska,
eller i en cykel. Det blev en cykel! De hade inte
utvecklats så långt i materialismen att efterfrågan
på kultur - ﬁolen - vägde över).
Nästa steg är att de skaﬀar moped, motorcykel och sedan bil. För att inte tala om när allt ﬂera
åker ﬂygplan på aﬀärsresor eller bara för nöjes
och njutnings skull. Ökningen av energianvändning är exponentiell.
Prylar I ett litet hus ryms lite möbler, hushållsmaskiner, badrumsutrustning och så vidare.
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När man får mer plats kommer också de större
behoven. Dessutom adderas behov till de nyttiga
föremål som nyss nämndes. Bilarna blir större
och ﬂer, utrustningen blir alltmer onödig (”stadsjeepar”). Vi hittar prylbehov för att röra oss, för
att gå, för att vila, för att arbeta, för att vara på
semester.
Kanske ﬁnns det ändå en gräns för det materiella prylbehovet. Vi förmår rent fysiskt inte
konsumera hur mycket som helst. Det är därför
som resursbehovet växer mer när fattiga människor har ekonomisk tillväxt än när de redan rika
har det.
Upplevelser När prylbehovet är tillgodosett är
det istället upplevelser som efterfrågas. Så är det
redan i vårt land. Musikindustrin och turismen
tillhör exempelvis de snabbast växande branscherna. Dessa områden måste betraktas som
upplevelsebranscher, men de kan samtidigt vara
väldigt pryltunga. Dock ﬁnns här alltid ett val då
det gäller avvägningen mellan tjänster och varor.
Inom de ﬂesta i-landsekonomier har man inte tagit denna fråga på allvar utan beskattar fortfarande arbete (=människor) mycket högre än varor,
trots att vi kan se de negativa eﬀekterna av den
materiella konsumtionen. (I vårt land går endast
ungefär en tredjedel av den totala lönekostnaden
till den som utför jobbet, medan en vara i princip
ålägges 25 procent i moms (=1/5 av värdet jämte
vissa punktskatter och skatter i produktionen).
Kultur De sköna konsterna, litteratur, teater, musik, måleri och så vidare har alltid syftat
till att ge omgivningen olika slag av upplevelser.
Historiskt har endast en begränsad privilegierad
grupp kunnat tillgodogöra sig dessa upplevelser.
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Med högre utbildning och bättre inkomst öppnas
denna värld för allt ﬂer. Det är då inte heller konstigt att kulturen kommersialiseras i allt högre
grad. Därmed blir den ett mera betydande bidrag
till tillväxten i ekonomin.
Turism och rekreation Människor i den utvecklade världen får alltmer fritid. De har dessutom
råd att använda den. Detta gör att allt ﬂer kan
sysselsättas med att ta hand om dem som ägnar
sig åt att rekreera sig, på kvällar och helger såväl
som på semestern. Att vi fortfarande i de ﬂesta
länder har alldeles för hög skatt på arbete jämfört
med skatten på naturresurser gör att dessa verksamheter inte blir så sysselsättningstunga som de
skulle kunna bli. Den som på sin fritid vill använda en människa får betala ﬂera gånger mer i
skatt än den som använder bil och drivmedel och
ensam kör runt på vägarna.
Det ökande intresset för kulinariska upplevelser och gastronomi är ett sätt att tillföra nya mervärden till den mat vi äter utan att nödvändigtvis
öka intaget eller resursförbrukningen. Om ätandet försiggår vid njutbara restaurangbesök sker
samtidigt en överföring av arbetet med måltiden
från den sociala ekonomin till marknaden.
Avståndet mellan rekreation å ena sidan och
vård och omsorg å den andra ser ut att bli mindre.
Funktionerna kommer säkert i ett ännu mer utvecklat tjänste- och upplevelsesamhälle att ﬂyta
ihop.
Existentiella värden

Västerlandet lever sannolikt nu i slutet av en
sällsam period. Kombinationen av vetenskapliga
framsteg, uppﬁnningar och upptäckten av och
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tillgången till tillsynes obegränsade resurser har
gjort att denna period av industrialism, materialism och konsumism har förgudat människan
själv. Vi kan ju klara allting! Vi vet i princip allt!
Det vi inte vet kan vi ta reda på!
I detta perspektiv är det ganska naturligt att
sekulariserade samhällen växer fram, samhällen
där livsåskådningsfrågor och religion knappast
noteras, vi ersätter tron med ett vetande, även
om detta ibland faktiskt är ﬁktivt. Det påstås
ibland att Europa lider av ”kristofobi” det vill säga
att vi här känner rädsla för och motvilja mot att
tillstå att vi har en kristen livsåskådning i botten.
Även om kristendomen har vantolkats och misstolkats och använts som förevändning för otaliga ondskefulla handlingar så har den värdefulla
värderingar om bland annat människans rätt och
värde som viktiga idag och som bör erkännas ha
en religiös bakgrund.
Om mänskligheten stöter på allvarliga problem när västerlandets konsumtionsmönster
utvidgas till att omfatta hela jordklotet, då får
frågor om livsåskådning, om livets mening, om
varför och varthän, om början och slutet ny lyskraft. Betydelsen av religion, av olika och skilda
religioner, blir sannolikt större och detta är viktigt att uppmärksamma i arbetet med att skapa en
global positiv utveckling.

Världsmarknad och världshandel
Efter två världskrig med en mellanliggande depressionsperiod var internationell handel starkt
hämmad inte endast på grund av avspärrningar
och krig, utan även genom skyddstullar och im-
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porthinder. Förhandlingarna inom GATT från
1950-talet till slutet av 1900-talet ledde till kraftiga reduceringar av handelshindren för industrivaror.
Under tiden som dessa förhandlingar pågått
har vetenskapliga framsteg och ny teknik åstadkommit en globalisering som betytt ännu mer än
politiska förhandlingar. Modern transportteknik
och inte minst goda radio-, tv- och IT-förbindelser har knutit ihop världen. Ännu mer märkbart
har detta blivit för den enskilde i och med internets genombrott och möjligheten att göra elektroniska betalningar.
I den allmänna debatten klagades det ofta över
att det inte hände något för att minska handelshindren för jordbruksprodukter. Men inte förrän
i GATTs så kallade Uruguay-runda, som inleddes 1986 och vars resultat var helt genomförda
1999, var jordbruksprodukter och livsmedel med
för första gången. Kraven på nerdragning av handelshinder och reducering av handelssnedvridande stöd till jordbruket ledde till relativt långtgående beslut inom olika länder och regioner under
1990-talet. Det svenska beslutet om avreglering
av jordbrukspolitiken 1990 var ett sådant, och
näst efter Nya Zeeland det mest långtgående i
i-världen. McSharry-reformen inom EU, som
visserligen var mindre långtgående än det svenska beslutet var också en anpassning till de internationella kraven, liksom den så kallade Freedom
to Farm Act i USA.
Avsikten var att starta förhandlingarna inom
World Trade Organisation, WTO, den nya
världshandelsorganisationen i Seattle redan 1999.
Det gick emellertid inte att komma överens ens
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om principerna för förhandlingarna och därför
blev starten uppskjuten till 2001 i Doha. Denna
gång är jordbruket verkligen i blickpunkten liksom immaterialrätten.
Det kan vara värt att påpeka att den mesta maten aldrig lämnar produktionslandet. Ser man till
spannmål inklusive ris, som är den största varan
och som handlas mest, så är det endast 12-13 procent av världsproduktionen som når världsmarknaden. Detta motsvarar ungefär EUs produktion
eller 2/3 av USAs eller 2/5 av Kinas. På köttvaror
är världshandeln ungefär hälften så stor eller 6
procent och kommer vi till mjölkprodukter så är
den inte mycket mer än 2 procent. Med ett överskott av ungefär 10 procent på mjölkprodukter har
EU länge varit värdens största exportör, med cirka
1/3 av världshandeln, men har nu passerats av Nya
Zeeland. Mjölksektorn är mycket illustrativ! Man
kan nämligen hävda att EU med sin, relativt sett,
stora dumpade export av mjölkprodukter sänker
priset på världsmarknaden och just därför sedan
måste skydda sin produktion, mot de låga priser de
själv skapat, med kraftiga importhinder.
Inför förhandlingsstarten i WTO och under
förhandlingarna har en hel del skett. I USA visade sig Freedom to Farm Act inte fungera så
väl och man återinförde stödsystem till jordbruket. Inom EU beslöts om en ny jordbrukspolitik
1999, Agenda 2000, som skulle förbereda för
både WTO och östutvidgningen av jordbruket.
Frankrike satte in foten i dörren, och man kom
inte alls så långt som avsett. Därför beslöts att
göra en Mid Term Review 2003. Förslaget blev
mer omfattande än vad som från början var tänkt
och utvecklades till den största reformen någon-
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sin i EUs snart femtioåriga jordbrukspolitik.
Även om ministerrådet ändrade och begränsade
en del beslöts reformen ändå 2004.
Inga stora saker hände vid WTOs ministermöte i Hongkong i december 2005. Möjligen kan
man säga att de löften som redan tidigare givits
om att ta bort exportbidragen till 2013 bekräftades
med något hårdare formuleringar.
Trots allt kan man säga att WTO-förhandlingarna visat på en större dynamik än väntat i denna
globala miljö. Under resans gång har nya grupperingar vuxit fram vid sidan av de traditionellt
starka USA och EU. Den mest intressanta är den
så kallade G 20-gruppen, med framtidens stora
producenter med Brasilien i täten och med framtidens stora konsumenter med Kina och Indien
främst. Även MUL-länderna (minst utvecklade
länder) har visat en större självkänsla och påstridighet än tidigare, vilket måste hälsas med tillfredsställelse. Vid ett möte i London under hösten
2005 uppträdde en ny förkortning, FIPs, som står
för The Five Interested Parties, bestående av USA,
EU, Brasilien, Australien och Indien. Som om nu
dessa är mer intresserade än andra.
Till våren får vi hoppas att det blir en slutöverenskommelse, men det kan även bli ett sammanbrott. I Sverige möts en sådan situation alltid
med viss skepsis. Detta är dock fullt normalt och
rimligt, ingen förhandling kan ”köras i botten” om
inte det ena alternativet är en fullständig kollaps.
Blir det en överenskommelse kommer den säkert
att ta minst fem år att genomföra. Därför förefaller 2013 som en rimlig horisont.
Frågan är emellertid hur långt man når även
vid ett resultat. Och om det är möjligt att han-
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tera mat (och biomassa) som om det vore skruvar och muttrar. Sådana kan man nämligen både
lagra utan problem och avvara några dagar om det
skulle bli brist. Det kan man inte med mat. Mer
om detta senare.
En fråga som inte ännu diskuteras, men som är
intressant för framtiden, är hur man ska hantera
det överskott som trots allt kommer att uppstå under många år på grund av oförutsebarhet av väder
och vind. Underskott uppkommer deﬁnitionsmässigt aldrig eftersom då ett underskott hotar stiger
priserna mycket kraftigt och resurserna omfördelas. En möjlighet skulle kunna vara den som
Europaliberalerna tog in i sitt jordbrukspolitiska
program för några år sedan nämligen att överskotten, eventuella interventionslager, inte skulle lyftas ut på världsmarknaden och förstöra priset där,
utan hanteras utanför nationerna av ett FN-organ
med sin bas i FAO och WFP.

