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Målet är vi nog hyfsat överens

om

Source: Steffen et al, 2015. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet



FAOs definition av hållbar 

utveckling för jordbruk, fiske och 

skogsbruk

“Sustainable development is the management and conservation of the natural 
resource base, and the orientation of technological and institutional change in 
such a manner as to ensure the attainment and continued satisfaction of 
human needs for present and future generations. Such sustainable 
development (in the agriculture, forestry and fisheries sectors) conserves land, 
water, plant and animal genetic resources, is environmentally non-degrading, 
technically appropriate, economically viable and socially acceptable.”

Source: FAO Council, 1989.



Faktorer som gör det svårt att

konkretisera

• Hållbarhetsbegreppet inkluderar ett stort antal olika
aspekter - målkonflikter

• Ansvaret för olika påverkan är inte uppdelat mellan
sektorer

• Vad som produceras (och sedan konsumeras) styr i
stor utsträckning jordbrukets påverkan

• Hur vi ser på lösningar styrs av våra värderingar och 
vad vi tror är möjligt att påverka



Totala miljöpåverkan från

livsmedelskonsumtionen beror

på:

1. Antalet människor att föda
2. Hur mycket de konsumerar (och slänger) av olika

typer av livsmedel
3. Påverkan från de livsmedel som konsumeras per 

kg/kcal



Åtgärder för minskad

miljöpåverkan från maten

• Produktionsförbättringar
• Ökad effektivitet
• Tekniska lösningar

• Förändrad konsumtion
• Minskat svinn och minskade förluster

Hur ska vi 
prioritera?



Vad är möjligt att påverka?

Teknik-
optimism

Teknik-
skepticism

Lätt ändra 
beteenden

Svårt ändra 
beteenden

Vem har 

makt att 

påverka?



Tre olika perspektiv går att

utskönja

• Effektivitetsperspektivet – “Not enough food”
• Dämpa-efterfrågan-perspektivet – “Too much 

greed”
• Transformations-perspektivet – “Too much 

inequality and imbalance”

Källa: Garnett (2015) Gut feelings and possible tomorrows: (where) does animal farming fit?,
Röös et al (2016) Protein futures for Western Europe: potential land use and climate impacts in 2050



Fyra scenarier för framtida 

proteinförsörjning

Källa: Garnett (2015) Gut feelings and possible tomorrows: (where) does animal farming fit?



Klimatpåverkan 2050 

Source: Röös et al (2015) Protein futures beyond sustainable intensification: potential land use and climate impacts of different 
consumption scenarios in Western Europe. In review.

Slutsats: 

Både konsumtionsförändringar och 

produktionsförbättringar behövs.



Vad är möjligt att påverka?

Teknik-
optimism

Teknik-
skepticism

Lätt ändra 
beteenden

Svårt ändra 
beteenden



I Sverige är konsumtionen

inte samma sak som 

produktionen.



Åter till jordbruket och 

lantbrukaren – vad är ett hållbart 

svenskt jordbruk?

Jannelunds gård – Örebro 

Adam, Thomas och Berit Arnesson



Alla tre perspektiven är viktiga –

hur mäter vi på ett sätt som är

relevant för jordbrukaren?

• Effektivitetsperspektivet –
Livscykelanalys

• Dämpa-efterfrågan-perspektivet –
Miljöpåverkan från koster

• Transformations-perspektivet –
Hållbarhetsramverk



Livscykelanalys – påverkan per 

producerad enhet

Källa: Preliminära resultat från Jannelunds gård.



Hållbara kostmönster

LCA-data för olika livsmedel x

konsumerade mängder av olika livsmedel



Miljöpåverkan svenska koster
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Källa: Röös et al. 2015. Evaluating the sustainability of diets – combining environmental and nutritional aspects.

Hållbar nivå



Hur översätta till gårdsnivå?

Något mått på effektiv markanvändning för att
maximera livsmedelsproduktionen och minimera
negativ miljöpåverkan

Antal människor som kan födas 
per hektar: 
2015: 0,9
2016: 2,3 

Klimatpåverkan per kcal:
2015: 1,7 g CO2e
2016: 0,72 g CO2e

Källa: Preliminära resultat från Jannelunds gård.



Bredare bedömning -

hållbarhetsramverk

PERSPECTIVES

THEMES

INDICATORS



Vad är ett hållbart jordbruk? 

Avslutande reflektioner

• Hållbarhet definieras av vad vi väljer att mäta –
underliggande värderingar styr men är sällan
uttalade

• Viktigt att tydliggöra och diskutera målkonflikter
• Framtiden är högst oviss – lämna plats för många

olika potentiella lösningar



Tack!

elin.roos@slu.se


