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Klimatanpassning för säkrad livsmedelsproduktion – 
globalt och nationellt 
 
 

Tid Torsdag 29 sep 2016 kl 9.30–16.00  
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Arrangör KSLA:s Kommitté för jordbrukets anpassning till ett förändrat klimat 
 Detta seminarium finansierades med stöd av Stiftelsen A.W. Bergstens Donation och  

Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond 
 
 
 
Förändrat klimat är en realitet och behovet av mat för världens befolkning ökar. Hur kan vi säkra 
att alla människor på jorden dagligen får 2000 kcal? Vilken betydelse får svenskt jordbruk i detta? 
Hur ska jordbruket anpassas till både en föränderlig värld och ett föränderligt klimat?  
 
Jordbruk har alltid anpassat sig till nya och klimatologiska förutsättningar. I vår del av världen 
visar klimatscenarier en ökande potential för livsmedelsproduktion, medan det globalt ser mörkare 
ut. Olika omvärldsfaktorer, förutom klimatet, påverkar globala flöden och vår produktion här i 
Sverige. Under detta seminarium ville vi sätta svenskt jordbruks klimatanpassning i ett större 
sammanhang. Vilka nya förutsättningar, problem och möjligheter, innebär ett förändrat klimat för 
jordbruk och livsmedelsförsörjning i världen? Vilka är de största utmaningarna? 
 
Seminariet tog avstamp i klimatavtalet från Paris 2015, där begreppet anpassning tydligare hamnat 
på agendan. Vi började med det globala perspektivet för att sedan anta ett nationellt perspektiv. Vi 
ville belysa möjligheter och hinder för det svenska jordbrukets klimatanpassning, men också visa 
vad som redan görs i form av nationell livsmedelsstrategi och regionala handlingsplaner. 
 
Här följer en sammanfattning av det som sades under seminariet. 
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Klimatanpassning för säkrad livsmedelsproduktion – 
globalt och nationellt  
 
 
Moderator Annika Åhnberg, konsult, f d jordbruksminister 
 
Föredragshållare Titel med länk till presentation Sammanfattning 

I  Livsmedelsproduktionen måste säkerställas, men hur? 
Ulrika Rinman 
Närings-
departementet 

Klimatanpassning, livsmedels-
produktion och Parisklimatavtalet 

Klimatförhandlingarna i Paris 2015 var en 
framgång. Ett 50-tal länder är på god väg att 
binda sig till avtalet och färdigställa handlings-
planer för att successivt nå en maximal 
temperaturhöjning om 1.5oC. Parallellt pågår 
andra processer, inom t ex EU:s klimatramverk, 
gröna klimatfonden och nationella miljömål, 
som är viktiga. 
 

Fredrik Charpentier 
Ljungqvist 
Stockholms 
universitet 

Klimatförändringar och jordbruk i 
ett historiskt perspektiv 

Rekonstruerade klimatserier för 2000 år tillbaka 
i tiden visar att den naturliga variationen i klimat 
både mellan enskilda år och mellan perioder är 
mycket stor. Av historien kan vi se att varma 
och torra perioder generellt varit bra för 
jordbrukets utveckling i Norden. Missväxt-
perioder hänger främst samman med kalla och 
blöta perioder.  
 

Reimund Rötter 
Universität 
Göttingen, Tyskland  
 

How might the potential for food 
production change in the major 
agricultural regions? 

Det är klarlagt att klimatet förändras och att en 
betydande förändring har skett. En grads höjning 
reducerar veteproduktion globalt med 6 %. 
Områden som kan gynnas enligt modell-
beräkningar är norra Europa, Ryssland, och 
delar av Nordamerika, medan Medelhavs-
området, Afrika, Sydamerika och Australien 
missgynnas. Men osäkerheten är stor. Mycket 
höga CO2-halter skulle exempelvis ge lägre 
stråsädeskördar över hela jorden. Torka och 
extremväder är svåra att modellera.  
 