Har vi någon chans
– en global utmaning för jordens yta
Det är uppenbart att produktionen på jordens
yta, framför allt genom fotosyntesen och genom
förädling av fotosyntesens produkter i djurriket,
av allt från encelliga varelser till högt utvecklade
däggdjur, måste tagas tillvara för användning
inom allt ﬂer områden.
De olika användningsområdena kan förenklat
beskrivas med de fyra F:en:
Food - mat
Fuel - energi
Fiber - industriråvara
Feelings - upplevelser
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Om man antar att tillväxten av materiell
konsumtion, det vill säga efterfrågan på naturresurser, växer lika snabbt som den ekonomiska
tillväxten, och denna antas ligga på 3 procent
under de kommande 50 åren, så skulle denna efterfrågan öka cirka 7 gånger på 50 år. Samtidigt
som detta sker kommer av naturliga orsaker uttagen och användningen av fossila tillgångar att
tvingas ner.
Om alla världens människor ska upp på en
livsmedelsstandard som minst motsvarar svenskt
1960-tal, och samtidigt befolkningen ökar med
50 procent så behövs en produktionsökning av
livsmedel (varav en ökad andel är animalier) på
4-8 gånger. Om dessutom ytan (jord-, skogs- och
vattenbruk) ska producera mer energi och industriråvaror kommer produktionskraven på jordbruket och kanske ännu mer på skogsbruket att
ﬂerdubblas ytterligare några gånger. Sannolikt
måste även ett hållbart och mera eﬀektivt utnyttjande av vattenområdena att bli nödvändigt.
Detta utgör en potential som hittills måste anses
ganska okänd. Glöm inte att vattenytan på jorden
är mycket större än landytan.
Sammanfattningsvis torde ovan gjorda antaganden leda till att efterfrågan på biologiska
råvaror kan öka 10-20 gånger på 50 år. Och då
har vi inte tagit hänsyn till den ökade efterfrågan
på upplevelser. Ett intensivt naturbruk kommer
att kräva att det på stora delar av jorden måste
avsättas betydande landområden för rekreation
och turism – områden för att njuta av skönheten
och för själslig rehabilitering. Dessutom leder ett
eﬀektivt utnyttjande av de biologiska resurserna
till att bevarandet av den biologiska mångfalden
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till mycket större del måste garanteras genom
avsättning till naturreservat.
Hur kommer då ett framtida jord-, skogs- och
vattenbruk att inriktas? Är det kalorier, för mat
eller värme, som kommer i första hand? Eller är
det mervärden i form av proteiner och exklusiva nyttigheter i maten och speciella gourmetiska
smakämnen? Eller speciella växter med särskilda
egenskaper för kemisk användning eller industriell produktion? Dessa frågor går inte att svara
enkelt på.
Ett svar torde dock vara ganska klart. På ett
eller två årtiondens sikt handlar säkert inte debatten om extensiﬁering utan om hur man ska
kunna producera såväl intensivt som hållbart.
Redan idag är det stora skillnader i produktionen av kalorier per hektar. Om man har spannmål som norm så kan konstateras att med hänsyn
till dagens kostnader för energi och arbete ger
spannmål de billigaste kalorierna inom livsmedelsområdet. Men det går att producera två till
tre gånger så mycket med rotfrukter, potatis och
många grönsaker. Samtidigt är förlusten av kalorier vid omvandling (förädling?) till animalier
stor. Vid produktion av fågelkött förlorar man
ungefär två tredjedelar, av griskött och mjölk cirka tre fjärdedelar och vid produktion av nötkött
cirka nio tiondelar. Nu kan ju nötkreatur beta
gräs och örter på mark som inte är användbar för
jord- eller skogsbruk och i dessa fall kan de väl
ursäktas. Annars är det svårt, om efterfrågan är
större än tillgången på kalorierna.
Det kommer alltså med säkerhet att ﬁnnas
mycket större variationsmöjligheter då det gäller
bioproduktionens inriktning än vad vi varit vana
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vid under jordbruksindustrialismens monokulturer med sina spannmålsstäpper. Samtidigt breddas användningen på ett dramatiskt sätt till alla
de fyra F:en. Gränserna mellan livsmedel, energi
och industri suddas ut. Nya konﬂikter uppstår.
De rika ländernas energibehov eller lyxvarukonsumtion kommer att konkurrera med de fattigas
behov av mat på ett mycket mer brutalt sätt än
idag.
Politisk styrning

Under de senaste 50-75 åren har vi i hela eller delar
av den industrialiserade världen haft en utbudsstyrd jordbrukspolitik. Politiska beslut har legat
bakom produktionsinriktning och produktionsvolym. Detta har lett till ett överskott i förhållande till den köpkraftiga efterfrågan i världen. De
marginella överskott som inte konsumerats inom
i-länderna till deras priser har måst exporteras till
en världsmarknad, som ofta saknat tillräcklig köpkraftig efterfrågan. Resultatet har blivit en uppdelad marknad med exportbidrag och tullar.
Att priserna på världsmarknaden sjunkit kraftigt under de senaste 30-40 åren är emellertid inte
endast en eﬀekt av dumpning. Tvärtom har priset
på till exempel spannmål i reala termer fortsatt
sjunka under de senaste 15 åren samtidigt som
stöd och exportbidrag minskat. Detta beror på att
produktionen kunnat eﬀektiviseras så att maten
blir billigare – ett förhållande som jag förstår att
de ﬂesta konsumenter välkomnar.
Det man möjligen nu kan se framför sig är en
situation där köpkraften i befolkningsrika delar
av världen ökar kraftigt och att detta successivt
leder till en efterfrågestyrd bioproduktion. Den
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stora frågan är inom vilken sektor denna efterfrågan kommer att öka först och snabbast.
Vi står alltså inför nya och större fördelningsproblem än vad vi någonsin tidigare upplevt.
Fördelningskonﬂikterna ﬁnns mellan olika länder och världsdelar, och naturligtvis mellan olika
grupper inom dessa områden. Men de kommer
mer än för närvarande att återﬁnnas mellan olika
sektorer i samhället, då dessa kommer att konkurrera om samma råvaror, nämligen från den
biologiska produktionen.
En av anledningarna till att det ofta förekommit
politisk styrning inom livsmedelssektorn är att det är
svårt att producera just den mängd som efterfrågas.
Eftersom mat måste tillhandahållas varje dag, rusar priset vid brist upp med enorm hastighet, och
man vill därför gardera sig mot just brist. Till detta
kommer svårigheten att styra produktionsvolymen.
En biologisk produktion är alltid påverkad från av
människan ostyrbara faktorer som väder, även om
förutsebarheten ökat liksom möjligheten att skydda sig mot eﬀekterna av ett ”onormalt” väder. För
att undvika underskott har såväl samhället som det
enskilda företaget i sin planering gärna siktat på ett
produktionsmål som egentligen varit litet för högt
och som dessutom ofta överträﬀats, därför att det
sällan blir så dåligt som man tror.
Här ser vi alltså de främsta orsakerna till så
kallade överskott på världsmarknaden då det gäller
livsmedel. Problemet blir inte enklare för att det
utvecklas en utbytbarhet mellan exempelvis mat
och energi.
Ökad köpkraft

Ovan har påpekats att en ökad efterfrågan på
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bioprodukter skulle kunna leda till en mera efterfrågestyrd produktion. Samtidigt måste man,
med hänsyn vad som nyss sagts om den politiska
styrningen av livsmedelsproduktionen, se risken för att detta fenomen sprider sig till andra
delar av den biologiska produktionen. De facto
har ju detta redan hänt. Vi har idag energiskatter som gör fossil energi dyrare än den är, och
vi har subventioner som gynnar produktionen av
bioenergi.
Dagens debatt om avreglering av livsmedelshandel i världen ser ut att omfattas av allt ﬂera och
skulle sannolikt vid riktig och måttlig hantering
gynna såväl rika som fattiga länder. Frågan är
emellertid om vi inte i många länder under senare år eller årtionden har påbörjat en reglering av
en ännu större del av produktionen utan att några
varnande röster hörts. På EU-nivå har jag själv
varnat för att vi går från en livsmedelsreglering
till en energireglering för att garantera energiförsörjningen, och en landskaps- och miljöreglering
för att bevara biologisk mångfald och skönhet.
Sådana ingrepp i marknadsekonomin påverkar
naturligtvis var och till vilket pris en vara kan
produceras och därmed också världshandel och
global fördelning.
Risken med en sådan utveckling blir alltså
att de problem som vi sett på området jordbruk –
livsmedel skulle sprida sig till ytterligare och
större sektorer av vår ekonomi och handel.
Därmed skulle även på dessa områden en rationell produktion, allokering och global fördelning
försvåras.
Vis av erfarenheterna från jordbruksdebatten tycker man sig veta att en sådan utveckling
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måste avvärjas. Men den andra sidan av myntet
måste även beskådas: Är det rimligt och rättvist
att marknaden ska bestämma volym och plats för
framtida råvaruproduktion och för fördelning
över världen och konsumtion i form av helt olika
produkter till helt olika användning?
En extrem avart av en oreglerad ultraliberal
biomassemarknad kan te sig så här:
Som en eﬀekt av minskad tillgång och höjt
pris på fossil energi uppstår en överefterfrågan
på biomassa (alla slag), som bedöms hålla i sig
och höjer priserna rejält. Starka företag i starka
länder strävar efter att snabbt dominera (köpa)
så mycket av ”ytan” som möjligt (jämför baggböleriet när den värdelösa skogen började få värde). Produktionen säljs till dem som betalar bäst.
Detta är köpstarka grupper i högt utvecklade länder. De efterfrågar mycket kött, stora bostäder,
stora bilar och mycket energi. Alltså den minst
eﬀektiva användningen i verklig mening och
minst nödvändiga produktionen sett ur en global
utgångspunkt. Samtidigt får fattiga människor i
fattiga länder allt svårare att förse sig med mat
och annat för livets nödtorft till rimliga priser.
I ett globaliserat biosamhälle är det sannolikt på samma sätt som många vetenskapsmän
och politiker kommit fram till tidigare. Varken
en fullständigt liberal och avreglerad marknad
eller en helt politiskt styrd fördelning av varor
är idealet. I den pendelsvängning som karakteriserar ett dynamiskt samhälle är vi nu på väg
mot den högra vändpunkten – extremliberalism.
Jag är övertygad om, att det är en fördel att inte
låta pendeln svänga helt ut åt höger, för då blir
kraften att slå åt vänster så mycket större. Bristen
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på en ansvarsfull global fördelning av bioresurser skulle kunna bli startskottet för en ny global
vänstervåg.
Man borde kanske sträva efter att komma så
långt i politisk globalisering att vi skulle kunna
ha en viss reglering för global utjämning i motsats
till dagens regleringar som i allmänhet är till för
att bevara orättvisor.
Hållbarhet

