
Ett hållbart jordbruk – en fråga om 
värderingar

Inspel av Christel Cederberg vid seminarie ”Femtio 
nyanser av grönt” vid KSLA 7 juni 2016

Detta inspel påverkas (bl a) av……..

Att jag älskar den svenska landsbygden

Min forskning som handlar om hållbar 
markanvändning, ekosystemtjänster och 
miljöeffekter av den svenska matkonsumtionen

Intryck från studieresor och konferenser 
internationellt

Och ett med tiden ökande intresse för
djurens välfärd



Vallar Annat grovfoder Spannmål Oljeväxter

Baljväxter -veg Baljväxter - foder Potatis - veg Potatis - stärkelse

Sockerbetor Trädgård Övrigt Energi

Träda, ej spec

Åkermarkens användning i 
Sverige 2013

Ett sydsvenskt jordbrukslandskap

Foto: B Landquist

Källa: Jordbruksverkets statistikdatabas



Mjölk Nötkött Får Häst

Gräsbaserad nötköttsproduktion i 
Hallands mellanbygd

Foto: B Landquist

Vallens användning
N.B. – osäkerheter pga bristfällig statistik

Källa: Cederberg & Henriksson, 2016, material under bearbetning



Human (ffa mjöl, gryn) Drycker (ffa öl, vodka) Kem industri (ffa etanol)

Foder Export

Spannmålens användning
N.B. osäkerheter pga bristfällig statistik  

Havre (foder), Halland

Foto: C Cederberg

Källa: Cederberg mfl 2016. Material under bearbetning



Foder Direkt human Bioenergi, tekn industri

Träda, övrigt Export, spannmål

Fodergrödor dominerar 
markanvändningen i svenskt 
lantbruk

Källa: Cederberg m fl 2016 material under bearbetning

Slåttervall, och i bakgrunden korn, i ett 
sydsvenskt jordbrukslandskap

Foto: C Cederberg



0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

M
ilj

o
n

 k
g 

kö
tt

 (
m

e
d

 b
e

n
)

Svenskt

Import

Svensk köttkonsumtion, vara med ben, 
1990-2014

0

20

40

60

80

100

120

140

Sv  Prod Import (netto)

NÖT

0

50

100

150

200

250

Sv  Prod Import (netto)

GRIS

0

20

40

60

80

100

120

140

Sv prod Import (netto)

FÅGEL

Statistik från SJV och Svensk Fågel, enskilda kött avser 2014
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Statistik från SJV och Svensk Fågel, enskilda kött avser 2014

Importen av kött innebär:

- en markanvändning på runt 500 000 ha 
utomlands (ffa Danmark, Tyskland, Irland 
samt Sydamerika för proteinfoder)

- ett årligt utsläpp av växthusgaser 
motsvarande runt 3 Mton CO2e (jmfr
svenskt jordbruks utsläpp om runt 10 Mton
CO2e)

- ett behov av foderspannmål som 
motsvarar mer än hälften av en ”normal” 
svensk spannmålsexport



JA Foley et al. Nature 000, 1-6 (2011) doi:10.1038/nature10452

Allocation of cropland area to different uses in 2000

I den rika delen av 
världen är det ofta 
mer än 2/3-delar 
av åkermarken 
som används till 
”icke direkt 
human 
konsumtion”



Naturvårdsverket har som mål att senast 2018 ska 
betydelsen av biologisk mångfald och värdet av 
ekosystemtjänster vara allmänt kända och 
integrerade i ekonomiska ställningstagande, 
politiska avväganden och andra beslut i samhället 
där så är relevant och skäligt. 



Kulturella
Ex rekreation, turism

Försörjande
Produktion av mat mm 

Reglerande
Ex vattenreglering, pollinering

Stödjande
Jordmånsbildning, biomassaproduktion

Olika kategorier av ekosystemtjänster enligt Millenium Ecosystem Assessment



Hållbara jordbrukslandskap – vad är det?

Jordbrukslandskap i Mato Grosso, Brasilien
Mono-funktionellt vad gäller ekosystemtjänster

Jordbrukslandskap i södra Sverige
Multi-funktionellt vad gäller ekosystemtjänster



Två vitt skilda synsätt inom forskningen om vilka animalier och hur mycket 
animalier vi ska äta i framtiden 

Kyckling och gris – effektiva 
foderomvandlare och klimatsmarta 
köttproducenter eller endast 
utnyttjare av biprodukter från 
livsmedelsindustri och matrester?

Idisslare – utnyttja marginalmarker för effektiv 
proteinproduktion eller substitueras mot annat, mer 
klimateffektivt kött?



Dawn of the gene-editing age
Cover of Nature 10 mars 2016  



Ett hållbart jordbruk kräver hållbar 
matkonsumtion och hållbara 
jordbrukslandskap

Genteknikens roll i det 
hållbara jordbruket behöver 

insyn och dialog 

• Diskussion med många olika 
värderingar och riskbedömningar

• Människor måste få komma tals, 
det räcker inte med experter och 
forskare

• Hur finner vi formerna för sådana 
samtal i framtiden?

Tack för uppmärksamheten!