Henrik Carlsen 
Stockholm 
Environment 
Institute  
 

Indirekta och transnationella 
effekter av klimatförändring på 
livsmedelsproduktionen 

Vi lever i en alltmer globaliserad värld och 
effekter av klimatförändring i andra länder 
påverkar oss. Ett sätt att belysa detta är att 
beräkna ett TCI-Index, Transnational Climate 
Impacts, där olika delar sammanvägs (män-
niskor, handel, finans och biofysik). Länder med 
hög grad av globalisering (och därmed ökad 
sårbarhet), som Sverige och Tyskland, får högt 
TCI-index jämfört med t ex Ryssland. 
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II  Vad gör Sverige utanför landets gränser? 
Ulf Magnusson, 
Sveriges lantbruks-
universitet 

Lantbruk för tryggad 
livsmedelsförsörjning: Djuren, 
klimatanpassningen och en 
tryggad livsmedelsförsörjning 

Småskaligt lantbruk är grunden för livsmedels-
försörjningen i stora delar av världen. Klimat-
förändringens värsta konsekvens är svält, både 
på kort och lång sikt. Barn med näringsbrist kan 
få bestående inlärningsproblem. 
 

Alarik Sandrup, 
Lantmännen energi, 
tidigare We Effect 

Lantbruk och klimatanpassning i 
Malawi 

Malawi har både torka och översvämning vilket 
ger stora utmaningar. Lyckade exempel med 
agroforestry, men ägandeskapet är viktigt för 
motivationen. Allt hänger ihop: energieffektiva 
spisar minskar behovet av ved vilket gör att träd 
blir kvar. Struktur för kunskapsspridning med 
demogårdar och några få rådgivare ”lead 
farmers” (valda av bönderna) som sprider 
kunskap till många bönder. Enkla åtgärder, som 
cykel till lead farmers gör skillnad.   

III  Svenskt jordbruk som livsmedelsproducent 
Åsa Sjöström 
Nationellt 
kunskapscentrum för 
klimatanpassning, 
SMHI 

Så förändras de klimatologiska 
förutsättningarna för svenskt 
jordbruk 

Enligt scenarier stiger havet 3,2 mm/år. 
Temperaturen stiger, mer över land än över hav 
och mer i norr än i söder. 2 graders medelökning 
innebär exempelvis 5–6 grader i norra Sverige 
och 2 veckor längre vegetationsperiod. 
Mälardalen blir som Tyskland, men med mindre 
ljusinstrålning. Medelnederbörden ökar, mest i 
västra Sverige, vilket ställer högre krav på 
vattenanläggningar. Skogssektorn har generellt 
fler frågor om klimatanpassning är jordbruks-
sektorn. 
 

Ann-Marie Karlsson, 
Jordbruksverket 

Vilka livsmedel har Sveriges 
lantbrukare producerat fram till 
idag 

Produktionen på animaliesidan har följt 
konsumtionen tills vi gick med i EU. Sedan har 
kyckling och i viss mån ägg ökat i takt med 
konsumtionen, men inte gris och nöt. Minskad 
åkerareal (25 % mindre på 150 år) har 
kompenserats genom ökad avkastning per 
hektar.  
 

Lars-Erik Lundkvist, 
Lantbrukarnas 
riksförbund 

Och vad skulle de kunna 
producera idag och imorgon? 

Befolkningsökningen, tillsammans med den 
omfattande import vi har, ger utrymme för ökad 
svensk livsmedelsproduktion. Det svenska 
jordbruket ska producera det konsumenterna vill 
ha, vi kan inte reglera konsumtionen. Ge 
svenska bönder frihet och ansvar att producera 
med samma regler som övriga Europa så att de 
kan ta betalt för mervärden! Svenska bönder är 
bra på att anpassa sig och producera effektivt. 
Klimatpåverkan beror mer på konsumtion än på 
produktion. 
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IV  Vilka strategier behöver Sverige? 
Daniel Bäckström 
Försvarsutskottet 

Hur sårbar är svensk livsmedels-
försörjning idag?  
 