Människan håller på att tänja sitt livsrum. Det
ligger i hennes natur. Hon gör det geograﬁskt,
tekniskt och biologiskt.
När man når en gräns, som för tillfället verkar vara den yttre, då närmar man sig också betydande risker. Så har det varit när länder vill
utöka sitt territorium, då handlar det om krig.
När vi med grovhuggen teknik och obeprövade
kemikalier vill höja vårt materiella välstånd, då
handlar det om resursförstöring, miljöproblem
och sjukdomar.
När vi tänjer vårt livsrum genom att sträva
efter att nå den övre gränsen för biologisk produktion på jordens yta, då hotas den biologiska
mångfalden, naturens egna balansnivåer och
därmed hållbarheten. Det viktigaste kravet att
ställa på den ökade produktionen är därför just
hållbarhet, uthållighet. Så att vi inte genom det
vi utnyttjar för dagens behov ifrågasätter morgondagens produktion. Det handlar här om att
välja en teknik som är eﬀektiv, produktiv och på
samma gång hållbar.
Som lekman är det svårt att föra en debatt om
vilka tekniker som ska användas. Många experter
har motstridiga uppfattningar. Som politiker är
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man däremot tvingad att ta ställning, med eget
förnuft och andras kunskaper som bas.
En ganska enkel princip att hålla fast vid är
naturens egna kretslopp. Det handlar om vattnets kretslopp, som vi tidigt har gått in och manipulerat. Mängden vatten på jorden är konstant,
men inte vattnets läge och rörelser. Stora folktäta
områden håller på grund av mänskligt felhandlande på att få allvarlig vattenbrist. Andra lider
av allt tätare översvämningar.
Kolets kretslopp, det vill säga hur vi hanterar
alla organiska ämnen, så att vi får så mycket liv
som möjligt och så att inte onödigtvis för mycket
kol släpps ut i atmosfären och ger klimatförändringar är lika viktigt. I detta sammanhang är särskilt energihanteringen av stor betydelse.
Andra viktiga näringsämnen för växter och
djur som fosfor, svavel, kalk, magnesium, kalium,
natrium med ﬂera ska också gå runt i kretsloppet utan att gå förlorade och utan att ansamlas
på fel ställe. I naturen ﬁnns inget avfall. Under
förutsättning att vi låter bli att ta in felaktiga och
farliga ämnen i kretsloppen skapas heller inget
avfall. Avfall är bara för mycket av någonting på
fel ställe.
Emellertid är det i ett utvecklat välfärdssamhälle oundvikligt att det blir en del ”spill”
eller läckage ur kretsloppet. Dessa ska så långt det
är möjligt täppas till. Då det gäller lagerresurser
kan uttaget både ökas och minskas med människans hjälp, och användningen får inte vara så hög
att den långsiktiga balansen förrycks.
All vetenskaplig kunskap och all tillgänglig
teknik måste utnyttjas för att återskapa fungerande ”täta” kretslopp. Därvid måste man vara
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medveten om att ju mer man äter av kunskapens
träd på gott och ont, desto större risker uppstår
det. Därför måste försiktigheten öka i paritet
med kunskapen. Många miljöproblem har uppstått, inte på grund av att man använt ny kunskap
utan på grund av att man inte varit tillräckligt
försiktig vid användandet av denna kunskap.
Så kallad ekologisk odling är ett försök att
komma tillrätta med miljöproblem och obalanser i jordbruket. Den ekologiska produktionen
har bevarat och vidareutvecklat kunskap om hur
man producerar utan vissa kemiska och tekniska hjälpmedel. Detta är till stort gagn för vårt
fortsatta arbete, men är kanske inte alltid till
störst glädje för ögonblicket, och ger inte alltid
den högsta miljönyttan. Det absoluta förbudet i
denna produktion - att använda kemikalier - gör
att man istället, så länge vi håller fast vid monokulturer, måste ogräsbekämpa mekaniskt med
högre energiförbrukning och därmed följande
större växtnäringsläckage.
Istället för att använda olika kunskap maximalt vid olika tillfällen blir det säkert i framtidens bioproduktion nödvändigt att alltid använda
all kunskap maximalt för att nå en optimal och
hållbar produktion.
En annan fråga är vilka arter och sorter och
med vilka gener biomassa ska produceras.
Alltsedan människan övergav jägar- och
samlarstadiet har hon försökt att ﬁnna de bästa
arterna och varianterna i naturen att odla för sina
behov. Genom urval, genom växtförädling och
djuravel har man kommit ganska långt, och våra
kulturväxter och våra husdjur har idag ganska litet gemensamt med sina naturliga förfäder.
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Genom genteknik ﬁnns nu och i framtiden
möjlighet att kombinera anlag, inte endast genom
korsning (som måste hålla sig inom samma art)
utan genom att klippa och klistra ihop anlagen
mera som vi vill ha dem. Detta är egentligen ingen skillnad i sak i förhållande till traditionell
växt- och djurförädling, utan endast en skillnad i
tillvägagångssättet.
Med en förståndig och försiktig användning
av biotekniken kan vi säkert nå längre i att skapa en optimal hållbar biomasseproduktion med
minimala läckage i kretsloppen och minimala
negativa miljöeﬀekter.

Global utveckling
– en nödvändighet för en positiv framtid
Ingenting säger annat än att den problembild
mänskligheten ställs inför i framtiden kommer
att vara mer komplicerad och svårare att ﬁnna
lösningar på än vad den varit för tidigare generationer. Skälet till detta grundas på förhållandet
att vi är ﬂer och dessutom kräver högre standard
och välfärd. Dessutom har mänskligheten under
det senaste århundradet gjort många vetenskapliga upptäckter som kan hota livet självt. Med
säkerhet har det även gjorts sådana framsteg som
kan hjälpa livet, men dessa märks inte lika mycket och har i det korta perspektivet inte varit lika
ekonomiskt förmånliga att exploatera. Samtidigt
har vår kunskap att hantera och lösa problem ökat
- frågan är bara om detta skett i samma takt.
Människan, hennes intellekt och känsloliv,
har inte ändrat sig nämnvärt under de senaste
årtusendena. Därför är vår spontana reaktion
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ungefär densamma när vi som individer ställs
inför problem. Det tycks inte heller vara någon
större skillnad om individen ifråga är ledare för
en supermakt.
Den människa som ställs inför problemet
knapphet, har en naturlig tendens att med uppbjudande av hela sin styrka skaﬀa åt sig själv,
kanske roﬀa åt sig, så mycket som möjligt medan
det ﬁnns något. Fenomenet hamstring är känt
sedan länge. Men vi ser även skrämmande exempel i modern historia. Varför ville Hitler skapa
”Lebensraum” för Tyskland, varför gick USA så
febrilt in i såväl Koreakriget som Vietnamkriget
om inte för att man riskerade att mista kontrollen över viktiga naturresurser runt Gula havet och Tonkinviken, varför startade USA under
förevändning av demokratisering krig mot den
oljerika staten Irak?
Knapphet och spänningar. Krig är terror och
terrorism är krig. Vilket som är vilket avgörs av
vem som säger det. När de fattiga brukar våld för
att skaﬀa sig tillgång till resurser bedöms det ofta
som terrorism. Den är naturligtvis oacceptabel
likaväl som att den redan välbeställde använder
våld (oftast ännu mer) för att värna sina privilegier. Det gamla ordspråket från lokalt feodalsamhälle att ”när pöbeln börjar anta överklassens
fasoner är samhället på väg åt helvete” gäller även
i dagens världssamfund. Men – problemet är ju
att det är ”fasonerna” det är fel på!
Kombinationen av knapphet, ojämn fördelning
och tillgång till destruktiv kunskap och teknik är
farlig, för att använda ett milt uttryck. För att motverka spänningar, våld, terrorism och krig måste vi
skapa en rättvisare värld. Det känns motbjudande
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att formulera detta hot, men det är realistiskt.
Det vore betydligt roligare att predika kärlekens, jämlikhetens och solidaritetens budskap.
Att människan är god och därför vill andra väl.
Dessvärre är det inte så. Människan är av naturen delvis ett rovdjur och som sådant ”ond” i viss
mening och måste lära sig att bli bättre. ”Allt vad
I viljen att människorna skola göra eder det gören
I ock dem” står det i den gamla bibelöversättningen. Många av oss litet äldre har hört det och
lärt oss det många gånger om. Men hur många har följt det rådet? Inte ens många av de så
kallade kristna. Och inte är det lätt att följa. Inte
i lokalsamhället, inte i kommunen, inte i nationen eller regionen och absolut inte i världen.
Vetenskap och teknik har, i huvudsak utan
politiska beslut, lett till ett globaliserat samhälle
där alla vet allting på en gång, där meddelanden, bilder, betalningsmedel skickas elektroniskt sekundsnabbt över hela världen. Och detta
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är gott!
Kunskap har länge varit en bristvara i utvecklingsländerna. Med en tilltagande ekonomisk
utveckling ökar nu även deras kunskap lavinartat. Det är betydligt lättare att förtrycka eller
nonchalera den okunnige. Västvärldens försteg i
utvecklingen har länge vilat på denna obalans.
Nu ändras situationen. Det kommer att resas allt starkare krafter för att ändra på balansen mellan rika och fattiga. Konstellationerna
i WTO-förhandlingarnas slutskede visar på
detta. Egentligen spelar det ingen roll om vi agerar av hjälpsamhet och solidaritet eller av rädsla.
Huvudsaken är att vi inser att jorden är begränsad och sårbar och att vi måste vara rädda om
den, utnyttja dess yta för maximal och hållbar
produktion och sträva efter en fördelning av denna produktion så rättvist som möjligt.
Endast så kan en politik för global utveckling
gå till.
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DISKUSSION OCH VÄGEN FRAMÅT
Inge Gerremo, ämnesrådgivare, Sida
Per Wramner, professor, Södertörns högskola

Inledning
För närmare 25 år sedan skrev vi tillsammans på
uppdrag av Nordiska ämbetsmannakommittén för
biståndsfrågor den första oﬀentliga utredningen
i Norden om hur miljö- och naturresursfrågorna
– med sin nära koppling till jordbruksfrågorna
– bättre skulle kunna integreras i det nordiska
utvecklingssamarbetet1 Alltsedan dess har vi på
olika sätt arbetat med, eller på nära håll följt, frågan om sambanden mellan jordbruk, handel och
utveckling, bland annat utifrån ett jordbruksperspektiv. Vi har båda på olika sätt varit verksamma
inom denna sektor. Frågan har efter att tidigare
ha rönt föga uppmärksamhet under senare år
kommit att tillmätas allt större vikt och blev genom riksdagsbeslut om en samordnad politik för
global utveckling 2003 en viktig del av svensk
utvecklings- och biståndspolitik 2.
De olika kapitlen i denna antologi visar tydligt hur de ﬂesta frågor kring jordbruk, handel och utveckling – i nord och i syd – är nära
sammanﬂätade med och beroende av varandra.
Därtill kommer att de är beroende av – och påverkar – naturresurser och miljö. Svensk jordbrukspolitik hänger således nära samman med
jordbruksutvecklingen i syd. Vår matkonsumtion
påverkar miljön i andra länder. En helhetssyn på
dessa frågor saknas vilket är en viktig orsak till
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ﬂertalet av de många brister och problem i dagens ordning som boken påtalar. Det är fråga om
brister och problem som i hög grad påverkar matförsörjningen, naturmiljön och livsbetingelserna
i övrigt inklusive utvecklingsförutsättningarna
– på kort och sannolikt i än högre grad på lång
sikt – för ett stort antal människor i syd. Men de
berör också på olika sätt i-länderna och påverkar
därmed direkt eller indirekt även oss som tillhör
den privilegierade delen av mänskligheten. En
given utgångspunkt för en diskussion av dessa
frågor blir därmed behovet av en helhetssyn på
dem och hur en sådan ska kunna åstadkommas.
Världssamfundet har under senare år enats
på stats- och regeringschefsnivå om ﬂera viktiga
dokument som innehåller mål och riktlinjer för
utvecklingen framöver samt politiska åtaganden
att verka för deras uppfyllande. Målen och riktlinjerna har stor betydelse som ledstjärnor för
utvecklingen på alla nivåer (global, regional och
lokal). Ett sådant dokument av stor politisk vikt
är Millennium-deklarationen 20003 som bland
målen anger att
- alla människor ska få del av globaliseringens
positiva eﬀekter,
- andelen extremt fattiga människor (med under 1 dollar om dagen i inkomst) ska halveras till
2015,
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- andelen människor som lider av hunger ska
halveras till 2015,
- andelen människor utan tillgång till rent
dricksvatten ska halveras till 2015,
- utvecklingen ska vara uthållig i enlighet med
vad som tidigare överenskommits och
- Afrikas speciﬁka behov särskilt ska uppmärksammas.
De viktigaste av budskapen i dessa mål och
riktlinjer kan sammanfattas i begreppet hållbar utveckling som myntades av den så kallade
Brundtland-kommissionen 1988 och slogs fast
av FNs globala konferens om miljö och utveckling (UNCED) i Rio de Janeiro 1992. Det deﬁnieras ”som en utveckling som tillfredsställer
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
Hållbarhet inkluderar såväl ekologisk som socioekonomisk sådan och är idag ett allmänt accepterat mål för utvecklingen (även om begreppets allmänna karaktär gjort att dess reella innehåll blivit
föremål för olika tolkningar). Analyserna i detta
kapitel utgår från hållbarhet som ett mål för utvecklingen. Därvid har använts den ursprungliga
tolkningen av begreppet sådan den preciserats av
UNCED 1992, framförallt i den så kallade Riodeklarationen om miljö och utveckling.
Bokens olika kapitel har skrivits av författare
med olika bakgrund, inriktning, utgångspunkt
och perspektiv. Problemformulering, analys och
slutsatser varierar. En sådan uppläggning har
valts med tanke på ämnets stora bredd och komplexitet liksom de olika uppfattningar som ﬁnns
i ett antal viktiga frågor som behandlas i boken.
Utöver att låta olika synsätt komma fram har am-
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bitionen varit att inläggen tillsammans ska täcka
de viktigaste aspekterna på ämnet. Vissa aspekter
har dock, av praktiska skäl, kommit att behandlas mer översiktligt än andra. Dessa försöker vi
belysa något mer ingående i denna avslutande
sammanfattning och analys.
I detta slutkapitel försöker vi sammanfatta och
analysera de olika avsnitten utifrån i första hand
bokens samstämmighetsperspektiv och lyfta fram
aspekter som vi av olika skäl anser bör betonas. I
punktform redovisar vi författarnas och/eller våra
egna viktigaste slutsatser för att slutligen ta upp
hur en ökad samstämmighet mellan jordbruk,
handel och utveckling ska kunna åstadkommas i
ett scenario för den framtida utvecklingen.

Sammanfattande slutsatser av
bokens olika kapitel
Övergripande slutsatser

• Under de närmaste 50 åren kommer jordens befolkning att öka med cirka 50 procent till uppemot 10 miljarder människor. Hur vi ska lösa
livsmedelsförsörjningen för den tillkommande
befolkningen och för dagens cirka 800 miljoner
hungrande människor är en stor utmaning för de
närmaste decennierna. En förutsättning för att
lösa denna gigantiska uppgift är en ökad betoning på och bättre samordning av jordbruks-,
handels- och utvecklingspolitiken liksom ökad
satsning på forskning och utbildning. Det gäller
nationellt och internationellt liksom i nord och
i syd. Därtill kommer kravet på ökad vikt vid
miljö- och naturresursaspekter.
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• Hungern idag är inte en följd av brist på livs-

medel globalt sett utan beror i huvudsak på
fattigdom. Merparten av världens fattiga bor på
landsbygden och har jordbruk som huvudförsörjning. Jordbruket är därmed viktigt inte bara för
sin produktion av livsmedel utan också för sin
försörjning av en majoritet av världens fattigaste
människor.

• Vi måste bejaka och främja en utveckling av

jordbruket, särskilt i det problemtyngda Afrika
söder om Sahara som är den enda region i världen där livsmedelsproduktionen per capita idag
är lägre än för 30 år sedan. Det gäller för det
afrikanska jordbruket att upprepa den utveckling
som skett på andra håll i syd. Genom successiv
eﬀektivisering tas steget från dagens på många
håll osäkra självhushållning till att uppnå livsmedelssäkerhet för familjen/släkten och sedan
producera ett överskott som kan säljas först
lokalt, senare regionalt och nationellt, varefter
en produktion för exportmarknaden kan komma
igång. Därigenom kan jordbruket bli en verklig
motor för den ekonomiska utvecklingen.

• Jordbruket kommer sannolikt att efterhand få
allt större betydelse, både i nord och i syd, bland
annat genom att det disponerar de fundamentala
produktionsresurser som binder solenergi och
omvandlar den till mat och annan biologisk produktion. Betydelsen av sådan produktion kommer bara att öka framöver.

• Mänskligheten måste leva av livet. Vi kan inte

i längden förlita oss på fossila bränslen, det vill
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säga gammalt liv som inte går att förnya, utan
måste successivt gå över till förnybara råvaror för
energi med mera. Vi måste inse att den fortsatta
samhällsutvecklingen måste bygga på en biologisk grundsyn. Detta gäller i hög grad livsmedelsproduktion men har betydligt vidare bäring än
så. Biologisk produktion har andra förutsättningar än industriell produktion. Tillväxt i traditionell ekonomisk mening är ett otillräckligt mått
på utveckling när det gäller biologisk produktion,
ekosystemtjänster, miljövård och dylikt.

• I jordbrukssammanhang har vi ett totalt kapital

att förvalta som består av naturkapital, socialt kapital och institutionellt kapital. Det är helheten som
är viktigast, men vi kan inte tära alltför mycket på
naturkapitalet. Idag saknas ofta ett helhetsansvar
för förvaltningen av totalkapitalet.
Jordbruk och livsmedel i ett
miljö- och naturresursperspektiv

• Färskvatten kommer att globalt bli en allt mer

begränsande faktor för jordbruket. Tillgången på
grönt vatten – det vill säga markfuktighet i form
av inﬁltrerat regnvatten – är på de ﬂesta håll viktigare än tillgången på blått vatten – det vill säga
vätskeformigt vatten. Det gäller inte minst i savannområden. Dessa är nyckelområden för livsmedelsförsörjningen på många håll, uppvisar idag
de värsta hungerproblemen, framförallt i Afrika,
och riskerar att drabbas hårt av framtida klimatförändringar som kan försämra vattentillgången.
Därför står Afrika i fokus för framställningen.
Här står jordbruket inför den mycket stora utmaningen att bättre än idag kunna hantera svåra
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vattenförhållanden – bland annat extrem variabilitet i nederbörden med återkommande svår torka
– för att kunna uppfylla Millennium-deklarationens hungermål.

• Vattenbrist i dagens savannjordbruk beror ofta

mer på bristfälliga produktionsmetoder än på klimatförhållanden. Jordbruksrelaterad torka – då
grödan lider brist på grönt vatten i rotzonen –
kan till skillnad från meteorologisk torka mildras
påtagligt genom insatser för vattenhushållning,
markvård etc.

• Det traditionella bevattningsjordbruket kom-

mer inte att kunna expandera i större omfattning.
Dels är tillgången på vatten för detta ändamål
begränsad, dels kommer olika miljökonsekvenser
att verka återhållande på expansionen. Särskilt
nackdelarna från miljösynpunkt och socio-ekonomisk synpunkt med storskaliga infrastruktursatsningar på vattenområdet, till exempel
dammbyggnad och ﬂodavledning, bör starkt understrykas.