De senaste åren har Sveriges livsmedels-
produktion minskat kraftig och importberoendet 
har ökat. Vi har nu lägst självförsörjningsgrad i 
Europa, 45 % vilket kan jämföras med 85 % i 
Finland och 100 % i Ryssland. Det finns inga 
beredskapslager sedan 2002. Samtidigt har hoten 
ökat – klimatförändringar och politisk oro. 
Sverige har ingen försörjningsberedskap och 
inom handeln finns endast 10–12 dagars lager, 
vilket skjuter över ansvaret mot den enskilde 
medborgaren. Inhemsk produktion är viktig för 
att minska sårbarheten men det behövs även 
elförsörjning, gödsel, olja, vatten och reserv-
delar. Stora förväntningar på livsmedelsstrategin 
som kan bli ett viktigt styrmedel för att minska 
sårbarheten i svensk livsmedelsförsörjning. 
 

Joel Rappe, 
Lantbrukare, Finland 

Jordbruket i Finland  De finska lantbrukarna har folkets stöd. Det 
visade sig bland annat vid traktordemonstra-
tioner mot jordbrukets dåliga ekonomi och 
försenade utbetalningar av stöd. Konsumenterna 
väljer finskt och närproducerat snarare än eko-
märkning. 
Stort intresse inom jordbruket för direktsådd, 
och kolinlagring som klimatåtgärd. Höstraps är 
en ökande gröda och man är störst i världen på 
att odla kummin. 
Centerregeringen förordar bland annat bioeko-
nomi, nya produkter och konkurrenskraft.  
 

Fredrik Fredriksson 
Länsstyrelsen Västra 
Götaland 
& 
Christoffer Carstens, 
Länsstyrelsen 
Gävleborg 

Regionala livsmedelsstrategier 
och handlingsplaner för klimat-
anpassning 

Länsstyrelserna (Ls) har sedan 2014 i uppdrag 
att ta fram klimatanpassningsplaner. Ingen 
enhetlig mall används och planerna är komplexa 
med många verksamheter. Inte ens hälften av 
planerna har med livsmedel.  
Ls och LRF har varit bra på att ta fram strategier 
för livsmedelsproduktion. Ls rådgivning ger bra 
avtryck i verkligheten, t ex KLOKA, Klimat-
anpassning och Kompetenshöjning inom areella 
näringar. 
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V  Diskussion 
 • Har vi varit naiva i Sverige avseende jordbrukets utveckling? 

 
• En del missade möjligheter har lett till den stora importen.  
 
• Ett nytänkande behövs för att klara stenhård konkurrens, framför allt på EU-
marknaden. 
 
• Vi måste bevara våra långsiktiga produktionsresurser, som jordbruksmarken. 
 
• Diversifiering, på gårds- och/eller regionnivå, är viktig för anpassningen.  
 
• Lantbrukaren måste ha råd att anpassa sig, det är lättare att göra rätt om ekonomin 
är god.  
 
• Tillgång till fungerande växtskydd som fungerar i ett framtida klimat är avgörande 
och resistensproblematiken är skrämmande.  
 
• Kunskap behövs både hos producent och konsument, men vem ska utbilda 
konsumenten? Är konsumenten mogen för mer ansvar? 
 
• Nyttja genetisk variation. Växtförädlingen har stor betydelse. Bioteknik kan bidra 
till utvecklingen av grödor anpassade för ett förändrat klimat. 
 
• Sverige kan öka självförsörjningsgraden men vi måste även framöver producera 
mer för en global marknad.  
 
• Vi bör ta ansvar för vår konsumtion och minska på trycket i andra länder som har 
egen befolkning att föda. 
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