• En förbättrad vattenhushållning kan och bör

i första hand åstadkommas genom småskaliga
biologiska och tekniska åtgärder som leder till
bättre anpassade grödor, växtföljder etc. och till
minskad ytavrinning/ökad inﬁltration, minskad
avdunstning, större uppsamling och lagring av
vatten och minskad erosion. Genom sådana åtgärder kan en avsevärd förbättring av produktiviteten åstadkommas. Det ﬁnns inga hydrologiska
hinder för att fördubbla eller till och med ﬂerdubbla skördarna på savannen.
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• Även om vattenhushållningen kan eﬀektivise-

ras avsevärt, bedöms den erforderliga ökningen
av livsmedelsproduktionen – bland annat i jordens savannområden – innebära att mera vatten
måste användas för jordbruk på bekostnad av
naturens ekosystem. En rimlig avvägning mellan dessa båda aspekter måste därför ske. Den är
dock svår att genomföra i praktiken. Det går inte
att ge ett entydigt svar på den komplicerade frågan om hur mycket vatten som behövs för att slå
vakt om olika miljöintressen. Exempelvis bidrar
ekosystemen i hög grad till vattenhushållningen
varigenom jordbruket främjas. Viktiga sådana
ekosystem kan vara bland annat skogar, framförallt på högre nivåer, och våtmarker. Därför går
det inte att generellt säga hur mycket vatten som
bör gå till det ena eller till det andra ändamålet.
Istället bör åtgärder för att förse jordbruket med
vatten baseras på en helhetssyn för varje enskilt
område, där olika intressen och aspekter balanseras mot varandra.

• En helhetssyn kan komma till uttryck genom

integrerad planering av vatten- och markanvändning, där jordbruk och miljövård i vid bemärkelse
är viktiga komponenter. Planering av detta slag,
liksom implementering i form av småskaliga,
lokalbaserade åtgärder för vattenhushållning,
markvård, naturvård etc, utgör ett idag försummat men viktigt område för ytterligare satsningar
inom utvecklings- och biståndspolitiken.

• Jordbruket är starkt beroende av den biologiska

mångfalden som producerar viktiga ekologiska
varor och tjänster, till exempel pollinering av grö-
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dor, cirkulation av växtnäringsämnen och kontroll av skadegörare. Det gäller generellt men är
ofta särskilt uttalat i u-länder, där produktionsmedel som handelsgödsel och biocider används i
mindre omfattning. Beroendet kommer sannolikt att öka på längre sikt genom att användningen av framförallt handelsgödsel minskar
till följd av högre priser. Här ﬁnns ett samband
med prisutvecklingen på olja och fossilgas, där
de återstående förråden efterhand blir allt mindre. Därför är den pågående utarmningen av den
biologiska mångfalden ett allvarligt hot inte bara
mot dagens jordbruk utan i än högre grad mot
den framtida jordbruksutvecklingen.

• Den biologiska mångfalden i marken är av sär-

skild betydelse för jordbruket genom att påverka
bördighet, struktur, vattenhållande förmåga etc.
Den påverkas i sin tur av grödans art, brukningsmetoder, gödsling med mera. En eﬀektiv markvård, som ofta är en förutsättning för ett uthålligt jordbruk i tropiska och subtropiska områden,
måste använda sig av den biologiska mångfalden
såväl i och på jordbruksmarken som i dess omgivningar. Tropiska jordar är i allmänhet också
– utom i vissa fall, till exempel då de påverkats
av ung vulkanism – gamla, djupvittrade och näringsfattiga. Dessa båda omständigheter ökar generellt sett u-landsjordbrukets beroende av den
biologiska mångfalden jämfört med jordbruket i
vår del av världen.

• Den biologiska mångfalden i jordbruksområ-

den producerar en rad nyttigheter vid sidan av
jordbruksproduktionen och de ekosystemtjänster
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som är direkt kopplade till denna. Det kan gälla
bär, frukt, svamp och nötter, vilt och ﬁsk, virke
och brännved, ﬁbrer, medicinalväxter med mera.
Dessa har avgörande betydelse i syd men spelar
en viktig roll också i nord. Hos oss bör särskilt
framhållas att den allt viktigare kompletterande
användningen av jordbrukslandskapet för rekreation och turism hänger nära samman med förekomsten av en rik biologisk mångfald.

• Markförstörelse i form av vatten- och vind-

erosion, utarmning av växtnäringsämnen, försaltning, försumpning etc. är vanligt förekommande i främst tropiska och subtropiska områden.
Problemen minskar på många håll jordbrukets
produktivitet, särskilt i u-länderna där de också på ﬂera ställen tenderar att öka i omfattning
(cirka en fjärdedel av åkermarken och uppemot
tre fjärdedelar av betesmarken bedöms nu vara
drabbade).

• Jordbruket påverkar också i hög grad den bio-

logiska mångfalden. Påverkan kan vara positiv,
framförallt genom traditionellt, småskaligt jordbruk med inslag av naturlig betes- och slåttermark, fungerande cirkulation av växtnäringsämnen med mera. Den kan också vara negativ,
framförallt genom olika former av storskaligt
jordbruk. Inte minst kan överföring av ursprunglig naturmark – skog, savann, våtmark – till jordbruksmark innebära stora förluster för den biologiska mångfalden.

• Den nödvändiga ökningen av jordbruksproduk-

tionen i framförallt u-länderna måste i första hand
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ske på beﬁntliga jordbruksmarker. Dessa har i allmänhet en betydande potential för ökad produktion. Däremot är utrymmet för nyodling på många
håll begränsat, bland annat av miljöskäl.

länder, där produktionen till betydande del bygger på skogsskövling följd av bete på marken.
Konsekvenserna för den biologiska mångfalden
blir negativa i både nord och syd.

• Delar av tidigare jordbruksmark i Sverige har

• Genetiska resurser knutna till jordbruksland-

återgått till skog med en betydande utarmning av
den biologiska mångfalden som följd. Samtidigt
överförs gigantiska arealer tropisk skog och annan naturmark till jordbruksmark i bland annat
Brasilien, något som är tveksamt när det gäller
långsiktig produktivitet och förödande för den
biologiska mångfalden.

• Stora natur- och kulturvärden – bland annat
en mycket rik biologisk mångfald med ett stort
antal hotade naturtyper och arter – är knutna
till de kvarvarande resterna av det äldre svenska
odlingslandskapet. Detta mosaikartade landskap
med sin starka förankring i den svenska folksjälen hotas av jordbrukets pågående förändringar i
framförallt skogs- och mellanbygder – nedläggning, rationalisering, sammanslagning etc. – där
den vikande småskaliga köttdjurs- och mjölkproduktionen är en faktor av stor betydelse.
• Fortsatt hävd av betesmarkerna är på ﬂera sätt

avgörande för att kunna slå vakt om återstoden
av det traditionella svenska odlingslandskapet.
Detta är ett mål för vår miljöpolitik fastställt
genom riksdagsbeslut. Betydande EU-stöd satsas på ändamålet genom Miljö- och landsbygdsprogrammet. Samtidigt försämras förutsättningarna att få till stånd det erforderliga betet
genom ökad köttimport från Brasilien med ﬂera
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skapet i framförallt syd representerar ett stort
potentiellt värde liksom traditionell kunskap om
deras användning. Det kan gälla gamla lantraser
av kulturväxter och husdjur eller vilda släktingar
till dessa men också andra biologiska resurser
som används – eller har använts – i folkhushållet.
Förhandlingar pågår, i regi av FN, om den praktiska tillämpningen av ingångna internationella
överenskommelser att ge värdländerna – och den
berörda jordbruks- och lokalbefolkningen i övrigt – deras rättmätiga andel av framtida vinster
från en kommersialisering av dessa resurser, men
hittills har framgångarna varit begränsade på
grund av motstånd från i-länderna.

• Allt talar för att jordbruket framöver måste bli

bättre miljöanpassat, både i nord och i syd. Det
moderna, teknologiska och storskaliga jordbruket i sin nuvarande utformning är av ﬂera skäl
inte uthålligt på lång sikt. Även det traditionella
småskaliga jordbruket i syd medför på många håll
svåra miljökonsekvenser genom överutnyttjande
av lokala naturresurser, markförstörelse, nyodling av naturmarker etc. Övergödning av hav,
sjöar och vattendrag, överutnyttjande av yt- och
grundvattentillgångar, anrikning av biocidrester
i grundvatten med mera kan inte fortsätta som
hittills. Detsamma gäller utarmningen av den
biologiska mångfalden. Markvårdsaspekter som
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problem med minskad mullhalt, näringsutarmning, försaltning och jordpackning måste beaktas
mer också i tempererade områden.

och hållbar utveckling i hela världen. Den nuvarande ordningen uppvisar emellertid stora problem från rättvise- och hållbarhetssynpunkt.

• Det moderna jordbrukets beroende av olja med

• Framförallt EUs och USAs jordbrukspoli-

ﬂera fossila resurser kommer efterhand att minska eftersom dessa dels är ändliga och kommer att
bli allt dyrare, dels ger svåra direkta och indirekta
miljökonsekvenser (inklusive klimatpåverkan) vid
användningen. Likaså kommer användningen av
kemikalier att av samma skäl minska och bli mer
speciﬁk och miljö- och behovsanpassad. Åtgärder
för att få tillbaka förlorad biologisk mångfald
i områden med intensivt jordbruk kommer allt
bli alltmer nödvändiga. Av allt att döma kommer jordbruket sammantaget att successivt bli
allt bättre anpassat till – och beroende av – de
naturgivna förutsättningarna. Generellt sett blir
det lättare för jordbruket i syd än för det i nord
att genomföra en sådan omställning.
Jordbruk och livsmedel i ett
handelsperspektiv

• Exporten av jordbruksvaror har globalt sett

vuxit i absoluta tal, men som andel av den totala exporten har dessa varor minskat i betydelse.
Detta gäller också för länderna i syd vars export
minskat klart. Däremot har deras andel av den
samlade importen ökat.

• Sveriges politik för global utveckling (PGU)

slår fast att alla politikområden ska bidra till att
Millennium-deklarationens mål förverkligas.
Däri ingår bland annat att den internationella
handeln med livsmedel ska bidra till en rättvis
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tiska arrangemang och de internationella handelsreglerna missgynnar i hög grad u-ländernas jordbruk. Subventionerad livsmedelsexport
– som ibland utgör ren dumpning – pressar
ned priserna i de u-länder som har importbehov. Höga tullar och interna jordbruksstöd försvårar eller omöjliggör u-ländernas export
till världens två största handelsområden. De
fattigaste länderna har i princip fritt tillträde till
EU-marknaden men har idag lite av intresse att
erbjuda. EU tar dock emot merparten av den begränsade export som de fattigaste länderna avsätter i den rika världen, medan USAs andel av
denna handel är försumbar. Samtidigt har länderna i syd tvingats sänka sina egna tullar, ofta
under tryck av Världsbanken och IMF. Deras
import har ökat vilket tillsammans med de pressade priserna gjort att utvecklingen av det egna
jordbruket försvårats. Importen svarar för nästan
en tredjedel av Afrikas spannmålsförbrukning
vilket ungefär motsvarar stadsbefolkningens andel av konsumtionen.

• Om EU och USA upphör med sin diskriminerande jordbrukspolitik gentemot u-länderna och
en liberalisering av handeln i övrigt sker, skulle
jordbruksutvecklingen, tillväxten och fattigdomsbekämpningen i dessa länder få en ordentlig skjuts
framåt. Detta förutsatt att utvecklingen av jordbruket och landsbygdens näringsliv får ett kraft-
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fullt stöd också av u-ländernas regeringar. Det är
trots allt på hemmamarknaden som u-ländernas
jordbruk har sin största uppgift under överskådlig tid. Både en utveckling av jordbruket och av
handeln med jordbruksprodukter är starkt tillväxtbefrämjande. Av särskild vikt är att en sådan
avreglering och liberalisering skulle medföra en
höjning av världsmarknadspriset på många jordbruksvaror och att produktionen inom EU skulle
minska. Den fattiga jordbruks- och landsbygdsbefolkningen, som utgör den stora majoriteten i
de ﬂesta u-länder, skulle gynnas. Däremot skulle
stadsbefolkningen missgynnas på grund av sitt
beroende av inköpta matvaror.

• De små steg som tagits under senare år i form

av internationella handelsöverenskommelser för att
förbättra situationen för u-länderna har haft begränsad eﬀekt. I-länderna har ofta kunnat vända
överenskommelserna till sin egen fördel genom att
strukturera om stödet till de egna bönderna. De positiva eﬀekterna av till exempel EUs och de enskilda
EU-ländernas bistånd till u-ländernas jordbruk är
närmast negligerbara jämfört med de negativa
eﬀekterna av unionens jordbrukspolitik. Vi konstaterar att WTO-förhandlingar och övriga internationella relationer hittills inte har präglats av någon
större solidaritet med de fattigaste länderna.

• Den diskriminerande behandlingen av u-län-

dernas jordbruk börjar emellertid nu uppmärksammas allt mer. De första stegen – om än små
och med begränsad eﬀekt – mot en förbättring av
situationen har tagits, bland annat genom beslut
på WTO-mötet i december 2005. Dessutom har
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vi de senaste åren sett en tendens till stigande
världsmarknadspriser efter nedgången under
1980- och 1990-talen. Samtidigt syns en svag
tendens till ökat genomslag för komparativa fördelar i den internationella handeln med livsmedel.
Hittills är det i huvudsak de mer utvecklade länderna i syd – till exempel Argentina och Brasilien
– som kunnat dra nytta av förändringen.

• Det ﬁnns många andra exempel på direkta och

indirekta samband mellan jordbruk, handel och
miljö, såväl nationellt som regionalt och globalt.
Även om 90 procent av alla jordbruksprodukter
i världen fortfarande konsumeras i det land där
de produceras, utgör den resterande tiondelen
en totalt sett betydande mängd. Den ökar dessutom och kommer med tanke på den påbörjade och i framtiden säkerligen alltmer uttalade
liberaliseringen av världshandeln att göra så i än
högre grad framöver (en viktig reservation på
den punkten är att kraftigt ökade energikostnader kan komma att minska kraften i denna
trend). Detta gäller inte minst för Sverige, vars
ökande importandel kommer från både EU och
resten av världen. Mer än en tredjedel av vår
matkonsumtion är beroende av ekosystem i andra länder och påverkar därmed miljön i dessa.
Möjligheterna att ta hänsyn till sådana miljökonsekvenser vid import till Sverige och därpå
följande försäljning här är begränsade på grund
av WTO-regler och brist på information om hur
produktionen bedrivits. Detta förhållande försvårar en uthållig utveckling, särskilt i u-länder. Det
är synnerligen angeläget att var och en som köper
en produkt som på något sätt påverkar miljön i
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andra länder ges reella möjligheter att väga in
denna miljöpåverkan vid sitt inköp. Vi kan inte
avhända oss ansvaret för miljöeﬀekterna vid produktionen av varor som vi importerar till Sverige.

• Ett särskilt problem är de allvarliga förluster av
biologisk mångfald som sker på många håll i tropikerna genom att skogar och savanner odlas upp
för exportinriktad produktion av soja och palmolja. Ur dessa utvinns bland annat kraftfoder som
importeras till svenska nötkreatur. Ett ytterligare
exempel är användning av bekämpningsmedel
för exportgrödor i u-länder med bristfälligt miljöskydd. Negativa eﬀekter kan uppstå dels där
odlingen sker, dels vid konsumtionen i importländerna om gifthalten i den slutliga produkten är
för hög. Även importerat kraftfoder kan innehålla
relativt sett höga kadmiumhalter. Restriktioner
mot sådan import anses ofta i exportländerna stå i
strid med ingångna handelsavtal.
Jordbruk och livsmedel i ett
utvecklingsperspektiv

• Jordbruket i u-länderna möter också problem

som har inhemska orsaker, särskilt i Afrika. Den
asiatiska gröna revolutionen har trots olika försök
inte kunnat genomföras där vilket i första hand
har politiska orsaker. Livsmedelssituationen i det
glesbefolkade Afrika var länge – till skillnad från
i Asien – relativt gynnsam. När den försämrades
på 1970-talet skedde en satsning på statliga farmer, monopolisering, reglering etc. som blev föga
framgångsrik. Utvecklingen skedde visserligen
till en del med producentkooperativa förtecken,
men även den visade sig ofta vara statligt styrd.
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Låga konsumentpriser till nytta för den urbana
befolkningen prioriterades hela tiden framför
högre producentpriser som kunde ha bidragit
till en utveckling av jordbruket och den fattiga
befolkningsmajoritet som bor på landsbygden.
Bönderna gavs inga reella möjligheter att organisera sig. Från slutet av 1980-talet kom sedan
strukturanpassningsprogram genom krav från
Världsbanken och IMF. De innebar bland annat
drastiskt minskade statliga anslag till jordbrukssektorn och att statliga marknadsorgan avskaffades, i allmänhet utan att deras funktion togs
över av någon annan. Därtill kom en halvering
av biståndet som särskilt drabbade jordbruket.
Exempelvis minskade dess andel av det norska
biståndet från 30 till 3 procent under en trettioårsperiod. Till detta ska läggas förekomst av direkt vanstyre i många länder.

• Följden av jordbrukets situation har blivit livs-

medelsimport och -bistånd med negativa konsekvenser för den inhemska produktionen och
marknaden.

• Situationen i Afrika, som ges en viss betoning i

denna bok, är dock inte hopplös. Det ﬁnns en stor
outnyttjad potential i det afrikanska jordbruket,
främst genom att produktionen på beﬁntlig jordbruksmark kan ökas påtagligt. I viss utsträckning
kan också ny mark tas i anspråk. Därmed ﬁnns
förutsättningar – om de förväntade handelspolitiska förändringarna kommer till stånd – för att
situationen för jordbruket äntligen ska kunna förbättras på allvar, med alla de positiva konsekvenser
det för med sig. Jordbruksutveckling är nämligen

175

motorn till allmän utveckling och tillväxt i stora
delar av Afrika söder om Sahara. Investeringar i
förbättrade villkor för jordbruksbefolkningen har
långt större eﬀekter i form av ökad sysselsättning
och minskad fattigdom än motsvarande satsning i
städerna. Vidare är kvinnor starkt överrepresenterade bland de fattiga på landsbygden.

• Detta förhållande motiverar en starkt ökad
satsning på jordbruket i utvecklings- och biståndspolitiken. Flera faktorer talar för att en
sådan skulle kunna bli framgångsrik. Den ringa
användningen av handelsgödsel i kombination
med hög frekvens av näringsfattiga jordar gör
att även små tillskott av växtnäringsämnen får
påtagliga eﬀekter. Det har kommit fram en rad
högavkastande grödor som är anpassade till afrikanska naturförhållanden. Bönderna är över lag
positiva till modern jordbruksteknologi och inser
på många håll behovet av att organisera sig – vilket de idag har möjlighet att göra. Den nödvändiga hänsynen till och omsorgen om miljö och
naturresurser innebär emellertid samtidigt vissa
begränsningar för och krav på anpassningar av
jordbruksutvecklingen.
• Det svenska jordbruket har vissa kostnadsnackdelar som efterhand minskar konkurrenskraften
för en del produkter till förmån för import. Denna
trend kommer att förstärkas då EUs jordbrukspolitik på allvar börjas avregleras. Den pågående
utvecklingen mot mindre svensk produktion av
baslivsmedel kommer då sannolikt att förstärkas.
Det gäller inte minst nötkött. En sådan utveckling skulle försvåra strävandena att slå vakt om
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jordbruket i framförallt skogs- och mellanbygder
med allt vad det innebär för en levande landsbygd
och ett bevarat traditionellt odlingslandskap.

• Livsmedelskonsumtionen och animaliepro-

duktionen i Sverige har under senare år förändrats – och fortsätter att förändras – på ett sätt som
är negativt för miljön, inte bara i länder från vilka
vi importerar färdiga produkter och insatsvaror
utan också i vårt eget land. Köttkonsumtionen
har ökat betydligt, dock inte av betande djur (nöt
och får) utan av ﬂäsk och kyckling. Samtidigt
har importen ökat, även av nötkött. Den inhemska köttproduktionen har blivit mer beroende av
spannmål och importerat kraftfoder, mindre av
svenska vallar och betesmarker.

• Parallellt med den beskrivna allmänna utveck-

lingen av den svenska livsmedelsmarknaden märks
en trend mot ökad efterfrågan på ekologiska och
lokalt framställda produkter, lokala eller regionala
varumärken (till exempel hagmarkskött från en
viss region) etc. som utmärker sig miljö- och/eller
kvalitetsmässigt men samtidigt betingar ett högre
pris. En förstärkning av denna trend skulle i hög
grad underlätta den omställning av vårt jordbruk
som är att vänta framöver.

Jordbruk, handel och utveckling
– hur åstadkomma ökad samsyn
Mot bakgrund av de analyser och slutsatser som
presenterats i detta kapitel diskuteras avslutningsvis hur vi ska få till stånd den ökade samsyn mellan
jordbruk, handel och utveckling som står i fokus
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för denna bok. Vi står inför stora och ofrånkomliga
förändringar inom jordbruk och handel framöver.
U-ländernas intressen kommer att lyftas fram på
ett betydligt mer uttalat sätt än hittills. Det gäller
inte minst de minst utvecklade länderna av vilka
många ﬁnns i Afrika. Förändringarna har i viss
mån redan påbörjats och syns ha förutsättningar
att i viktiga avseenden kunna bidra till den ökade
samsyn vi efterlyser. Med hjälp av politisk vilja och
lämpliga styrmedel – nationellt och internationellt
– borde det vara möjligt att åstadkomma en sådan
samsyn. Det gäller inte bara i teorin utan också i
praktiskt handlande. Jordbruk, handel och utveckling har förutsättningar att i betydligt större utsträckning än hittills samverka och uppnå synergieﬀekter – i sann PGU-anda.
Biologisk produktion kommer att få allt
större betydelse framöver. Där är jordbruksmark
en grundläggande resurs – och den disponeras av jordbruket. Det gäller i hög grad också i
Sverige. Globalt sett måste vi om några decennier få fram tillräckligt med livsmedel till kanske
en och en halv gånger så många människor som
idag. Dessutom måste dagens nästan en miljard
svältande människor (även om det mer beror på
fattigdom än reell brist på mat) uppnå en acceptabel livsmedelsstandard. Vidare kan vi räkna
med en allt större andel animalier i födan, inte
minst i u-länderna i takt med att levnadsstandarden höjs, vilket kräver en större produktion
av vegetabilier än om dessa konsumeras direkt.
Därtill kommer sannolikt starkt ökande krav på
att använda jordbruksmark för produktion av
biobränslen och andra grödor som inte används
till livsmedel. Sammantaget innebär detta att
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efterfrågan på biologiska råvaror kan komma att
öka mångdubbelt på 50 år! Slutligen måste vi
också åstadkomma kompensation för de sämre
produktionsförutsättningar som kan bli följden
av kommande klimatförändringar och fortsatt
miljöförstörelse, till exempel erosion.
Även om jordbruksmarken på många håll
i världen kan utökas ﬁnns här begränsningar i
form av nödvändiga miljörestriktioner med mera.
Vidare är det av naturliga skäl i allmänhet de från
produktionssynpunkt minst lämpliga markerna
som ännu inte tagits i anspråk.
Slutsatsen av detta resonemang blir att den
beﬁntliga jordbruksmarken utgör en värdefull
resurs som vi globalt måste slå vakt om och vars
avkastning måste utökas avsevärt i framtiden om
det globala samhällets alla krav på biologisk produktion ska kunna tillgodoses. Det gäller att på
sikt utveckla produktionsformer i jordbruket som
är både högavkastande och hållbara vilket säkert
kommer att kräva stora insatser i form av forskning och utveckling, inte minst på bioteknikens
område. Denna slutsats rubbas inte av att biologisk produktion vid sidan av den som sker på
jordbruksmark också kan tillgodogöras för energiändamål med mera. Det enda som skulle kunna
minska behovet av produktion på jordbruksmark
framöver vore om skogsbruket i stor skala skulle
börja producera råvaror för biobränslen, vilket vi
bedömer som mindre sannolikt.
Det bör vidare framhållas att ett överskott på
jordbruksmark kan uppstå i Sverige och andra
länder i nord om dagens jordbruksproduktion
skulle minska påtagligt innan behov av nya grödor, sannolikt i första hand biobränslen, har upp-

177

stått på allvar. I ett sådant läge är det viktigt att
sköta den icke använda marken så att den lätt kan
tas i bruk igen. Samtidigt kan en extensiﬁering av
jordbruket ske under en sådan period.
EUs och USAs nuvarande jordbrukspolitiska arrangemang, som ter sig helt orimliga i ett
globalt utvecklingsperspektiv, europeiskt konsumentperspektiv och ekologiskt hållbarhetsperspektiv, kommer uppenbarligen att avvecklas
eller starkt modiﬁeras, även om vi inte kan säga
mycket om hastigheten i avvecklingsprocessen
eller dess närmare utformning. Klart är dock
att vi går mot avreglering, mindre subventioner
och frihandel. EU-jordbrukets konkurrenskraft,
som nu upprätthålls med konstlade medel, kommer att reduceras för traditionella livsmedel vilket av allt att döma påverkar produktionsnivån
för dessa. Det svenska jordbrukets försämrade
konkurrensläge i förhållande till andra länder
inom framförallt EU kan komma att accentueras. Däremot behöver vi inte räkna med någon
konkurrens från Afrikas fattiga småbönder inom
överskådlig framtid.
Dyrare olja kan vidare komma att medföra
en viss extensiﬁering av jordbruket. På längre
sikt talar mycket för att vi återgår till mer av ett
kretsloppsjordbruk – fast i modern tappning.
Högre oljepriser kan likaså fördyra transporter och gynna lokal produktion, något som kan
förstärkas av att transporterna framöver i större
utsträckning kan komma att få stå för sina miljökostnader. De antydda förändringarna tillsammans med en sannolikt ökad miljömedvetenhet i
Sverige kan vidare bidra till en minskad import
av kraftfoder (palmolja och soja) från länder i syd
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vilket är positivt för miljön i dessa länder (men
negativt för den kortsiktiga ekonomin). En sådan importminskning skulle också främja svensk
kraftfoderproduktion och möjligen också bidra
till en extensiﬁerad köttdjursproduktion.
Det svenska jordbruket måste framöver räkna
med att miljökraven generellt skärps vilket också
kan leda till en viss extensiﬁering. De av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen med bäring på
jordbruket är i ﬂertalet fall långt från sin uppfyllelse och kräver ytterligare åtgärder för att
uppnås. Det gäller bland annat läckaget av växtnäringsämnen. Därtill kommer resultaten av det
nyligen avslutade globala forskningsprogrammet
”Millennium Ecosystem Assessment” som pekar
på en rad miljöproblem förknippade med jordbruk, både till sina orsaker och till sina eﬀekter.
Den i svensk och till stor del också i övrig
europeisk miljöpolitik grundläggande principen
PPP (Polluter Pays Principle), det vill säga att
den som orsakar miljöförstörelse har ansvar för
att eliminera eller begränsa denna, har hittills inte
fått fullt genomslag inom jordbrukssektorn. Här
är en skärpning av reglerna att vänta, bland annat
genom att begreppet god jordbrukarsed utvidgas
till att omfatta större hänsyn till den yttre miljön
än idag. Det är inte sannolikt att jordbruket – till
skillnad från alla andra näringar – i längden ska
kunna undvika att tillämpa denna princip. Samma
sak gäller för ett annat viktigt inslag i svensk miljöpolitik, nämligen försiktighetsprincipen. Den
kan illustreras av biotekniken som innebär stora
möjligheter för jordbruket men samtidigt kan
innebära stora risker. Här bör vi sträva efter en
försiktig och förståndig tillämpning.
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Som en följd av de antydda förändringarna
- som är i hög grad hypotetiska och närmast ska
ses som exempel på vad som kan inträﬀa - kommer det svenska jordbruket, utöver den nämnda
sannolika extensiﬁeringen, att med stor säkerhet
diversiﬁeras. Traditionella stapelvaror kommer
att minska i betydelse. Nya och mer lönsamma
produktionsgrenar kommer sannolikt att öka i
betydelse. Det gäller, som redan nämnts, med
stor säkerhet biobränslen. De har en stor ökningspotential för framtiden när olja och fossilgas blir allt dyrare, men det är svårt att närmare
ange när vändpunkten kommer att inträﬀa. Ett
frågetecken för hela jordbrukssektorn är eﬀekterna av de klimatförändringar som är att vänta.
Dessa kan påverka jordbruket på olika sätt. Allt
talar dock för att vi på längre sikt behöver nyttja
all vår åkermark och att bönderna – även om
olika övergångsproblem kan ställa till betydande
svårigheter – kan se framtiden an med tillförsikt.
Dock tror vi att bonden i framtiden behöver vara
mer entreprenör och mindre förvaltare än idag.
Helt nya produkter kan också bli aktuella, till
exempel olika slags matsvampar och snabbväxande
tropiska ﬁskar som odlas inomhus i recirkulerande
system och utfodras med egenproducerade vegetabilier, till exempel ensilage. Bland redan idag
existerande produktionsinriktningar, som kan
förväntas få starkt ökad betydelse, kan nämnas
specialisering på högförädlade kvalitetsprodukter,
lokal förädling och försäljning med egna varumärken, KRAV-certiﬁering etc. samt jordbruksanknuten rekreations- och turistverksamhet. Den
senare bedöms ha en betydande utvecklingspotential inom exempelvis området jakt (även i vilthägn)
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och ﬁske, där mycket kan åstadkommas med relativt begränsade förändringar av nuvarande produktionsinriktning. Till denna sektor kan också
räknas den expanderande hästnäringen.
En avgörande fråga för jordbruket och naturvården i Sverige är hur hävden av det äldre odlingslandskapet ska kunna säkerställas i samband
med de förändringar som är att vänta. Det gäller
inte minst naturbetesmarkerna som enligt riksdagens miljömålsbeslut ska bevaras i sin helhet.
Möjligheten ﬁnns, särskilt om det går att få till
stånd en mer extensiv köttdjursproduktion kompletterad med får- och hästbete. Trots omläggningen av EUs jordbrukspolitik i övrigt kommer
det säkerligen även i framtiden att ﬁnnas EUstöd för kollektiva nyttigheter – sannolikt större
än idag – liknande det nuvarande Miljö- och
landsbygdsprogrammet. Förhoppningsvis kommer det dock att omfatta ett bredare urval av
betesmarker än detta. Därigenom kan samhället
betala ersättning för sådana allmänna nyttigheter
i form av biologisk mångfald, kulturvärden, rekreationsmarker etc. som jordbruket producerar
men inte – annat än till en mindre del – kan ta ut
ersättning för i produktpriset.
Naturvårdsersättning tillsammans med extensiv ranchdrift med bland annat begränsat tillskott
av foder, samarbete mellan ﬂera bönder för att
uppnå stordriftsfördelar och en aktiv marknadsföring med lokala varumärken samt betoning av
produktionens miljönytta och köttets kvalitet bedöms ha förutsättningar att bevara de naturliga
betesmarkerna. Dessa utgör något av en ryggrad
i det äldre odlingslandskapet och kan inte användas för annan jordbruksproduktion. Favorisering
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av svenskt hagmarkskött bör inte uppfattas som
att vi missgynnar fattiga bönder i syd eftersom
den svenska köttimporten därifrån huvudsakligen
kommer från storskalig, företagsägd ranchproduktion som dessutom ofta medför klart negativa
miljöeﬀekter.
Till detta kommer den omläggning i biologisk och miljövänlig riktning - mer cirkulation
av växtnäringsämnen, mer naturgödsel/mindre
konstgödsel, bättre anpassning till lokala biologiska förutsättningar, större beroende av ekologiska varor och tjänster, bättre vattenhushållning,
mindre jordbearbetning etc - som på sikt bedöms
bli följden av den tilltagande bristen och därmed
prishöjningen på fossila bränslen. Som redan
nämnts kommer vidare dagens svenska miljökrav
sannolikt att successivt skärpas framöver vilket
kommer att påverka jordbruket i samma riktning. Det är omöjligt att förutse när denna förändring på allvar inträﬀar liksom dess närmare
omfattning och inriktning, men att den i någon
form kommer – både i Sverige och i andra länder
– syns ofrånkomligt. En särskild utmaning blir
att förena den med kravet på höjd produktivitet.
I allmänhet torde en sådan omläggning innebära
mindre förändringar och därmed vara lättare att
genomföra i syd än i nord, även om näringstillförseln till de utarmade jordarna på många håll
i tropikerna kräver särskilda åtgärder. Det är
viktigt att den ökande globala solidaritet, som
nu börjar skönjas, inte minskar till följd av kommande omställningsproblem.
Även om handeln med jordbruksprodukter
kommer att vara omfattande och sannolikt öka i
framtiden, ﬁnns otvivelaktigt också ett ökat ut-
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rymme för lokal, ofta småskalig produktion för
i första hand en lokal marknad. Det gäller både
för i- och u-land. För Sveriges del skulle en sådan
produktion betyda mycket för regional utveckling, öppna landskap med mera.
De radikalt ändrade förutsättningar för
svenskt jordbruk som är att vänta framöver innebär både möjligheter och problem. Utmaningarna
blir stora, såväl för sektorn i dess helhet som för
den enskilde jordbrukaren. Det rör sig till en viktig del om en mental omställning – att förlita sig
mer på den solenergi som nu ﬂödar än på den som
ﬂödade för miljontals år sedan, att låta allt handlande genomsyras av ett ekologiskt tänkande, att
visa solidaritet med fattiga bönder i syd genom
att hela tiden sätta in det svenska jordbruket i sitt
globala sammanhang.
Vi behöver förutsättningslöst ompröva vad vi
kan – och bör – odla själva och vad vi bör importera. Vi måste ta ställning till hur vi i vår jordbruks- och livsmedelspolitik bäst kan ta vårt ansvar för en uthållig utveckling i syd. Ett speciﬁkt
svenskt problem är hur vi ska kunna upprätthålla
en tillräcklig kunskap om jordbruk när det bara
sysselsätter två till tre procent av befolkningen. Ett
uthålligt jordbruk förutsätter ökad satsning på att
förbättra det sociala och institutionella kapital som
krävs för landsbygdens utveckling. Det gäller inte
minst utbildning och forskning som blir särskilt
viktigt inför de omställningar jordbruket står inför, bland annat när det gäller ekologi. Även om
utmaningarna blir stora tyder allt på att vårt jordbruk har goda förutsättningar att gå stärkt ur den
förändringsperiod som är att vänta.
Jordbruket i syd har allt att tjäna på den
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avreglering och liberalisering av jordbruks- och
handelspolitiken i nord som är att vänta. Den
gäller inte bara EU utan också USA med ﬂera
länder. En utveckling av jordbruket kan i sin tur
utgöra en drivkraft för den allmänna tillväxt och
samhällsutveckling som dessa länder är i så desperat behov av.
Situationen i framförallt Afrika söder om
Sahara är dock så problematisk att ytterligare åtgärder i de ﬂesta fall erfordras för att jordbruket
ska kunna utvecklas. Det behövs till exempel
fungerande marknader, infrastruktur, utbildning och investeringsmöjligheter. Därtill kommer behov av tillfälliga insatser – helst i form av
bistånd – för att begränsa de övergångsproblem
som kommer att uppstå för fattiga människor i
städerna genom de högre matpriser som blir en
följd av kommande förändringar.
Det är nödvändigt att såväl länderna själva
som bi- och multilaterala biståndsgivare inser jordbrukets fundamentala betydelse för att
avhjälpa fattigdom och svält liksom att utgöra en
allmän motor för utvecklingen. Betydligt större
satsningar på jordbruk och landsbygdsutveckling
i framförallt Afrika än under de senaste decennierna behöver därför ske. Det gäller särskilt i
de inledande skedena av en utvecklingsprocess.
Viktiga inslag bör vara forskning och uppbyggnad av forskningskapacitet liksom undervisning
på alla nivåer. Inte minst gäller det att i sammanhanget betona de hittills styvmoderligt behandlade miljö- och resursaspekterna så att utvecklingen från början leds in på uthålliga banor.
Det i tropikerna så nödvändiga sambandet mellan jord- och skogsbruk – inte bara i form av så
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kallad agroforestry – måste också hela tiden
beaktas. Studier av hur de positiva erfarenheterna
från Asien ska kunna överföras till Afrika är vidare
angelägna. Andra viktiga frågor där forskning
och/eller utbildning behövs är växtförädling,
djurhälsa, livsmedelshantering, etablering av uppsamlings- och försäljningsorgan i form av till
exempel producentkooperativ, kreditmöjligheter
med mera liksom stimulans av handel och landsbygdsutveckling. Sverige har mycket kunnande
att erbjuda inom dessa områden. Vi har dessutom ett lantbruksuniversitet under omvandling.
Hittills har det mest inriktats på våra svenska
behov, men nu borde det ﬁnnas förutsättningar
att vidga verksamheten så att vi får det internationella naturresursuniversitet vi behöver för att
leva upp till våra PGU-åtaganden.
En friare handel med jordbruksprodukter underlättar för olika länder och regioner att utnyttja
sina naturgivna komparativa fördelar och i ökad
utsträckning producera för export. Exempelvis
tenderar u-länderna att generellt ha bättre naturgivna förutsättningar för produktion av energiråvaror, till exempel sockerrör för etanolframställning,
än i-länderna. För spannmål, till exempel vete, är
förhållandet det omvända. Detta kan bli av stor
betydelse för u-länderna i framtiden när jordbruksbaserade biobränslen sannolikt tar över mer
och mer av de fossila bränslenas roll.
Den viktiga produktionen av animaliskt protein kan till viss del ske vid sidan av det traditionella jordbruket. Denna möjlighet bör utnyttjas i större utsträckning än idag. Exempelvis
spelar ﬁskodling en viktig roll för försörjningen
med animaliskt protein i stora delar av sydöstra
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Asien. En betydande potential för ökad ﬁskodling ﬁnns i Afrika och vissa andra tropiska områden, men då erfordras en ökad produktion av
ﬁskfoder. Vilt och annan vild biologisk mångfald
utgör redan idag en viktig proteinkälla i framförallt syd, men ett ökat nyttjande är möjligt på
många håll. Det gäller särskilt i tropiska och
subtropiska områden, men då krävs i ﬂertalet
fall först åtgärder för att bygga upp stammarna
till en optimal nivå. På vissa håll – inte minst
i afrikanska savannområden – kan det ekonomiska värdet av viltproduktionen ökas avsevärt
genom att en del av beskattningen sker i form av
turistjakt som kan ge betydande sysselsättning
och inkomst. Särskilt i marginalområden med
liten nederbörd – som kan komma att utökas
till följd av klimatförändringar – är detta det
eﬀektivaste och mest uthålliga sättet att producera
animalisk protein på. Köttproduktionen kan bli
betydligt högre än genom boskap. Däremot är
möjligheterna att öka ﬁskfångsterna i framförallt
haven begränsade därför att ﬂertalet bestånd
redan är mer eller mindre överutnyttjade.
Ett genomgående tema i denna bok är behovet
av liberalisering och avreglering av jordbruket
och handeln med jordbruksprodukter, bland annat för att främja utvecklingen i syd. Vi bedömer
att en sådan förändringsprocess på allvar kommer att påbörjas inom det närmaste decenniet,
något som vi i hög grad bejakar. Samtidigt vill vi
peka på några omständigheter som skiljer jordbruket från de ﬂesta andra former av produktion.
Det är knutet till lägesbundna naturresurser.
Det påverkar – och påverkas av – naturmiljön,
även på stora avstånd genom handel. Det skapar
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nyttigheter och är beroende av resurser som inte
kan åsättas något ekonomiskt värde. Det utgör
den enda möjligheten till sysselsättning för hundratals miljoner av världens fattigaste människor.
Därför menar vi att behov kan uppstå av en viss
reglering i särskilda fall, till exempel för att slå
vakt om svaga länders eller gruppers intressen
liksom miljöintressen. Det ska i sådana fall vara
fråga om reglering för att minska påtagliga orättvisor eller problem, inte vara likt dagens ordning
som skapar och bevarar sådana.
Vi är övertygade om att jordbruks-, handelsoch utvecklingsintressen på sikt till stor del kan
förenas. Även miljöintressen knutna till jordbruket kommer efterhand att tillgodoses alltmer,
åtminstone i nord. I syd är situationen bekymmersam och få förbättringar är i sikte. Någon
intressekonﬂikt kommer knappast att ﬁnnas
mellan svenska bönder och den stora majoriteten
bönder i syd. Däremot kan en sådan uppstå med
det storskaliga, industrialiserade exportjordbruket i syd som ofta bedriver rovdrift med både
människor och miljö. Här måste vi alla verka för
– bland annat genom internationellt samarbete
och medvetna inköp – att samma krav på hänsyn
och omtanke ställs i dessa länder som i vår del av
världen.

JORDBRUK, HANDEL OCH UTVECKLING Mot ökad samstämmighet

Noter och referenser
1. Miljö och bistånd. En nordisk utredning med förslag
till bättre integration av miljö- och naturresursaspekterna i
biståndsarbetet. Nordisk utredningsserie 1982:9.
2. Prop. 2002/03:122, bet. 2003/4: UU3, rskr 2003/04:112. I
skr. 2004/05:4 presenteras regeringens arbete i riktning mot
en samstämmig politik för global utveckling.
3. The United Nations Millennium Declaration, adopted at
the Millennium Summit in New York 6-8 September, 2000.
Resolution A/RES/55/2.

Kan i- och u-ländernas jordbruk utvecklas parallellt och i harmoni med
varandra? Det ﬁnns en hel del i den internationella jordbrukspolitiska
debatten, både inom EU och WTO, som tyder på konﬂikter av både politisk
och kommersiell art, men också tecken på att det ﬁnns möjligheter.
Jordbruk kommer även i framtiden att vara en viktig näringsgren i Sverige
och i i-världen, men sannolikt producera delvis andra varor och tjänster än
för närvarande. För många u-länder är jordbruket en viktig startpunkt och
en del av vägen mot välfärd. Dessa länder behöver därför få möjlighet att,
precis som vi i Sverige gjorde en gång i tiden, utveckla jordbruket från ett
självhushållningsjordbruk till ett jordbruk som kan sälja på lokala marknader,
för att i nästa etapp förse städer med livsmedel, handla med angränsande
länder och så småningom kunna konkurrera på världsmarknaden.
Syftet med denna antologi är att utifrån Sveriges nya politik för global
utveckling (PGU) belysa dels samband och målkonﬂikter inom jordbruk,
handel och utveckling, dels möjligheter till ökad samstämmighet.
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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 arbetar
med frågor som berör alla och som intresserar många!

